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Vol. 9 - 1.1 
Bab 1 -- Bagian 1 Setelah memadamkan pemberontakan di Hinomoto, Shin menuju Gunung 
Suci Fuji untuk memenuhi janjinya dengan Mikazuki Munechika, salah satu dari Lima Pisau 
Tertinggi. 

Setelah di luar wilayah Kujou, rombongan Shin melanjutkan perjalanan ke tujuan mereka 
dengan kereta kuda. Berlari dengan berjalan kaki akan lebih cepat, tetapi mereka tidak 
punya alasan khusus untuk bergegas. 

Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih rendah daripada ketika mereka 
melakukan perjalanan ke wilayah Futaba dan Shijou untuk menekan pemberontakan, 
tetapi kereta mereka masih jauh lebih cepat dari rata-rata. 

"-----Jadi mengapa wanita Supreme Blade ini, dengan nama yang tidak berteriak apa-apa 
selain bahaya, ingin berbicara denganmu?" 

Filma bertanya pada Shin, yang duduk di kursi kusir. 

Di era game, karakter pendukung tidak bisa melawan Five Supreme Blades, jadi tidak 
hanya Filma, tetapi juga Schnee dan Shibaid tidak tahu seberapa kuat Munechika. 

Namun, mendengar dari Shin tentang level dan peralatannya, mereka bisa mengukur 
tingkat bahaya yang ditimbulkannya. 

Di atas level 900 dan dilengkapi dengan perlengkapan kelas Kuno. Bahkan untuk Schnee 
dan yang lainnya, yang memiliki kekuatan luar biasa oleh standar dunia ini, dia bukan 
lawan yang mampu mereka hadapi tanpa persiapan. 

"Aku tidak tahu alasannya, jujur saja. Tapi dia sudah ada sejak sebelum "Dusk of the 
Majesty", dia bisa mengatakan sesuatu yang penting, bukan? " 

" Tidak akan ada bahaya? " 

"Kami berbicara dan menyilangkan pedang dalam pertandingan, tetapi tidak ada yang 
mencurigakan. Bahkan jika dia lapar untuk pertempuran serius, dia menjaga dirinya di 
bawah kendali. " 

Shin menjawab pertanyaan Schnee sambil mengingat bagaimana Munechika menarik 
pedang kayunya sebelum menjadi benar-benar serius. 

Tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak berhasrat untuk bertarung, tetapi Munechika bukan 
tipe yang hanya berbicara melalui pertempuran. 

Bahkan jika Karin dan Kanade mengunjunginya sendiri, dia mungkin akan meminta 
sesuatu yang lain sebagai ganti ramuan itu, atau tidak sama sekali. 
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"Aku bertanya berjaga-jaga, tapi dia tidak akan mengatakan dia jatuh cinta padamu seperti 
yang dilakukan Karin, kan?" 

"Ayolah, Filma, perkawinan yang diatur adalah sesuatu yang didorong oleh ibu Karin 
sendiri ..." 

"Aku sudah mendengarnya. Tapi matanya seperti seorang gadis cinta, kau tahu? Anda tidak 
akan memberi tahu saya bahwa Anda tidak tahu sekarang, bukan? " 

" Saya agak ... memperhatikan, ya. " 

Setiap orang normal akan memperhatikan jika dia mengungkapkannya dengan jelas. Shin 
tidak terkecuali, tetapi pada saat yang sama dia merasa aneh. 

"Perilaku Karin berubah setelah aku menolak perkawinan yang diatur. Saya tidak begitu 
mengerti mengapa itu terjadi. Mengapa Anda bertindak seperti sedang jatuh cinta setelah 
ditolak? Bukankah itu kebalikan dari biasanya? " 

Shin tidak bisa memikirkannya. 

"Aku yakin dia tidak menyadari perasaannya sampai terlambat. Dia memiliki aura "Aku 
hidup untuk pedang" dan semuanya. " 

" ... Lagipula aku tidak mengerti. " 

Shin tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang, tetapi dia tidak bisa memahami 
keadaan Karin. 

"Mari kita berhenti berbicara tentang hal-hal masa lalu. Jadi, orang seperti apa Munechika 
ini? " 

" Aku sendiri tidak begitu mengenalnya. Pertama kali saya bertemu dengannya adalah---- " 

Shin berbicara tentang bagaimana dia membawa Karin dan Kanade ke puncak Fuji dan 
bagaimana dia melawan Munechika untuk ramuan obat. 

"Dia kuat." 

"Ya, seperti kata Yuzuha, lengan pedangnya adalah sesuatu yang lain. Saya tidak bisa 
menang dalam pertandingan murni keterampilan pedang. Jika semuanya diizinkan, itu 
akan berbeda. " 

Shin berbicara sambil mengingat pertandingannya melawan Munechika. Jika dia bisa 
menggunakan sihir dan keterampilan, tidak mungkin dia bisa kalah. 

"Hmm, ya, sebuah Shin tanpa borgol pasti akan menemukan cara untuk menang, bahkan 
jika lebih rendah dalam kemampuan pedang." 
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"Shin tidak pernah kehilangan setelah semua." 

Berbeda dengan analisis rasional Shibaid ini kekuatan Shin, Schnee balas seolah-olah dia 
menemukan sangat Pertimbangan Shin kehilangan akal. Dia tampak sangat bersikeras 
sehingga Tiera tidak bisa menahan diri untuk bereaksi. 

"Ehm, tuan ...?" 

"... ahem. Kita hampir sampai di Fuji. " 

Setelah batuk untuk mengganti topik pembicaraan, Schnee mencatat bahwa mereka telah 
mencapai tujuan mereka. 

Fuji berdiri tegak di depan kereta kuda. 

Seperti biasa, kabut tebal membentang di sekeliling puncak. 

"Aku mendengar bahwa kabut tidak menghilang, tetapi hutan tampaknya cukup sunyi." 

Tiera berbisik setelah melihat kabut, lalu hutan. 

"Benarkah?" 

"Kami dekat dengan hutan Pohon Dunia. Saya kira kekuatan misterius sedang bekerja. " 

Schnee menjawab pertanyaan Shin sambil melihat hutan yang membentang di kaki Fuji, 
seperti halnya Tiera. 

"Aku dengar ada monster level tinggi di sekitar sini juga, tapi benarkah itu?" 

"Rata-rata monster ada di level 500, sama seperti sebelumnya. Tapi Orochi Delapan-Kepala 
di puncak adalah kategori lain. Level 833. " 

Shibaid menggerutu setelah mendengar jawaban Shin. 

"Mungkin lebih rendah dari Munechika, tapi tetap saja itu bukan lawan yang bisa kita 
remehkan." 

"Kita tidak akan bertarung, jadi kupikir itu akan baik-baik saja. Ketika saya mengunjungi 
Fuji terakhir kali, itu juga tidak berperang. " 

Beberapa kepala memandang Shin dengan rasa ingin tahu, yang lain bahkan tertidur: 
sepertinya setiap kepala memiliki kepribadian yang berbeda. Itu adalah monster yang kuat, 
tetapi karena Shin hanya melihat perilaku seperti itu, baginya itu tampak lebih lucu 
daripada berbahaya. 
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"Pokoknya, mari kita mulai mendaki. Kita tidak perlu khawatir tentang monster dengan 
anggota yang kita miliki di sini, tapi jangan lengah. " 

" Kalau begitu, aku akan memimpin lebih dulu. " 

Schnee berjalan di depan, dengan Shin dan yang lainnya di belakangnya. Melihat pesta dari 
atas, Tiera ada di tengah, Shin di kanan, Filma di kiri dan Shibaid mengambil bagian 
belakang. Yuzuha naik di bahu kiri Shin. 

Dengan Kagerou di sekitar, tidak perlu fokus untuk melindungi Tiera, tetapi mereka 
menganggap formasi itu secara alami. 

Tiera dilengkapi busur sebagai senjata utama. Mengambil formasi yang berfokus pada 
dukungan belakang telah menjadi kebiasaan kedua bagi partai Shin. 

"Kami memasuki kabut." 

Kelompok itu menembus area yang disembunyikan oleh kabut, formasi mereka tak 
terputus. 

Berbeda dari ketika Shin datang dengan Karin dan Kanade, mereka tidak bergerak diam-
diam kali ini; tapi berkat panduan tepat dari Schnee, mereka melewati area kabut tanpa 
menemui monster. 

Mungkin karena telah merasakan pendekatan pihak Shin, setelah muncul dari kabut 
mereka menemukan kepala Orochi sedang menunggu mereka. 

"H-besar ..." 

Tiera tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada sosok monster yang menjulang 
tinggi. Sama seperti terakhir kali, Orochi berkepala delapan menatap kelompok Shin 
dengan rasa ingin tahu. 

Mungkin karena mereka banyak, atau karena sudah merasakan level tinggi mereka, kali ini 
semua 8 kepala terpaku pada mereka. 

"Itu benar, aku tidak merasakan intimidasi atau permusuhan darinya." 

"Hmm, kurasa kita tidak perlu waspada." 

Schnee dan Shibaid melonggarkan sikap mereka setelah melihat Orochi. 

"Sebaliknya, aku lebih khawatir tentang di sana." 

Berbeda dari Schnee dan yang lainnya, Filma melihat ke arah bagian dalam kuil kecil. 

Beberapa saat setelah komentarnya, sesuatu bersinar dari dalam kuil. 
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"Kamu datang lebih awal dari yang diharapkan, Shin." 

"Aku bilang aku tidak akan membuatmu menunggu." 

Sumber cahayanya adalah baju zirah yang dipakai Munechika. Dia berjalan menuju pesta, 
memegang helmnya dengan tangan kiri. 

"Tidak perlu bertindak begitu formal, mengingat hubungan kita." 

Munechika meletakkan tangan di bahu Shin, wajahnya mendekat ke wajahnya. Sangat 
dekat. 

"Yah ... aku hanya ingat kita pernah bersilangan pedang, itu saja." 

Shin tidak tahu mengapa dia akan bertindak begitu intim dengannya, dan memeras 
tanggapan meskipun kebingungan. Dia baru-baru ini membantunya mengalahkan rubah 
iblis, tetapi dia tidak berpikir itu cukup untuk membuatnya bertindak begitu penuh kasih 
sayang. 

"Ah, sekarang setelah aku memikirkannya, aku belum membicarakannya. "Kau membuatku 
jatuh, aku tidak akan membiarkanmu mengatakan bahwa aku menang secara kebetulan" ... 
kau mengatakan hal-hal seperti ini sebelum pertandingan terakhir kita, kan? Setelah Anda 
pergi, saya memikirkan kata-kata itu. Butuh beberapa hari, tapi saya ingat dengan jelas. " 

"Mungkinkah kamu mengingat kembali kenangan dari era game?" 

Itu adalah sesuatu dari lebih dari 500 tahun sebelumnya. Itu bukan sesuatu yang biasanya 
diingat orang. 

"Mungkin tidak mungkin tanpa pemicu. Saya juga tidak berpikir saya bisa mengingatnya 
dengan jelas. " 

Munechika menjelaskan bagaimana dia tidak mengingatnya hanya dengan melihatnya 
selama pertandingan mereka. Kata-kata Shin adalah yang bertindak sebagai pemicu. 

"Hari itu, saya mengatakan bahwa saya ingin berbicara dengan Anda lagi ... mungkin karena 
saya sadar ingat." 

"Berapa banyak yang Anda tahu tentang aku?" 

"Aku tidak tahu banyak tentang Anda secara pribadi dari awal. Tapi aku ingat betapa panas 
pedangnya saat kita bertarung, kau tahu? " 

Tangan yang bersandar di bahu Shin bergerak ke arah wajahnya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Ada orang selain kamu yang mengalahkanku. Tapi tidak ada yang menantangku sebanyak 
yang Anda lakukan. Semakin aku ingat, dadaku semakin terasa panas dan ... yah, bukankah 
ini tidak kasar darimu? " 

Kata-kata terakhir Munechika, diarahkan pada orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya, 
diucapkan saat bahunya jatuh. 

Orang yang memotong jarak yang semakin berkurang antara Shin dan Munechika adalah 
Schnee. 

"Maafkan aku, tapi itu akan menjadi masalah jika kamu mendekati Shin." 

"Masalah, hmm. Tidakkah Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda akan iri? ". 

"........" 

Kata-kata mengejek Munechika disambut oleh tatapan yang lebih tajam dari Schnee. 

"Oke, oke, berhenti, berhenti kataku! Schnee, kamu juga tenang, dia tidak serius. 
Munechika, cukup dengan lelucon! " 

"Hehe, kamu tahu bagaimana itu. Saya baru saja meletakkan tangan di bahu Anda, tetapi 
saya merasakan tatapan menakutkan dari sana ... tentu saja saya ingin sedikit menggoda. 
Dan sekarang nada formalmu juga menghilang, kan? " 

" Beri aku waktu istirahat ... " 

Shin menghela nafas, tangannya di bahu Schnee untuk menenangkannya. Dia dengan 
sepenuh hati berharap agar mereka berhenti membuat suasana hatinya berbahaya. 

"Yah, aku harus mengatakan dia sangat berbeda dari yang aku harapkan." 

"Memang, ini bukan yang disarankan kata-kata Shin." 

Menyaksikan pemandangan itu, Filma dan Shibaid menjadi bingung. 

Mereka telah mengkonfirmasi levelnya dan yakin dia harus benar-benar kuat. Tetapi 
perasaan intimidasi yang sering dikaitkan dengan pejuang yang kuat tidak ditemukan, 
karenanya komentar mereka. 

"Ehm, Shin? Saya pikir Anda seharusnya sudah melepaskan tangan Anda sekarang. " 

" Hm? Ah, aah! Maafkan aku! " 

Shin melihat ke depan setelah mendengar ucapan Tiera, hanya untuk mendapati Schnee 
membeku di tempat, benar-benar merah. 
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"... itu tidak, masalah." 

Mungkin malu terlihat memerah seperti itu, Schnee bergumam sambil tetap menunduk. 

"Haha, kalian tidak pernah bosan melihatnya." 

"Dan siapa yang salah? Baiklah, biarkan saya mendengar sisa ceritanya. " 

" Maaf, sudah lama saya tidak bersenang-senang. Mari kita langsung ke pokok 
permasalahan, Shin. Aku yakin aku tahu kekuatan dan kepribadianmu yang asli. Karena itu, 
ada sesuatu yang ingin saya tanyakan dari Anda. " 

Munechika tersenyum pada awalnya, tetapi ketika dia mendekati inti topik, ekspresinya 
berubah menjadi sangat serius. 

"Apakah itu sesuatu yang bisa didengar oleh temanku juga?" 

"Ya, tidak masalah. Lagipula, saat kamu memerintahkan Element Tail, kamu tidak 
sepenuhnya tidak berhubungan dengan ini. " 

Munechika berbicara sambil melihat Yuzuha. Mendengar itu adalah sesuatu yang 
berhubungan dengan Element Tails, Shin membayangkan itu terkait dengan garis Ley. 

"Datang. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. " 

Mengikuti Munechika, yang telah berbalik, kelompok itu memasuki kuil. 

Setelah sekitar 5 menit, lampu merah memasuki bidang penglihatan mereka. 

"Ini adalah master asli Fuji, Kagutsuchi." 

"Itu ..." 

Melihat sumber cahaya, semua orang menjadi terdiam. 

Lampu merah datang dari kristal merah berbentuk phoenix. 

Kagutsuchi yang mengkristal, sayap menyebar seolah melindungi sesuatu, memancarkan 
cahaya merah yang menerangi ruangan dengan terang. 

"Apa yang terjadi di sini?" 

"Di masa lalu, racun meresap ke dalam garis Ley. Untuk mengembalikan keseimbangan ke 
garis Ley, itu berubah seperti ini. Terlepas dari penampilannya, Kagutsuchi tidak mati. 
Kamu bisa keluar sekarang! Orang-orang ini tidak berbahaya! " 
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Teriak Munechika ke arah kristal. Shin bertanya-tanya apa yang dia lakukan, ketika sesuatu 
bergerak dari bayang-bayang di belakang kristal. 

Makhluk kecil seukuran kepalan tangan melompat turun dari kristal, mengepakkan sayap 
kecilnya dengan sungguh-sungguh, dan mendarat di kepala Munechika. 

"Pii!" 

"Buruk! Mendarat di pundakku, bukan kepalaku, sudah berapa kali kukatakan padamu? " 

Menyebarkan sayapnya menyatakan kehadirannya di kepala Munechika adalah seekor 
burung kecil dengan bulu merah. 

Itu agak besar untuk bayi burung, tapi itu seperti cewek yang sedikit lebih besar dicat 
merah, tampak sangat lembut. 

"Pii !!" 

"" Selamat datang, wahai Element Tail "adalah apa yang dikatakannya. 2 kali. " 

Untuk pesta Shin itu hanya terdengar seperti menangis, tetapi menurut Yuzuha kedua" Pii 
"telah mengatakan hal yang sama. 

"Kamu mengerti apa katanya?" 

"Lebih atau kurang." 

Yuzuha menjelaskan bahwa mungkin karena mereka berdua dapat mempengaruhi garis 
Ley, mereka juga dapat berkomunikasi. 

"Mungkin terlihat seperti ini sekarang, tapi ini Kagutsuchi. Setidaknya, sebagian darinya. " 

" Itu bisa melakukan hal seperti itu? " 

"Meski begitu, kekuatannya tetap kecil. Itu hanya bisa berkomunikasi, itu saja. " 

" Pii! Pii! " 

Bayi itu Kagutsuchi menusuk Munechika dengan paruhnya yang bulat. Munechika 
sepertinya tidak terluka sedikit pun. 

"Aku tahu. Lebih dari itu, apa yang terjadi pada Tsunetsugu dan Mitsuyo? Kita juga harus 
berbicara dengan mereka. " 

Tampaknya Munechika juga mengerti ucapan Kagutsuchi. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Nama-nama yang disebutkan oleh Munechika, Tsunetsugu dan Mitsuyo, adalah nama-nama 
Supreme Blades seperti dia. 

"Ada yang lain dari Five Blades Tertinggi?" 

"Tapi hanya dua. Aku akan menjelaskan. -----Ini mereka. " 

2 siluet muncul dari koridor di sebelah Kagutsuchi yang mengkristal. 

Yang pertama adalah seorang lelaki tua yang mungkin berusia lebih dari 60 tahun, dilihat 
dari penampilannya. 

Rambut belakangnya yang acak-acakan berwarna abu-abu keperakan. Dia mengamati 
pesta Shin sambil membelai janggutnya yang berantakan, tetapi tidak menunjukkan celah 
apa pun. Dia mengenakan alat pelindung seperti samurai di bahu, kaki, dan di pinggangnya. 

Pedang lainnya adalah seorang gadis muda di akhir masa remajanya yang, seperti 
Munechika, mengenakan baju besi di seluruh tubuhnya, helm tidak termasuk. 

Dia tidak terlalu tinggi dan terlihat agak kurus juga. Kuncir kembarnya dan fitur-fiturnya 
yang cantik membuatnya tampak sangat imut, tetapi tatapannya yang tajam dan dingin 
menghancurkan kesan ini. 

Meski terlihat muda, dia tampak bersemangat untuk bertarung; armor hitam berbatasan 
kuningnya memiliki desain yang berbeda dari milik Munechika. 

"Hoho, kita baru saja datang karena panggilan Kagutsuchi, siapa tahu kita juga punya 
tamu." 

"Munechika? Anda mengizinkan orang di sini tanpa izin kami? " 

"Karena itu melibatkan Yasutsuna dan Kunitsuna. Dan sedikit menekan niat membunuh itu, 
Mitsuyo. Jika mereka berbahaya, apakah aku ada di sini atau tidak, Kagutsuchi tidak akan 
keluar, kan? " 

" Pii! " 

Tepat setelah penampilannya, gadis muda itu menciptakan suasana yang tegang. 【Analyze

】 milik Shin menampilkan namanya sebagai Oodenta Mitsuyo. 

Orang tua yang muncul bersama gadis itu adalah Juzumaru Tsunetsugu. 

Level Mitsuyo adalah 908, Tsunetsugu 941. Kedua nama mereka berasal dari pedang yang 
menjadi dasarnya. 

"Lihatlah Element Tail pada pria ini ------ di bahu Shin. Tidak ada Element Tail yang akan 
mengikuti seseorang yang mengganggu aliran garis Ley. Mereka adalah orang-orang yang 
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saya bicarakan sebelumnya, yang dapat kami minta untuk membantu kami. Selanjutnya, 
dalam hal Shin, ini bukan pertama kalinya kamu bertemu dengannya. Mitsuyo, kau bahkan 
kalah darinya sekali. Coba ingat-ingat. " 

Munechika sudah membicarakan tentang pesta Shin kepada mereka, rupanya. Dia 
memandang Element Tail seperti yang dikatakan Munechika dan, dengan gerutuan yang 
menggeram, menekan niat membunuh. 

Namun kata-kata terakhir Munechika mendorongnya untuk melihat Shin dengan lebih 
tajam. 

"Karena mereka tidak memiliki pikiran yang tidak murni, mereka mungkin memang layak 
dipercaya. Kagutsuchi juga mengatakan hal yang sama, jadi aku akan percaya itu. Tetapi 
ada satu hal yang tidak bisa saya terima begitu saja. Saya kehilangan!? Apa maksudmu 
sebenarnya !? " 

" Jangan meninggikan suaramu, Mitsuyo. Astaga, satu-satunya di antara kita yang tidak 
kalah adalah Tsunetsugu. " 

" Orang tua sepertiku? Memang benar aku bisa menghitung berapa kali aku kehilangan jari 
dengan satu tangan ... hmm. Anak muda, coba tunjukkan padaku niat membunuhmu. " 

" Eh? " 

Shin tercengang dengan permintaan mendadak untuk melepaskan niat membunuhnya. 

"Anda lihat, orang tua ini di sini adalah buruk di nama mengingat dan menghadapi." 

"Saya melihat, saya mengerti kemudian. Ini dia. " 

Shin memandang Tsunetsugu dengan niat membunuh. Selain reaksi Tsunetsugu, Mitsuyo 
juga membuka matanya lebar-lebar. 

"Hoho, begitu, begitu. Saya merasakan niat membunuh ini sejak lama. Saya tidak kalah, 
tetapi saya juga tidak menang. Aku tidak ingat membunuhmu. " 

" Itu karena aku merasa aku tidak bisa menandingimu dan melarikan diri segera. " 

Dalam pertempuran melawan pedang antropomorfis, jika bergerak itu mungkin, melarikan 
diri juga dimungkinkan, karena pedang tidak bisa pergi rentang pertempuran yang 
ditentukan. 

Kehilangan senjata dan mati secara alami berarti menerima penalti karena mati, begitu 
banyak pemain melarikan diri daripada mengambil risiko. Namun, hanya sedikit yang 
berhasil melarikan diri. 

"Kahah! Itu tadi berjalan sangat baik! " 
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Di era game, Shin berhasil mendapatkan empat dari Lima Pisau Tertinggi. 

Dia telah memperoleh 『Mikazuki Munechika』 tidak lama sebelum acara berakhir, dan 

waktu habis pada 『Juzumaru Tsunetsugu』. 『Juzumaru Tsunetsugu』 Shin yang 

dibawanya sekarang adalah sesuatu yang diperolehnya dalam acara kebangunan rohani. 

Menilai dari percakapan tiga pedang, mereka tidak memiliki ingatan tentang acara 
kebangunan rohani. 

"Apa! Anda mengatakan Anda mengalahkan saya, dan Anda tidak mengalahkan Tsunetsugu 
!? Kalahkan kami semua dengan benar !! " 

" Jangan konyol! Saya nyaris tidak berhasil menurunkan Munechika sebelum waktu habis. 
Aku bisa saja bertarung beberapa kali, tetapi tidak ada cukup waktu. " 

Mitsuyo, tidak puas bahwa orang yang mengalahkannya tidak mengalahkan Tsunetsugu, 
Blade Tertinggi seperti dia, mengeluh kepada Shin. 

Shin telah mencoba mempelajari pola serangannya, seperti ketika melawan bos, tetapi dia 
tidak punya cukup waktu untuk melakukannya. 

Mempertimbangkan statistik dan peralatannya pada saat itu, bahkan jika dia punya banyak 
waktu mungkin akan sulit. Shin belum memiliki kekuatannya saat ini. 

"Jadi, apakah kamu ingat? Mitsuyo. " 

" Hngh, yah, kurasa kita pernah bertarung sebelumnya ... " 

Mitsuyo mengangguk sambil menggumamkan sesuatu. Dia tidak menyebutkan kehilangan, 
tapi frustrasi terlihat jelas di ekspresinya. 

"Tapi! Mungkin itu terjadi di masa lalu, tetapi itu tidak berarti dia harus kuat sekarang juga. 
Itu terjadi 500 tahun yang lalu. " 

"Aku memastikan untuk mengeceknya dengan menyilangkan pedang dengannya. 
Ketajamannya meningkat dan aku tidak merasakan ketidakmurnian yang akan 
membuatnya terkontaminasi oleh racun. Jika sesuatu yang aneh terjadi pada Shin, aku ragu 
mereka hanya akan duduk dan tidak melakukan apa-apa juga. " 

Munechika menjawab ucapan Mitsuyo dengan melihat ke arah kelompok Shin. 

Apa yang ditemukan oleh matanya adalah Schnee yang sedikit memerah, mengamati Filma 
dan Shibaid dalam hati, lalu Tiera, yang dengan sungguh-sungguh berusaha mengikuti 
percakapan. 

"Ehm, jadi pada akhirnya, apa yang kamu ingin kami lakukan? Anda bilang saya tidak 
berhubungan? " 
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" Ya, saya minta maaf. Ini salahku bahwa kami tidak persis sama dengan halaman di sisiku. 
" 

" Yah, jika Munechika mengatakan tidak ada masalah, maka aku juga percaya begitu. 
Mitsuyo, kamu harus berhenti merajuk. " 

Di sebelah Munechika yang meminta maaf, Tsunetsugu mengangguk setuju. Namun, pada 
saat yang sama, ia menambahkan komentar yang tidak perlu, disambut oleh teriakan 
marah oleh Mitsuyo. 

"Siapa yang merajuk !?" 

"Pii !!" 

"Hnngh .... Aku mengerti. Teruskan. " 

Karena celaan bayi Kagutsuchi, Mitsuyo dengan enggan mendesak Munechika untuk terus 
berbicara. 

"Aku akan melanjutkan, kalau begitu. Apa yang ingin saya minta kepada Shin dan 
kelompoknya adalah untuk membantu kami mencari dua rekan Supreme Blades kami. " 

" Semua 5 pedang ... tidak, 5 orang ... tidak ada di sini? " 

Shin tidak mengungkapkannya dengan kata-kata, tetapi apakah bertanya-tanya mengapa 
hanya 2 dari mereka, Mitsuyo dan Tsunetsugu, yang keluar. 

Jawabannya adalah, karena mereka tidak ada di tempat pertama. 

"Kupikir Element Tailmu mungkin tahu. Itu terjadi sekitar 500 tahun yang lalu, ketika 
kerak bumi bergeser. Pada periode itu, racun tiba-tiba meresap ke dalam garis Ley. " 

Munechika menjelaskan bahwa setan mungkin melakukan sesuatu ketika garis Ley berada 
dalam keadaan kacau. 

"Banyak sekali monster muncul, daerah aneh terbentuk juga, mungkin?" 

"Tepat. Kami juga terseret ke dalamnya. " 

Kontaminasi garis Ley dan korupsi Tempat-Tempat Suci melalui racun juga merupakan 
peristiwa di era permainan. Dalam permainan itu cukup untuk mengalahkan monster dan 
iblis yang menyebabkan fenomena itu, tetapi di dunia ini segalanya tidak sesederhana itu. 

Wilayah di sekitar Fuji berulang kali bergerak naik dan turun karena pergeseran kerak, 
menyebabkan Lima Pisau Tertinggi, yang biasanya selalu terpisah satu sama lain, 
berkumpul di satu tempat. 
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Munechika melanjutkan dengan menceritakan bagaimana, berkat kekuatan Kagutsuchi, 
mereka berhasil mengembalikan keseimbangan ke garis Ley, tetapi kemudian insiden itu 
terjadi. 

"Garis Ley seharusnya sudah tenang, ketika tiba-tiba racun tebal memasuki mereka. Untuk 
memulihkannya lagi, Kagutsuchi mengambil bentuk saat ini, tetapi Yasutsuna dan 
Kunitsuna ditelan racun tersebut dan menghilang. " 

" Luar biasa ... memang benar bahwa Yuzuha juga menderita karena racun itu, tapi ... " 

" Kuu, mungkin itu terjadi, semua keliling dunia." 

Yuzuha, yang seperti Kagutsuchi menggunakan kekuatannya untuk menekan pergeseran 
kerak, berbicara dengan sedikit gelisah dalam suaranya. 

"Namun, dalam hal ini, aku tidak bisa menerimanya dengan mudah. Apakah Anda punya 
petunjuk? " 

" Kami tidak melakukan apa-apa selama ini. Kami Five Supreme Blades dapat merasakan 
kehadiran satu sama lain. Butuh beberapa saat karena racun, tetapi kami telah menemukan 
lokasi umum mereka seharusnya berada. " 

Munechika menjawab keraguan Shin. Informasi itu lebih dari yang dia harapkan. 

"Izinkan saya meminta konfirmasi saja, tetapi tidak mungkin bagi salah satu dari Anda 
untuk pergi menemui mereka, atau lebih tepatnya, membawa mereka kembali?" 

"Kami tidak akan meminta Anda jika kami bisa !!" 

"Mudah, Mitsuyo. Jangan mulai menggigit jika ada kesempatan. Tapi aku mengerti apa arti 
bocah itu. Namun, kita tidak bisa bergerak di luar radius yang ditentukan. Kamu tahu apa 
yang aku bicarakan, bukan begitu, Nak? " 

" ... Begitu, itu sebabnya kamu mengatakan bahwa Supreme Blades, yang biasanya tidak 
akan pernah bersama, telah berkumpul. " 

Lima Supreme Blades tidak mampu bergerak melampaui radius tertentu adalah salah satu 
aturan acara. Tidak terkait dengan niat pengembang, ini telah diterapkan pada dunia saat 
ini juga, seperti yang dipahami Shin dari kata-kata Tsunetsugu. 

"Fuji juga berbeda dari era game. Kami terikat ke tanah. Karena itu, kita tidak bisa mencari 
Yasutsuna dan Kunitsuna. Tetapi karena kita terikat pada tanah, kita dapat berkumpul 
bersama karena pergerakan tanah. Jika kita tiba-tiba dibebaskan dari ikatan seperti itu, 
kita mungkin tidak akan datang jauh-jauh ke wilayah yang diperintah oleh Kagutsuchi. 
Kalau begitu, tidak ada yang bisa melindungi tempat ini: Fuji akan menjadi sarang monster. 
Entah itu keberuntungan atau kemalangan, pada akhirnya, aku tidak bisa mengatakannya. " 
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Tsunetsugu berbicara sambil mengutak-atik janggutnya yang tidak terawat. 

"Tidak bisa mengatakan, itu benar." 

"Bagaimanapun, kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa sekarang. Permintaan maaf 
untuk memotong. Munechika, lanjutkan. " 

"Ya, jadi ... kita memiliki lebih banyak atau sedikit melacak lokasi Yasutsuna dan Kunitsuna. 
Kami ingin meminta Anda untuk menjemput mereka. " 

" Begitu. Saya mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda tanyakan kepada 
orang-orang di sini. " 

Five Supreme Blades adalah lawan yang bahkan Schnee dan yang lainnya akan mengalami 
kesulitan menghadapi satu lawan satu. 

Sekarang Shin telah memperbaharui peralatan mereka dan mereka telah bertenaga mereka 
mungkin dapat berjalan kaki dengan mereka, tetapi untuk mantan karakter pendukung 
Shin, karena mereka di masa lalu, itu akan menjadi pertempuran yang sangat berbahaya. 

Pada saat yang sama, untuk penghuni dunia saat ini, itu adalah permintaan yang hampir 
mustahil. 

Bahkan mantan pemain yang bisa sejajar dengan mereka terbatas jumlahnya. 

"Aku akan bekerja sama jika kita tahu lokasinya, bagaimana menurutmu semua orang?" 

"Aku akan mengikutimu, Shin." 

"Apa yang dikatakan Schnee." 

"Hmm, jika racun terlibat, aku tidak bisa membiarkannya sendirian." 

"Aku juga berpikir lebih baik menerimanya." 

"Kuu! Pergi !! " 

Seluruh pihak menjawab positif pertanyaan Shin, meskipun dengan alasan berbeda. 

Kagerou akan mengikuti Tiera, jadi semua orang setuju secara alami. 

"Sudah diputuskan kalau begitu. Yang terdekat dulu ... tidak, yang mana yang paling cepat 
diambil? " 

Shin mengubah pertanyaannya setengah jalan. 

Jika mereka rusak oleh racun, lebih baik untuk memprioritaskan mana yang lebih ternoda. 
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"Itu saya tidak tahu. Aku berpikir untuk membuatmu pergi ke yang terdekat. " 

Munechika menyatakan lagi bahwa yang bisa mereka katakan hanyalah jarak dan arah 
umum. 

"Itu tidak bisa membantu. Di mana yang lebih dekat, kalau begitu? " 

" Lebih dekat, yah, itu ada di kedalaman ruang bawah tanah di bawah gunung ini. Saya kira 
mengatakan "rahasia penjara bawah tanah" akan membuat Anda mudah untuk mengerti. " 

" Fuji ... rahasia bawah tanah? " 

Kata-kata Munechika mengejutkan Shin. Dia telah mendengar desas-desus tentang ruang 
bawah tanah tersembunyi di bawah Fuji, tetapi tidak ada yang benar-benar pernah pergi ke 
sana atau bahkan melihatnya. 

Ada juga kemungkinan bahwa siapa pun yang menemukannya telah menyembunyikannya. 

"Kamu adalah seorang pemain, jadi kamu harus tahu sebanyak itu, bukan?" 

"Jadi rumor itu benar. Tapi kemudian kamu bisa menyelamatkan --- oh, begitu. Penjara 
bawah tanah dianggap sebagai area yang berbeda. " 

" Benar. Itu terletak di kaki kita, namun kita tidak bisa melakukan apa-apa ... itu benar-
benar menyebalkan. " 

Sama seperti Munechika saat dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Mitsuyo dan 
Tsunetsugu menjadi kabur juga. Rasa sakit mereka karena tidak bisa menyelamatkan 
teman-teman mereka sudah jelas bahkan jika mereka tidak mengucapkannya. 

"Mengerti. Kedalaman ruang bawah tanah, kalau begitu? " 

" Ya. Selama persepsi saya dan Kagutsuchi tidak salah, Yasutsuna ada di suatu tempat di 
lantai bawah tanah penjara. Namun, penjara bawah tanah yang tersembunyi juga 
dipengaruhi oleh racun. Itu bisa disembunyikan di suatu tempat, jadi jika kamu pergi ke 
bagian terdalam tetapi masih tidak menemukan apa-apa, kita harus memikirkan apa lagi 
yang harus dilakukan. " 

Penjara bawah tanah Fuji pada awalnya berada di bawah kendali Kagutsuchi, jadi ia 
mengetahui struktur internalnya, walaupun tidak sama sekali. 

Namun, mereka tidak bisa membuang kemungkinan bahwa benda itu telah dilemahkan 
oleh racun: dengan demikian bahkan tangisan "pii!" Yang biasanya energik milik 
Kagutsuchi sekarang terdengar seperti "pii ..." yang lemah. 
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"Roger. Kali ini, kita harus menjelajah seolah-olah kita ingin memetakan seluruh penjara 
bawah tanah. Jika kita menggunakan keterampilan tipe deteksi, mungkin butuh waktu tapi 
itu mungkin, setelah semua. " 

" Saya minta maaf karena membebani Anda dengan ini. Jika saya bisa pergi secara pribadi, 
saya akan dapat mendeteksi posisi yang lebih tepat. " 

Munechika menyatakan bahwa jika mereka bisa mendekati target, ketepatan deteksi 
mereka juga akan meningkat. Kalau saja mereka bisa membawa Munechika, yang terikat ke 
lokasi sekarang, dengan mereka ... memikirkan ini, sebuah pertanyaan muncul di benak 
Shin. 

"Katakan, Munechika. Bentuk asli Anda adalah pedang 『Mikazuki Munechika』, kan? " 

"Itu dia. Pedang yang aku bawa adalah, meskipun sangat mirip dengan itu, palsu. Meski 
begitu, statistik dan efeknya sama. Jika saya melepaskan bentuk manusia saya, pedang yang 
sebenarnya muncul. Itu bentuk asli saya " 

" Cukup seperti yang saya harapkan. Lalu aku bertanya, bisakah yang aku miliki berbentuk 
manusia? " 

" Itu .... " 

Shin mengambil item dari kotak item. Item itu adalah salah satu dari Lima Pedang 
Tertinggi, 『Mikazuki Munechika』. 

"Mengapa kamu memiliki sesuatu seperti itu !?" 

"Kenapa tentu saja, 500 tahun yang lalu kamu menang melawan aku. Tidak ada yang aneh 
dalam diri Anda memilikinya. " 

" Ya, saya akan mengatakan sesuatu yang agak aneh, tetapi saya berpikir jika ini tidak dapat 
digunakan sebagai pengganti. " 

Jika Munechika dan 『Mikazuki Munechika』 yang dimiliki Shin adalah satu dan sama, Shin 

berpikir bahwa mungkin yang terakhir bisa memasuki ruang bawah tanah menggantikan 
Munechika, yang tidak bisa pindah dari Fuji. 

Jika kesadaran tinggal di dalam 『Mikazuki Munechika』 ini juga ingin menyelamatkan 

teman-temannya, itu adalah. 

"Saya melihat. Memang benar bahwa jika saya terikat pada seorang master, saya bisa pergi 
ke mana master pergi. Tapi tuanku sekarang adalah Kagutsuchi, jadi aku tidak bisa datang 
bersamamu, Shin. Lebih jauh, saya tidak bisa merasakan aura apa pun dari 『Mikazuki 

Munechika』 yang Anda pegang. Bahkan jika itu adalah pedang yang sama seperti aku, saat 

itu menjadi milik seorang pemain, itu mungkin benar-benar menjadi hanya senjata. " 
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" Aku mengerti ... jika kau bisa ikut dengan kami, kita akan dapat bergerak dengan lebih 
presisi , adalah apa yang saya pikirkan. " 

"Tapi tunggu dulu. Pemikiran seperti itu bisa mengandung kebenaran. " 

" Bisa? Apa maksudmu? " 

Shin hendak memasukkan『 Mikazuki Munechika 』ke dalam kotak item, karena 

sepertinya itu tidak berguna, tapi Munechika menghentikannya. Dia melihat 『Mikazuki 

Munechika』, sekarang dalam bentuk kartu. 

"Bisakah kamu membiarkan aku memilikinya sebentar? Ada sesuatu yang ingin aku coba. " 

" Tentu saja. " 

Munechika menerima kartu item dari Shin dan mematerialisasikan bilahnya. Dia kemudian 
menutup matanya untuk fokus. 

"... hmm, seperti yang aku duga. Bersukacitalah, Shin. Tampaknya saya bisa menemani 
Anda. " 
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Vol. 9 - 1.2 
Bab 1 -- Bagian 2 Sekitar 3 menit telah berlalu. 

Munechika membuka matanya dan membuat pernyataan ini. 

"Er, apa artinya itu sebenarnya?" 

"Pedang ini tidak memiliki kesadaran. Tapi aku bisa mentransfer milikku ke dalamnya. 
Meninggalkan wujud asliku di sini. " 

" Apakah boleh melakukan hal seperti itu? " 

Mendengarkan penjelasan Munechika, Shin diingatkan tentang teknologi VR videogame. 

Meninggalkan tubuh asli dan bergerak dengan kesadaran hanya sebagai avatar VR mirip 
dengan usulan Munechika untuk memindahkan kesadarannya ke pedang lain, pikirnya. 

"I-itu benar. Bukankah berbahaya melakukan sesuatu seperti memindahkan kesadaranmu? 
" 

"Tidak, sepertinya tidak akan ada masalah. Karena ini juga 『Mikazuki Munechika』. Aku 

tahu itu bahkan sebelum mencoba. " 

Munechika dengan tegas mengangguk pada pertanyaan Shin dan Mitsuyo. 

"Biarkan aku mengkonfirmasi, untuk berjaga-jaga. Apa yang akan terjadi jika Anda 
dikalahkan setelah mentransfer kesadaran Anda? " 

" Jika tuan rumah menghilang, bentuk asli saya hanya akan terbangun. Tentu saja, wujud 
asliku tidak akan berdaya sementara kesadaranku dipindahkan ke tempat lain. " 

" Bagaimana jika tuan rumah itu terkontaminasi oleh racun? " 

" Aku tidak akan bisa memindahkan kesadaranku lagi, atau aku akan terjebak olehnya, Saya 
seharusnya. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti kecuali itu benar-benar terjadi. " 

Yang dia tahu hanyalah bahwa dia bisa mentransfer kesadarannya ke Shin, Mikazuki 
Munechika. Bahkan setelah memindahkan kesadarannya, dia bisa mendeteksi kehadiran 
Yasutsuna dan Kunitsuna. Terakhir, bahwa jika tubuh inang rusak kesadarannya akan 
kembali ke yang asli. 

Shin mencoba mengajukan pertanyaan rumit padanya tentang bagaimana dia bisa 
mengetahui semua itu, tetapi Munechika hanya menjawab "entah bagaimana". 
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"Ini hanya sebuah hipotesis, tapi pedang yang kau pegang juga adalah aku." Saya tidak tahu 
apakah kita dapat menganggapnya dan saya sebagai satu dan sama, tetapi saya tidak 
berpikir salah untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang lahir dari diri saya sendiri. " 

" Dengan kata lain, ada beberapa wadah untuk Anda? " 

"Itu bisa menjadi cara untuk mengatakannya. Untuk menghuni mereka, saya perlu izin dari 
pemegangnya. Saya tidak bisa mendiami sembarang orang asing yang tidak dikenal 『

Mikazuki Munechika』. " 

Untuk menghuni senjata, pertama-tama perlu menyelaraskan panjang gelombang 
seseorang dengan senjata itu, jelas Munechika. Dia tidak bisa menghuni senjata apa pun 
sesuka hatinya. 

"Itu berubah menjadi sesuatu yang besar." 

Tiera mendengarkan diam-diam, tetapi pada akhirnya mengeluarkan komentar. Filma 
mengangguk setuju. 

"Untuk menghuni tubuh orang lain dengan kesadaran seseorang ... senjata antropomorfis 
pasti dapat melakukan hal-hal menakjubkan." 

"Kami sadar bahwa kami adalah makhluk yang tidak biasa. Kita juga bisa mengubah 
penampilan kita sampai taraf tertentu. " 

" Memang, kita mungkin senjata tapi kita juga punya jiwa. Saya tidak membayangkan 
makhluk aneh seperti itu ada di tempat lain. " 

Munechika berbicara dengan serius, sementara Tsunetsugu berkomentar sambil tertawa. 
Reaksi mereka berbeda, tetapi mereka berdua sepertinya memahami makhluk seperti apa 
mereka. 

"......." 

"Hm? Kenapa tiba-tiba hening, Shin? " 

" Tidak, aku hanya ingin bertanya hal lain. Bisakah Anda menghuni senjata ini bahkan jika 
itu telah diperkuat? " 

" Diperkuat? " 

" Ya, menjadi item acara itu tidak memiliki banyak slot kapasitas, tetapi 『Mikazuki 

Munechika』 masih dapat diperkuat. Saya pikir karena kita akan menggunakannya, akan 

lebih baik untuk meningkatkannya saat kita sedang menggunakannya. " 
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Shin berpikir bahwa jika senjata yang dibawa Munechika dalam bentuk manusia memiliki 
statistik dan efek yang sama dengan bentuk aslinya. , jika senjata asli dihidupkan mungkin 
bentuk manusia akan diperkuat juga. 

"Tunggu sebentar di sana. Anda sadar bahwa 『Mikazuki Munechika』 adalah salah satu 

dari Lima Pedang Tertinggi, bukan? Mungkin Munechika mengenali kemampuanmu, 
mungkin kamu pria yang luar biasa, tapi jangan hanya mengatakan kamu bisa 
"memperkuat" itu dengan begitu saja! " 

" Tidak, maksudku itu bukan proble --- jangan menatap seperti itu, tolong . " 

Shin hanya bisa tertawa masam sebelum Mitsuyo menuding. 

"Tenang, Mitsuyo. Itu benar, sesuatu yang tak terduga mungkin terjadi, saya tidak bisa 
menolak untuk diperkuat. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda mengutak-atik 
tubuh utama saya, tetapi saya tidak keberatan. Selama aku bisa mempertahankan wujudku 
sebagai senjata 『Mikazuki Munechika』, diperkuat bukan masalah. " 

"Saya melihat. Matahari akan segera terbenam, jadi kita akan meninggalkan eksplorasi 
untuk besok dan melakukan penguatan hari ini. Apakah Anda memiliki permintaan dengan 
cara apa yang ingin Anda perkuat, omong-omong? " 

Penguatan senjata berisi banyak opsi: peningkatan kekokohan, peningkatan kekuatan 
serangan, ekstensi jangkauan serangan, lampiran elemen, dan sebagainya. 

Waktu senjata dapat diperkuat juga memiliki pola yang berbeda: tergantung pada kekuatan 
efek yang diterapkan, banyak yang berbeda dapat ditambahkan, atau mungkin juga untuk 
fokus pada satu elemen. 

Berdasarkan bagaimana itu diperkuat, senjata bisa berubah ke titik menjadi seperti yang 
sama sekali berbeda. 

"Hmm. Secara pribadi, saya lebih menyukai ketajaman dan kekokohan. Karena katana yang 
ideal tidak pernah putus, tidak pernah tertekuk, dan diiris dengan baik. Selain itu, 
menambahkan efek unik bisa membuatku merasa aneh ketika aku kembali ke tubuh asliku. 
" 

" Begitu, roger kalau begitu. Aku akan menggunakan pembukaan di depan kuil untuk 
sementara waktu. " 

Setelah mendapatkan izin, Shin mematerialisasikan Tsuki no Hokora. Shin langsung 
menuju ke bengkel, tetapi untuk beberapa alasan, di belakang kelompok Shin, 3 Pisau 
Tertinggi dan bayi Kagutsuchi mengikuti. 

"Tunggu, mengapa kamu semua datang?" 
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"Apa? Apakah itu masalah atau sesuatu? " 

"Nah sekarang, bukankah itu tempat di mana senjata, yang kita sebut bagian dari diri kita, 
dihancurkan? Itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat setiap hari. Tidak aneh jika minat kita 
terusik. Atau apakah wanita dilarang memasuki bengkel? " 

Tergantung pada usia, beberapa lokasi dilarang untuk wanita. Pertanyaan Munechika 
kepada Shin mungkin karena dia tahu fakta ini. 

"Tidak, aku tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Aku mengerti Munechika, tapi 
aku tidak berpikir kalau Mitsuyo dan Tsunetsugu, dan bahkan Kagutsuchi akan datang. " 

" Aku tidak bermaksud untuk bermegah, tapi kita bukan senjata yang bisa ditangani oleh 
pandai besi rata-rata. Saya tidak dapat menyangkal bahwa saya tertarik. " 

Tsunetsugu berbicara dengan senyum polos. 

Di era gim, Shin jarang membiarkan orang lain melihatnya bekerja di bengkel. 

Area perumahan dan bengkel Tsuki no Hokora tidak dapat diakses oleh pemain di luar 
anggota Rokuten; menyembunyikan ide dan metode seseorang juga merupakan praktik 
umum. 

Selain itu, memiliki orang-orang yang menonton membuatnya merasa sedikit canggung 
juga. 

(Mungkin karena orang-orang yang hadir, rasanya sangat berbeda dari waktu di Falnido.) 

Mungkin karena kehadiran kelompok Munechika, senjata dengan kesadaran, itu berbeda 
dari memiliki pelayan Girard atau menonton Tiera. Shin merasakan semacam kegugupan 
yang tidak bisa dia ungkapkan. 

Munechika khususnya, benar-benar serius. Bahkan bayi Kagutsuchi yang sedang 
beristirahat di kepalanya, yang biasanya akan mencerahkan suasana, memiliki ekspresi 
serius yang mematikan sekarang. 

"Lalu, aku mulai." 

Dengan kata-kata ini, Shin menyalakan api di tungku. 

Dia memeriksa penampilan api yang diilhami oleh kekuatan sihir, tidak mungkin dihasilkan 
dalam kenyataan, kemudian mengeluarkan ingot Orihalcum dan Scarletite dari kotak item. 

Dia menempatkan mereka di tungku dan menunggu beberapa menit. Mineral berkilau 
dengan campuran perak dan merah terbentuk. 

"Apakah itu ..." 
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komentar Mitsuyo, terkesan. 

"Sesuatu yang kita sebut Chimeradite." 

"Hmm, itu belum menjadi senjata, tapi aku sudah merasakan intimidasi aneh darinya ..." 

"Apakah itu sesuatu yang bisa kamu gunakan tanpa masalah?" 

Tsunetsugu dan Munechika keduanya menatap dengan penuh perhatian pada Chimeradite. 
ingot, setelah merasakan kekuatan magisnya. 

"Tidak masalah sama sekali. Saya sudah menggunakan ingot seperti ini untuk memperkuat 
senjata. " 

Shin mengerti perasaan mereka, sekarang dunia telah menjadi kenyataan. Mineral normal 
tidak memiliki kekuatan magis, dan bahkan mineral unik untuk pandai besi tidak akan 
memancarkan energi magis yang tidak biasa seperti yang dimiliki Chimeradite. 

"Saya akan fokus pada temper sekarang. Saya tidak berpikir saya akan bisa menjawab apa 
pun walaupun Anda bertanya kepada saya, jadi harap diingat. " 

Semua orang di bengkel merasa suasana berubah setelah Shin mengucapkan kata-kata ini 
dengan nada serius. 

"---Aku mulai." 

Shin pertama-tama mengeluarkan 『Mikazuki Munechika』 dari kotak item dan 

melepaskan gagangnya dari bilahnya. Memegangnya dengan penjepit, Shin memanaskan 
bilahnya di atas tungku, mengubahnya secara bertahap lebih putih. 

Api yang diilhami oleh kekuatan sihir bergantung pada kekuatan sihir pandai besi yang 
telah menyalakan mereka. Karena itu, mereka dapat memiliki berbagai efek, tergantung 
pada kehendak pandai besi. 

Kali ini senjata itu secara bertahap mencapai suhu yang paling cocok untuk 
memperkuatnya. 

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

Setelah sekitar 20 detik, Shin diam-diam melepaskan bilah dari tungku dan meletakkannya 
di atas batang Chimeradite di atas landasan. 

Pisau panas putih, dengan sisi tajam mengarah ke bawah, memotong Chimeradite seperti 
pisau melalui mentega. Ketika bilah mencapai pusat ingot, Shin menurunkan palu. 

"... Hnngh!" 
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Palu itu diayunkan ke ingot. 

Setiap kali palu itu mengenai, bunyi panjang dari logam yang dipukul bergema di bengkel 
itu. Pada saat yang sama, seperti riak-riak di danau, kekuatan sihir yang dijiwai dalam palu 
menyebar melalui batang dan bilah. 

"Whoa, apa kekuatan sihir ini ...?" 

"Hmm, sekarang ini mengesankan." 

Melihat Shin melakukan pekerjaan pandai besi, merasakan suara gema dan riak sihir, 
Mitsuyo dan Tsunetsugu tidak bisa membantu tetapi untuk menyuarakan kekaguman dan 
kekaguman mereka. 

Munechika hanya menatap Shin, tanpa sepatah kata pun. 

"Seperti biasa, Shin benar-benar luar biasa ketika dia melakukan pekerjaan pandai besi." 

"Tentu saja dia, pandai besi adalah nama keduanya." 

"Itu benar. Kekuatannya lebih menonjol, tetapi awalnya inilah yang paling baik dilakukan 
oleh Shin. " 

Mengikuti kata-kata Tiera, diucapkan saat tubuhnya bergetar karena riak kekuatan sihir, 
Filma menjawab dengan bercanda, sementara Schnee melakukannya dengan bangga. 

"Sepertinya akan segera selesai." 

Shibaid, yang mengangguk dengan diam, berkomentar juga. 

Ketika Schnee dan yang lainnya memalingkan pandangan mereka kembali ke Shin, 
Chimeradite di ujung palu Shin menjadi sangat kecil, karena secara bertahap diserap ke 
dalam bilah, dan sebagian besar menghilang. 

"Ssst!" 

Gema logam bergema sekali lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan pukulan terakhir ini, 
Chimeradite benar-benar terserap oleh pisau. 

Didukung oleh penjepit, pisaunya tidak menyentuh landasan dan ditahan di udara. Aura 
perak yang mengelilingi katana jelas lebih padat daripada sebelum penguatan. 

"Fiuh, sudah lengkap." 

Dengan desahan kecil, Shin menempelkan gagang ke bilahnya. 
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Penampilan katana hampir tidak berubah, tetapi dia mengerti bahwa kekuatan serangan 
dan ketahanannya telah tumbuh sebesar 20%. Nama itu juga berubah menjadi 『Mikazuki 

Munechika -- Shinuchi』. 

"Di sini kita. Untuk jaga-jaga, periksa apakah semuanya baik-baik saja. " 

" Ya, aku akan ... tidak apa-apa. " 

Munechika menutup matanya sambil memegang sarung『 Mikazuki Munechika -- Shinuchi 

』, lalu mengangguk dengan keyakinan. Seringai kecil di bibirnya menunjukkan 

kegembiraannya. 

"Aku akan mencoba mentransfer kesadaranku segera. Mitsuyo, jaga tubuhku. " 

" Serahkan padaku. " 

" Ini dia. " 

Tubuh Munechika bersinar perak, lalu setelah beberapa detik berubah menjadi cahaya itu 
sendiri, menghilang di udara. Dari dalam cahaya, katana seperti 『Mikazuki Munechika』 

sebelum bala bantuan muncul. 

Ketika Mitsuyo meraih katana yang muncul di udara, itu jatuh di tangannya, seolah-olah 
kehilangan apa pun yang mendukungnya. 

Di sisi lain 『Mikazuki Munechika -- Shinuchi floating mengambang, dalam posisi yang 

sama seperti ketika Munechika memegangnya. Pada saat yang sama ketika Mitsuyo meraih 
material Mikazuki Munechika material yang terwujud, 『Mikazuki Munechika -- Shinuchi』 

mulai bersinar. 

Cahaya perak berkumpul di sekitar katana yang diperkuat, secara bertahap membentuk 
siluet seperti manusia. 

Setelah beberapa saat, itu berubah sepenuhnya menjadi manusia. 

"... Fiuh, sepertinya benar-benar tidak ada masalah." 

"Er, apa?" 

"Hmm." 

"Mitsuyo, Tsunetsugu, mengapa kamu terkejut? Hmm? Shin, kalian semua juga? " 

Bukan hanya Mitsuyo dan Tsunetsugu yang terkejut melihat Munechika saat dia muncul 
lagi dalam wujud manusia. 
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Reaksi mereka, bagaimanapun, adalah campuran kecanggungan dan menatap tajam pada 
Shin. 

"Jika tidak ada yang bicara, aku tidak tahu bagaimana aku harus bereaksi." 

"Yah, er ... ya, aku pikir itu lebih cepat jika kamu melihat sendiri." 

Shin mematerialisasikan cermin tangan dari kotak item dan memberikan ke Munechika. 

Bahkan jika masih bingung, Munechika mengambilnya di tangannya. 

"Oh? Begitu ya, jadi ini alasannya. " 

Melihat dirinya di cermin, Munechika mengangguk mengerti. 

"Apa!? Itu saja!?! Kenapa kamu lebih cantik dari sebelumnya !? " 

Mitsuyo dengan keras menyuarakan apa yang dipikirkan semua orang selain Munechika. 

Munechika sudah sangat tampan, tetapi kecantikannya tampaknya telah ditingkatkan juga. 

Rambutnya yang hitam sebatas pinggang telah menghasilkan kilau yang lebih berkilau, 
membuat kulit pucatnya lebih menonjol. Matanya yang jelas menunjukkan keanggunan 
bangga yang mekar dari kecantikannya. 

Tampaknya bahkan dadanya, yang mendorong zirahnya, telah menjadi lebih banyak dari 
sebelumnya. 

"Sepertinya diperkuat juga memengaruhi penampilanku." 

"Hei, Munechika !! Kenapa kau begitu tenang dan tenang !! Ini aneh sekali !! Bukan saja 
kamu jadi lebih cantik, tapi lekuk tubuhmu juga meningkat !? " 

Dia mungkin senjata, tapi sekarang dia perempuan. Dia rupanya memendam keinginan 
untuk menjadi lebih cantik, jadi Mitsuyo menanyai Munechika. 

"Tunggu, Mitsuyo, itu bukan sesuatu yang bisa aku jawab. Shin, tahukah kamu apa yang 
menyebabkan ini? " 

Shin adalah penulis bala bantuan, tetapi bahkan dia tidak bisa menjelaskan fenomena ini. 

"Tentu saja tidak. Jika Anda mentransfer kesadaran Anda ke senjata yang diperkuat, Anda 
bisa menjadi lebih cantik ... Saya tidak tahu ini akan terjadi! " 

" Mungkin Anda berusaha lebih keras karena Munechika adalah wanita cantik? " 
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" He-hei sekarang, Tiera! Berhentilah mengatakan hal-hal yang dapat menyebabkan 
kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak tahu mengapa ini terjadi! " 

Shin dengan putus asa menjelaskan dirinya kepada tatapan curiga Tiera. 

Di sebelahnya, Schnee menatapnya dengan mata yang dengan jelas mengatakan "itu tidak 
terjadi sama sekali, kan?" Bagi Shin, ini adalah ancaman yang lebih besar. 

"Ini juga pasti suatu prestasi yang bisa dilakukan oleh" Pandai Besi Gelap ", kurasa?" 

"Mungkin saja. Bagaimanapun kualitasnya telah meningkat, akan sulit untuk mengatakan 
bahwa mereka tidak berhubungan. " 

Berbeda dengan keributan yang terjadi di pihak Shin, Filma dan Shibaid saling mengangguk 
untuk memahami, sementara Yuzuha dan Tsunetsugu hanya terkesan. 

"Kuu, Shin, menakjubkan!" 

"Amazing memang. Bahkan lebih dari yang diharapkan. " 

" Pokoknya! Penguatan selesai! Besok pagi kita menjelajahi ruang bawah tanah. Mari kita 
istirahat! " 

Shin berteriak dengan paksa mengakhiri pembicaraan. 

Tiera juga membiarkannya pergi, mungkin karena dia tidak merasa ingin mendorongnya 
lebih jauh. Schnee menghela napas lega. 

"Ya, Shin benar." 

"Tapi aku tidak bisa menerimanya." 

"Hehe, Mitsuyo agak kurang dalam pertumbuhan seperti itu. 

"... Apa yang kamu katakan?" 

"Hoho, my my, so scary." 

Niat membunuh Mitsuyo bocor ke arah Tsunetsugu. 

Dia masih tampak tidak puas, tetapi tidak melupakan tujuan utama mereka. Dia tahu 
bahwa hari ini mereka tidak akan memaksakan diri untuk menjelajahi ruang bawah tanah. 
Itulah salah satu alasan di balik reaksinya. 

"Besok, kalau begitu." 

"Ya, aku akan melakukan persiapan yang diperlukan." 
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Setelah melihat kelompok Munechika pergi, Shin memanggil Filma dan Shibaid. 

Dia bermaksud membiarkan anggota lain istirahat terlebih dahulu, tetapi karena mereka 
tertarik, Tiera dan Yuzuha tetap juga. 

Hanya Schnee, yang mengerti situasinya, pergi untuk menyiapkan makan malam. 

"Apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan?" 

"Aku sudah meminta Schnee melakukannya, tapi tolong lihat ini." 

Shin mengeluarkan 『True Moon』 dari kotak item dan menunjukkannya kepada 

keduanya. 

"Moon True Moon』 rusak !? Siapa yang kau lawan? " 

Filma memandang『 True Moon 』, matanya terbuka lebar karena terkejut. Dia tahu betul 

seberapa kokoh benda itu, jadi dia tidak bisa percaya bahwa itu sudah rusak. 

"Mungkinkah itu ..." 

"Shibaid mungkin bisa menebak penyebabnya. Ini terjadi ketika aku bertarung melawan 
Girard dan itu berbenturan dengan Moon Crushing Moon 』." 

Shin menjelaskan bagaimana dia mencoba memperbaikinya beberapa kali, dan bagaimana 
dia merasa bahwa sepotong dikembalikan ketika Schnee menuangkan kekuatan sihirnya ke 
dalam katana. 

"Schnee dan kami, artinya ini adalah jumlah mereka yang melayani di 

bawahmu ?" Shibaid membuat tebakannya setelah mendengar bahwa 3 buah hilang. 

Potongan-potongan Shin samar-samar merasa hilang dan mantan karakter pendukung 
yang belum menuangkan kekuatan sihir mereka di 『True Moon』 adalah nomor yang 

sama. 

"Mungkin. Itulah yang saya rasakan ketika Schnee menanamkan kekuatan sihirnya ke 
dalamnya. Jika ini tidak terikat dengan karakter pendukung saya, maka saya tidak akan 
tahu apa lagi itu. " 

" Tuangkan kekuatan sihir di dalamnya, kan? Ayo kita selesaikan. " 

Setelah mendengarkan Shin, Filma menerima『 True Moon 』darinya dan menutup 

matanya untuk berkonsentrasi. Saat dia melakukannya, cahaya yang dipancarkan oleh 『

True Moon』 berubah dari ungu menjadi merah. 
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Saat lampu merah diserap oleh 『True Moon』, Filma menghela nafas. 

"Bagian saya selesai. Ini benar-benar membuatmu senang. " 

" Kalau begitu giliranku berikutnya. " 

Shibaid mengambil 『True Moon』 dari Filma dan berkonsentrasi. Katana mulai bersinar 

dalam cahaya hitam bercampur dengan perak. 

Cahaya bersinar sedikit lebih lama dari pada Filma, tetapi ketika menghilang Shibaid juga 
menghela nafas kecil. 

"Aku tidak bisa melakukannya seperti yang dilakukan Filma. Tapi kekuatan sihirku pasti 
ada di dalamnya juga sekarang. Hanya ada satu yang tersisa sekarang. " 

" Masih ada seseorang? " 

Kata-kata Shibaid memancing pertanyaan dari Tiera. 

Schnee, Filma dan Shibaid, lalu Girard. Dengan begitu banyak anggota yang kuat sudah 
hadir, dia terkejut bahwa masih ada orang lain. 

"Lagipula sebuah pesta bisa berisi hingga 6 anggota. Shin memiliki 5 karakter pendukung. 
Yang terakhir adalah seorang gadis bernama Sety. Dia dilahirkan sedikit lebih lambat dari 
kita, jadi dia seperti adik perempuan. Kamu tidak bisa mengendalikannya sekarang, kan? " 

Sety Filma yang dibicarakan adalah yang terakhir dari rombongan Shin. Mendukung 
karakter no. 5, Pixie Tinggi Sety Lumiere. 

Berbeda dari Filma dan Girard tipe tempur jarak dekat, Shibaid tipe dinding, dan Schnee 
serba bisa, dia adalah tipe pendukung belakang yang terutama berspesialisasi dalam sihir. 

"Ya, benar-benar hilang. Aku tidak punya petunjuk sama sekali. " 

Jawab Shin membuat isyarat menyerah. 

Sama seperti Filma, Sety bertindak sendiri dengan bebas. Dia tidak menjadi terkenal 
seperti Schnee atau Shibaid, jadi mereka tidak tahu di mana dia bisa. 

"Shibaid, bukankah kamu atau Schnee pernah berhasil menghubunginya?" 

"Kami belum. Sama seperti denganmu. " 

Shibaid menatap Filma dengan jengkel dan lelah di matanya. 

"Aku tidak bisa menahannya, bukan?" 
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Seperti Filma, dia mungkin membutuhkan bantuan, jadi Shin sudah membuat permintaan 
pencarian ke Perusahaan Emas melalui Berett. 

"Entah dia terjebak di suatu tempat seperti Filma, atau dia tidak punya niat untuk 
menjawab, kurasa." 

"Itu benar ... tapi tidakkah ada juga kemungkinan dia tidur?" 

Filma menambahkan satu opsi pada kemungkinan Shin memikirkan kekurangan Sety 
tanggapan. 

"Tidur? Ah, itu benar. " 

Spesies yang berumur panjang seperti Elf dan Pixies kadang-kadang tidur selama puluhan 
tahun sekaligus. Itu adalah salah satu fitur permainan. Ada juga pencarian tentang 
membangun NPC Pixie, jadi itu tidak mustahil. 

"Tapi itu membuatnya sulit untuk bergabung dengannya." 

"Baik. Kami menemukan Filma juga secara kebetulan. Bagi Sety, yang saya tahu adalah dia 
mungkin berada di desa faerie. " 

Desa Faerie, pangkalan rumah bagi Pixies, ada di beberapa lokasi. Beberapa terbuka untuk 
berhubungan dengan dunia luar, sementara yang lain tidak; jika Sety termasuk dalam tipe 
yang terakhir, akan sulit untuk mencarinya. 

Penghalang yang melindungi desa peri adalah sesuatu yang bahkan Shin tidak bisa 
mendeteksi tanpa terlalu dekat. 

"Jika dia berada di salah satu desa yang berkomunikasi dengan dunia luar, setidaknya akan 
ada beberapa informasi yang masuk. Tapi hanya mereka yang berpangkat tinggi yang tahu 
lokasi mereka yang tidur, konon. Kami hanya bisa langsung dan memastikan. " 

"Bagaimanapun, kita bisa menunggu informasi dari Berett. Jika kita tidak belajar apa pun 
pada saat misi ini selesai, saya berencana untuk pergi ke Garden terlebih dahulu. " 

Shin membalas Shibaid. Setelah bertemu Girard lagi dia selalu terlibat dalam beberapa 
masalah dan tidak punya waktu, tetapi dia tahu bahwa dia perlu meluangkan waktu untuk 
ini. 

Di dalamnya harus ada Oxygen dan Hydro, duo High Pixie-High Lord yang melayani di 
bawah Red Alchemist Hecate. 

Mereka berdua maniak penelitian yang tidak akan mengambil langkah di luar selama 
bertahun-tahun pada suatu waktu, memiliki sikap yang sama sekali berbeda tergantung 
apakah mereka tertarik pada sesuatu atau tidak ... ketika Shin mendengar karakteristik 
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Hecate yang telah menciptakannya, dia tidak dapat menahan diri untuk menjadi bingung 
mengapa dia akan menciptakan mereka seperti itu. 

"Keduanya, jika kita beruntung, hanya tenggelam dalam penelitian mereka. Aku melihatnya 
dari jauh, tetapi Garden tampaknya tidak rusak. " 

" Aku ingin menolak garis itu, tapi aku benar-benar tidak bisa. " 

" Aku mengerti bahwa aku seharusnya khawatir, sungguh. " 

Kata-kata Shin diucapkan dengan cara bercanda untuk menyembunyikan 
kekhawatirannya, tetapi Shibaid dan Filma tidak memahaminya seperti itu. 

Mereka tidak bisa membayangkan Oksigen dan Hidro, di dalam Taman, berada dalam 
masalah apa pun. 

Shin hanya mengenal mereka dari era game, jadi dia tidak tahu bagaimana kepribadian 
mereka sekarang bahwa game telah menjadi kenyataan. Melihat reaksi Filma dan Shibaid 
memberinya ide. 

Jika mereka tidak berubah dari era game, mereka kemungkinan masih mengejar penelitian 
mereka: mereka mungkin bahkan bisa mengatakan bahwa mereka tidak melihat Dusk of 
Majesty telah terjadi. 

Makanan dan persediaan berlimpah, banyak bahan dan fasilitas penelitian, dikombinasikan 
dengan perlindungan tinggi menjadi rumah Persekutuan. Mereka memiliki semua yang 
mereka butuhkan untuk menutup diri di dalamnya, jadi Shin juga tidak terlalu khawatir. 

Jika mereka menggunakan benda-benda di dalam Taman, mereka bahkan bisa berurusan 
dengan racun kuat di sekitarnya. Shin berpikir bahwa mereka bisa keluar jika mereka mau. 

"Yah, tidak ada gunanya membicarakan itu di sini dan sekarang. Mari kita selesaikan bisnis 
Supreme Blades ini terlebih dahulu. " 

Lawan mereka adalah seseorang yang, hanya berdasarkan kekuatan, dapat menyaingi 
Schnee. 

Karena party Shin lebih unggul baik dalam jumlah dan kemampuan, mereka tidak memiliki 
risiko kehilangan, tapi itu sudah situasi yang tidak hadir dalam permainan. Agar siap untuk 
situasi apa pun, ia memutuskan untuk memeriksa barang dan peralatan sebelum tidur. 

"Oke, ayo memulihkan energi kita dengan makan malam Schnee sekarang. Kami benar-
benar bisa menantikan masakannya. " 

Semua orang yang hadir tahu tentang keterampilan memasak Schnee. 
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Ketika mereka memasuki ruang makan, makanan sudah siap, sementara meja sedang 
disiapkan. 

"Dan ... kenapa kamu di sini?" 

"Karena Kagutsuchi mengatakan ingin makan di sini. High Elf di sana memberi kami izin, 
omong-omong. " 

Mitsuyo menjawab pertanyaan Shin sambil cemberut. 

Dia menatap bayi Kagutsuchi, duduk di tengah meja. 

"Pii!" 

"Bunyinya, aku akan memberimu kehormatan untuk memberiku makan." 

"Sangat tinggi dan perkasa, tapi masih cewek ..." 

Kata-kata ini akan terasa tepat jika dikatakan oleh bentuk asli Kagutsuchi, tetapi cewek 
berbulu saat ini memiliki sedikit otoritas untuk menunjukkan. Namun, mereka tidak punya 
alasan untuk mengejarnya, jadi Schnee membuat makan malam untuk Mitsuyo juga. 

"Pii!" 

"Benar-benar kelezatan. Kamu mendapat pujianku ", katanya." 

"Hehe, aku merasa terhormat." 

Kagutsuchi menangis sambil mematuk dengan gembira makanan itu, dan Schnee 
menjawab sambil tersenyum. 

Kagutsuchi bukan satu-satunya yang tersesat dalam kenikmatan makanan Schnee. Mitsuyo 
juga, yang telah menemani Kagutsuchi dan duduk di meja hampir di luar kehendaknya, 
telah tanpa henti dan diam-diam melayani dirinya sendiri sejak awal makan. 

Melihat senyum yang terbentuk dari bibirnya, tidak perlu untuk meminta kesan-kesannya. 

Makan malam dengan tamu yang tidak biasa berlanjut: setelah itu berakhir, Kagutsuchi dan 
Mitsuyo kembali ke kuil kecil. 

Setelah makan malam, semua anggota melanjutkan ke kamar masing-masing dan bersiap 
untuk hari berikutnya. 

◆◆◆◆ 

"... ..kuu." 
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Setelah semua orang tertidur, Yuzuha menangis pelan di tempat tidur. 

Dia ingat Filma dan Shibaid menuangkan kekuatan sihir mereka di 『True Moon』. 

Shin mengatakan bahwa ada 3 buah yang hilang: setelah Filma dan Shibaid, hanya satu lagi. 

Bahkan dalam kondisi rusak, 『True Moon』 adalah senjata kelas Kuno yang unggul. Jika 

kekuatan sihir lebih dari sekedar bagian orang yang hilang terakhir dituangkan, itu bisa 
melampaui senjata lain yang ada. 

Bahkan jika pengetahuannya masih terbatas, Element Tail Yuzuha tahu itu. 

Yang Yuzuha khawatirkan adalah apakah 『True Moon』 memiliki kapasitas baginya 

untuk menuangkan kekuatan sihir atau tidak. 

Menjadi pasangannya, Yuzuha juga ingin membantu Shin. Tetapi jika 『True Moon』 tidak 

memiliki ruang, tidak ada yang bisa dia lakukan. 

"Kuu!" 

Aku ingin menjadi lebih kuat. Jadi, pikir Yuzuha. 

Jika dia memulihkan semua kekuatannya dan menggunakan semua pengetahuannya, dia 
mungkin bisa melakukan sesuatu. 

Ini adalah pikiran yang mulai tumbuh dalam pikiran Yuzuha. 

◆◆◆◆ 

Pada saat yang sama, Tiera masih terjaga. 

Berbagi emosi yang sama seperti Yuzuha, dia memikirkan Filma dan Shibaid. 

"........Haah." 

Dia hanya bisa menghela nafas. 

Dia menjadi lebih kuat lagi. Namun dia masih jauh dari mencocokkan Schnee dan yang 
lainnya. Bahkan jika dia menuangkan kekuatan sihir di 『True Moon』 seperti mereka, 

dorongan yang dihasilkan pasti akan minimal. 

"Aku akan ... membenci itu ..." 

Pikirannya tumpah ke dalam kata-katanya. 

Tiera sadar bahwa dia adalah yang paling kuat dari anggota saat ini. 
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Namun meski begitu, dia ingin berguna bagi Shin. 

Tiera belum bisa memutuskan apakah keinginan itu datang untuk mengucapkan terima 
kasih kepadanya karena menghilangkan kutukannya atau untuk perasaan lain yang 
perlahan terbentuk di dalam dirinya. 

Dia benci tidak bisa melakukan apa pun. 

"Aku ingin ... menjadi lebih kuat ..." 

Dia tidak ingin menjadi beban. 

Dia tidak ingin mereka terus mengawasinya. 

Dia tahu bahwa itu adalah keinginan arogan, tetapi sampai sekarang mereka tidak sejajar. 

Saya ingin berdiri ... di sisinya. 

"... haah." 

Perasaannya kuat. Tetapi kenyataan itu tidak mudah. 

Perbedaan kekuatan itu luar biasa, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. 

Namun meski begitu, perasaannya tetap. 

"Sniffle ..." 

Butuh beberapa saat sebelum dia bisa tidur malam itu. 
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Vol. 9 - 2.1 
Bab 2 -- Bagian 1 "Hei, Tiera. Kamu tidak terlihat baik-baik saja, apakah semuanya baik-
baik saja? " 

" Aku baik-baik saja, aku hanya kesulitan tidur. " 

Pagi berikutnya, Shin dan Tiera bertemu satu sama lain ketika mereka meninggalkan 
kamar masing-masing, dan Shin bertanya tentang Tiera , Yang tampak kurang hidup dari 
biasanya. 

Jawabannya juga terasa kurang energik dari biasanya. 

Shin mengira dia mungkin sakit, tetapi Kagerou, yang selalu hadir di kaki Tiera, tampaknya 
tidak khawatir. 

【Analisis】 tidak akan menampilkan perubahan kecil dalam kondisi seseorang, tetapi, jika 

Tiera mendorong dirinya sendiri, Kagerou akan bereaksi dalam beberapa cara, jadi Shin 
memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. 

Tiera menuju ke kamar mandi sebelum sarapan. Ketika dia kembali, dia tampak sama 
seperti biasanya. 

"Dan ... kamu di sini juga di pagi hari." 

"Pii!" 

Mata Shin menunjuk ke arah bola bulu merah berbulu, bayi Kagutsuchi, ketika dia 
berbicara. Ikan panggang yang baru saja keluar dari oven berbaring di piring di depan 
burung. 

Ketika Shin dan yang lainnya mulai makan, bayi Kagutsuchi mulai mematuk ikan juga. 

Ikan itu jauh lebih besar daripada ukuran bayi yang tampaknya diizinkan oleh Kagutsuchi, 
tetapi bayi Kagutsuchi makan sampai tulang ikan sudah diambil bersih. 

Baby Kagutsuchi berteriak kecil sambil menepuk perutnya, yang telah menjadi lebih bulat 
dari sebelumnya. 

"Benar-benar kelezatan, katanya." 

Mitsuyo menerjemahkan tangisan Kagutsuchi saat dia makan dengan cara yang lebih 
lambat, lebih sopan. 

"Kuu, bola bulu, bertingkah sangat tinggi dan kuat." 
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"PYO !?" 

Mungkin karena dia tidak menghargai sikap Kagutsuchi, rubah mode Yuzuha mencoba 
menekan kepalanya dengan cakarnya. 

Terkejut, Kagutsuchi menghindari serangan mendadak pada detik terakhir dan 
mengangkat sayap kecilnya untuk mengintimidasi lawan. 

"Pii!" 

"Kuu!" 

Pertempuran aneh telah terjadi di tengah meja. 

"Apa yang mereka berdua lakukan?" 

"Siapa yang tahu? Bermain satu sama lain sebagai entitas yang terkait dengan garis Ley? " 

Melihat perkelahian keluar dari sudut mata mereka, kelompok itu terus makan makanan 
mereka. 

Pertarungan antara Kagutsuchi dan Yuzuha diakhiri dengan sambaran petir dari Schnee. 

"Ngomong-ngomong, Mitsuyo, apakah kamu pengurus Kagutsuchi?" 

"Saya ingin mengatakan tidak, tapi ya, saya cukup banyak. Secara teori, ini adalah tugas 
yang berputar antara Munechika, Tsunetsugu, dan saya. Tapi alih-alih itu, itu cara yang 
agak akrab untuk menyapa saya, tanpa kehormatan atau apa pun. Memang benar bahwa 
kami meminta bantuan Anda, tetapi cukup menjengkelkan diperlakukan sebagai lebih 
rendah. " 

" Ah ... Maafkan aku. Dahulu kala, ketika aku mendiskusikan strategi pertempuran dengan 
rekan rekanku, kami memanggilmu tanpa kehormatan, jadi ... " 

Setelah diprogram dengan gerakan master seni bela diri, Lima Pisau Tertinggi bukanlah 
lawan pemula atau pemain dengan hanya beberapa pengalaman yang bisa berharap untuk 
menangani. Tetapi karena mereka pada akhirnya adalah program, bahkan gerakan halus 
mereka mengandung pola. 

Pada saat itu, Shin mempelajari gerakan-gerakan ini dan menyambar rambut. Karena 
mereka telah bertemu dan bertengkar berkali-kali, dia akhirnya berbicara dengannya 
dengan keakraban. 

"Kamu terlihat lebih muda dari dua yang lain, jadi mungkin dia merasa lebih dekat 
denganmu?" 

"Hei, Filma!" 
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Shin menegur Filma karena Mitsuyo tampaknya sensitif tentang penampilannya. Tapi 
Mitsuyo sendiri sepertinya tidak terlalu peduli. 

"... yah, tidak apa-apa. Aku mengingatmu, jadi aku akan membiarkanmu memanggilku 
sesukamu. Saya akan berbicara dengan Anda dengan cara yang sama. Tidak apa-apa, kan? " 

" Ya. panggil aku apa yang kamu inginkan. " 

" Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin aku konfirmasi, iyakan? " 

" Hm? Apa itu? " 

" Apa yang kamu lakukan pada Munechika kemarin, bisakah kamu melakukannya pada 
Supreme Blades yang lain juga? " 

Mitsuya mungkin merujuk pada penguatan Shin pada 『Mikazuki Munechika』 yang 

dimilikinya. 

"Aku bisa melakukan penguatan itu sendiri. Tetapi sehubungan dengan 『Juzumaru 

Tsunetsugu』, saya mendapatkannya dengan cara yang sedikit berbeda, jadi saya tidak 

tahu apakah transfer kesadaran dapat dilakukan. " 

" Saya mengerti. Jika Anda bisa, maka tidak apa-apa. " 

Mitsuyo tidak menambahkan apa pun setelah itu. "Pinjami aku yang diperkuatmu『 

Oodenta Mitsuyo 』", atau "Aku akan ikut denganmu" ... Shin mengharapkan 

perkembangan seperti ini, jadi dia sedikit terkejut. 

Setelah sarapan, Shin dan rombongannya menuju ke kuil. Di pintu masuk, Munechika dan 
Tsunetsugu sudah menunggu. 

"Maaf, apakah kami membuatmu menunggu?" 

"Tidak, kami baru saja tiba juga. Lalu mari kita masuk penjara bawah tanah segera. Saya 
akan menunjukkan Anda ke pintu masuk. Ikuti aku." 

Kelompok itu mengikuti Munechika di dalam kuil. 

Ketika mereka tiba di depan Kagutsuchi yang mengkristal, Munechika berbalik. 

"Kita akan dipindahkan ke ruang bawah tanah dari sini. Apakah kamu siap? " 

" Tidak masalah. Kapan saja kamu mau. " 

Shin mengangguk tegas pada konfirmasi terakhir Munechika. 
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Karena mereka memiliki sedikit informasi tentang ruang bawah tanah, mereka tidak dapat 
mempersiapkan situasi tertentu. Namun, kotak barang milik Shin termasuk persediaan 
yang cukup untuk menangani segala jenis situasi. 

Mengenai item pemulihan, kotak item masing-masing anggota telah disediakan dengan 
jumlah yang cukup. 

Tiera tidak bisa menggunakan kotak barang, jadi dia membawa barang-barang dalam 
bentuk kartu di kantong di pinggangnya. 

"Aku mengandalkanmu." 

"Pii !!" 

"Kagutsuchi juga berharap kamu beruntung dalam pertempuran. Kembalilah 

dalam keadaan utuh, kau dengar. " Munechika menjawab dengan nada yang jelas dan kuat 
kepada Tsunetsugu dan Mitsuyo, yang akan tinggal di kuil untuk melindunginya, dan bayi 
Kagutsuchi, yang tidak bisa bertarung untuk dirinya sendiri. 

"Serahkan padaku." 

Jawabannya tidak mengandung sedikit pun kekhawatiran. 

"Kuu ...." 

"Maafkan aku Yuzuha. Kamu satu-satunya yang bisa membantu dengan garis Ley sekarang. 
" 

Karena pintu masuk kelompok Shin ke ruang bawah tanah, racun yang menelan Dojigiri 
Yasutsuna bisa memiliki efek yang tak terduga pada garis Ley di dalam ruang bawah tanah. 

Karena itu Yuzuha, yang, seperti Kagutsuchi mampu mempengaruhi garis Ley, akan tetap 
berada di luar. 

Mempengaruhi garis Ley juga dimungkinkan di dalam ruang bawah tanah, tetapi daripada 
di dalam ruang bawah tanah yang bengkok, tinggal di kuil Kagutsuchi akan memungkinkan 
mereka untuk mempengaruhi garis Ley dari lokasi yang aman. 

Shin berjanji pada Yuzuha yang tidak bahagia untuk menyikatnya setelah kembali, lalu 
berjalan menuju Munechika. 

"Aku akan memulai transfer kalau begitu." 

Saat Munechika berbicara, pemandangan di hadapan Shin dan kelompoknya kabur. 
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Dibandingkan dengan teleportasi menggunakan batu kristal atau yang ada di Bayreuth, 
transfer diselesaikan setelah sedikit perasaan mabuk. 

"Panas." 

Sesaat setelah mereka dipindahkan, panas seperti sauna menyerang pesta. Keringat akan 
mulai menetes bahkan tanpa melakukan hal tertentu. 

Untuk ruang bawah tanah yang terletak di gua alami, bagian dalamnya sangat luas. 2 pihak 
bisa dibentuk di dalamnya tanpa masalah. 

Berkat ruang yang luas, tidak perlu memberi perhatian khusus pada uap panas yang 
menyembur dari dinding, batu-batu besar, dan langit-langit. 

Karena uap putih yang dihasilkan di gua yang sudah lembab, suhunya sangat tinggi. Uapnya 
juga bisa berasal dari lantai juga, jadi mereka harus melanjutkan dengan hati-hati. 

Shin dilindungi oleh peralatan yang kuat, tetapi dia tidak merasa ingin mencoba apa yang 
akan terjadi jika dia dipukul. 

"Uuh, aku merasa sakit ..." 

Berbeda dari Shin, yang bingung dengan panas dan kelembaban, Tiera memegang 
tangannya di mulutnya, tidak stabil di kakinya. 

Shin baru saja merasakan sedikit disorientasi dari transfer, tetapi efeknya tampaknya lebih 
besar pada Tiera. Keringat di dahinya bukan hanya karena panas. 

Di sebelah Tiera, Kagerou menangis, khawatir. 

Schnee melemparkan 【Sembuh】 pada Tiera pucat dan dengan lembut mengusap 

punggungnya. 

"Aku juga merasakan mabuk. Mari kita istirahat sebentar, untuk jaga-jaga. Tiera, apa kamu 
baik-baik saja? " 

" Ya, aku sudah merasa jauh lebih baik. " 

Kulitnya tampak sedikit lebih baik, mungkin karena 【Heal】 milik Schnee. 

Setelah menghasilkan keterampilan penghalang untuk menjamin keselamatan mereka, 
semua anggota partai mengambil sikap santai. 

"Kami tidak merasa seperti itu ketika kami menggunakan batu kristal. Munechika, tahukah 
kamu apa alasannya? " 
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"Aku tidak tahu pasti, tapi itu bisa jadi miasma. Bahkan senjata sepertiku terasa sedikit 
tidak enak. Saya membayangkan bahwa tipe manusia seperti Anda lebih terpengaruh. " 

Semua orang berpikir bahwa penyebabnya bisa jadi racun, tetapi tidak ada yang tahu 
mengapa Tiera adalah satu-satunya yang menunjukkan respons negatif yang begitu kuat. 

Selama 15 menit mereka berbicara sambil menunggu Tiera pulih. 

Tiera mengumumkan bahwa dia merasa lebih baik, dan Schnee juga mengkonfirmasi 
bahwa dia sudah cukup pulih, sehingga kelompok melanjutkan eksplorasi ruang bawah 
tanah. 

Penjara rahasia Fuji secara resmi bernama "Depths of Hellfire". 

Menurut Munechika, seperti namanya banyak monster elemen api tinggal di dalamnya; 
tanpa perlawanan terhadap api, hanya berada di dalam ruang bawah tanah akan secara 
bertahap menyerap energi seseorang. 

"Kita bisa memotong panas dengan penghalang, tetapi bergerak akan menyusahkan." 
Ruang bawah tanah di 

mana hanya berjalan membuat penurunan HP Anda benar-benar keras. 

Seperti pengalaman Shin mengatakan kepadanya, penggunaan item meningkat dan dalam 
beberapa kasus, manajemen MP menjadi lebih sulit juga. Ada beberapa kemungkinan 
penanggulangan, tetapi jika seseorang tidak memiliki level yang cukup tinggi, perjuangan 
tidak bisa dihindari. 

"Kami tidak tahu apa yang bisa terjadi, lebih baik siap sepenuhnya." 

Shin mengeluarkan 7 kartu dari kotak item. Semuanya sama: ketika terwujud, sebuah 
gelang yang dihiasi permata merah muncul. Itu adalah 『Gelang Enra』, aksesori yang 

meniadakan kerusakan elemen api. 

"Untuk berpikir bahwa itu akan mempengaruhi bahkan aku." 

"Kamu dalam bentuk manusia, jadi saya kira item mengidentifikasi Anda sebagai manusia 
juga?" 

Shin menjawab Munechika yang terkejut. Itu memungkinkan untuk menerapkan opsi 
eksternal pada senjata, jadi itu mungkin menjadi alasan mengapa ini mungkin. 

"Luar biasa bahwa tidak hanya menghentikan kerusakan, tetapi juga menahan panas. Jika 
tangan kita terpeleset karena keringat, itu akan menjadi masalah. " 
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Filma berbicara sambil memegang pedangnya dengan ringan. Dalam permainan, keringat 
tidak akan melemahkan cengkeraman senjata, tapi sekarang itu adalah faktor untuk 
dipikirkan. 

"Tapi bukankah itu sedikit memalukan bagimu, Shin?" 

"Ada apa?" 

Filma tampaknya telah datang dengan sesuatu dan membisikkannya ke telinga Shin. 

"Jika panas terus, keringat akan membuat pakaian Schnee tembus ... kan?" 

"Itu konyol .... tunggu, mereka tidak bekerja seperti itu, mungkin." 

Dalam permainan, baju besi tidak akan robek atau patah bahkan jika basah kuyup atau 
diserang. Tapi segalanya berbeda sekarang. 

Schnee sekarang mengenakan perlengkapan kelas tangan Kuno buatan Shin, 『Seragam 

Pembantu Perak Moonlight』. Apakah itu akan menjadi tembus pandang atau tidak tidak 

diketahui, tetapi tidak aneh jika itu menempel di kulitnya dan menonjolkan lekuk 
tubuhnya. 

"Ngomong-ngomong, bercanda di saat seperti ini?" 

"Sebanyak ini tidak akan mengguncangmu, kan Shin? Selain itu membantu kamu rileks, 
kan? " 

" Bahkan jika aku gugup, kurasa ini tidak akan membantu. " 

" Filma, jangan terlalu merepotkan Shin. " 

Mungkin lelah dengan pertukaran itu, Shibaid dengan ringan menegur Filma dengan ringan 
. 

Bahkan saat bercanda, baik Shin maupun Filma tidak waspada terhadap lingkungan 
mereka. 

"Kamu secara mengejutkan santai bahkan dalam situasi ini. Tidak, kurasa wajar kalau pesta 
Shin seperti ini. " 

" Tapi merasakan ketegangan itu penting. Kami baru saja memasuki ruang bawah tanah. 
Jika kita tegang sepanjang waktu, kita tidak akan bertahan sampai akhir. " 

Setelah dimulainya Game Kematian, Shin menjelajahi ruang bawah tanah sendirian hampir 
sepanjang waktu. 
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Dibandingkan dengan itu, kehadiran Schnee dan yang lainnya membuat situasi saat ini jauh 
lebih mudah untuk ditangani. Paling tidak, dia merasa cukup santai untuk memutar 
matanya pada lelucon Filma. 

"Baiklah kalau begitu, sepertinya kita harus segera menyambut tamu pertama kita." 

Shin mendeteksi kehadiran musuh dan mengumumkannya kepada Munechika dan yang 
lainnya. Peta sederhana menampilkan 5 spidol merah. 

Sebagian dinding dan langit-langit gua berwarna merah panas, jadi penerangannya dijamin 
sampai taraf tertentu, tetapi mereka sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa ada jarak 
pandang yang cukup. 

Shin menggunakan keterampilan sihir untuk penerangan dan bersiap menghadapi musuh. 

"Seperti yang diharapkan, mereka adalah elemen api." 

Muncul di depan party Shin adalah sekelompok monster besar dan lebih kecil. 

Tipe pertama adalah 2 golem setinggi kira-kira 4-mel yang sepertinya dibuat dengan batu-
batu gua, bernama Sledge Heat. Yang kedua, 3 laba-laba besar sekitar 1-mel besar, dengan 
rambut seperti api, disebut Spider Molten. 

Sledge Heats berjalan mendekat, mengguncang tanah dengan langkah mereka. Di atas 
mereka, Laba-laba Molten menatap ke bawah pada kelompok Shin sambil merangkak di 
langit-langit. 

Level Sledge Heats adalah 434 dan 422, Molten Spiders 369, 366 dan 361. 

"Sebuah tes kecil untuk memulai dengan kurasa. Ayo lakukan! " 

Mengikuti panggilan Shin, Shibaid, Filma, dan Munechika melangkah maju. 

Semua serba Shin dan Schnee bisa saja maju juga, tetapi garis depan akan menjadi terlalu 
ramai, jadi kali ini mereka tetap dengan Tiera di barisan belakang, yang tidak memiliki 
jumlah. Kagerou adalah pelindung eksklusif Tiera. 

"Kita akan menekan mereka terlebih dahulu. Shibaid, semuanya, urus semua monster yang 
menyelinap! " 

Setelah memberikan perintahnya, Shin menggunakan keterampilan sihir tipe air 【Ice 

Bullet】. 

Keterampilan sihir menyebabkan beberapa pecahan es seukuran kepalan tangan muncul di 
sekitar Shin dan Schnee. 
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Menggunakan pecahan, mengapung berkat emisi udara dingin mereka, Shin membidik Heat 
Sledges, sementara Schnee menembakkan Laba-laba Molten. 

Pecahan, yang terbang dengan kecepatan melebihi panah Tiera, melempar Sledges Panas 
dan Laba-laba Molten seperti peluru dari senapan mesin. 

Kekuatan ofensif mereka terlalu tinggi untuk monster: Sledge Heats hancur berkeping-
keping, sementara Laba-laba Molten mempertahankan sedikit dari bentuk aslinya. 

"... Dengar, kalian berdua. Jika Anda tidak menahan diri sedikit, kami tidak akan melakukan 
apa pun di sini. " 

" Tidak tunggu, mereka terlalu lemah, serius. Saya pikir monster di ruang bawah tanah 
rahasia akan memiliki tulang punggung yang lebih sedikit. " 

" Yah, saya kira ini adalah hasil yang jelas. " 

"Kekuatan sihir Master dan Shin begitu tinggi sehingga monster menjadi sasaran tembak. 
Biasanya 【Peluru Es】 juga tidak memiliki kekuatan seperti ini ... " 

Tiera menyingkirkan panah yang telah disiapkannya dan berkomentar sambil melihat 
monster yang beku dan hancur. 

Setelah diperas, pecahannya pecah menjadi kristal kecil. Mereka benar-benar beku dan 
menjadi rapuh juga. 

"Ngomong-ngomong, apakah itu memiliki efek membekukan lawan?" 

"Seharusnya, setidaknya sedikit. Kekuatan sihir yang tinggi dapat memperkuat efek 
tambahan. Tergantung pada lawannya, bukankah akan sama bahkan jika Filma atau aku 
telah menembak mereka? " 

" Statistik Shin dan Schnee tinggi, bagaimanapun juga. Seperti yang baru saja kita lihat 
dengan sangat jelas. " 

Shibaid menyarankan jawaban untuk keraguan Tiera tentang kekuatan sihir. 

Pada akhirnya, hasil itu disebabkan oleh perbedaan statistik dengan lawan. Golem seperti 
Sledge Heats memiliki daya tahan rendah terhadap sihir. Laba-laba Molten hanyalah lawan 
yang benar-benar inferior untuk Shin dan Schnee. 

Sebaliknya, itu tidak masuk akal jika serangan bersih dari Shin dan Schnee tidak 
membunuh mereka di tempat. 

"Betapa sangat bisa diandalkan." 
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Menyaksikan kelompok melanjutkan sementara langsung menyapu monster yang mereka 
temui, Munechika tertawa masam. 

Mungkin karena aturan "monster yang lebih lemah muncul di awal penjara bawah tanah" 
tetap ada, semua monster yang muncul berada di bawah level 500. 

Monster di level itu akan jatuh setelah satu serangan sihir Shin dan Schnee. 

Jarang, beberapa monster akan lolos dari serangan sihir mereka, meskipun tidak pernah 
tanpa cedera: mereka kemudian akan menjadi mangsa panah Tiera. 

"Aku bahkan tidak merasa seperti sedang bertarung, tapi levelku terus naik ..." 

"Mereka semua adalah unit level rendah untuk kita semua. Ngomong-ngomong, bagaimana 
keadaanmu? " 

Shin bertanya kepada Tiera yang terkejut. 

Schnee dan Filma telah mencapai batas atas dan level mereka tidak akan meningkat lagi. 

Tapi Tiera berbeda. Naik level meningkatkan statistiknya lebih jauh. 

Nilai parameternya tidak meningkat pesat, tetapi dia tidak diragukan lagi tumbuh lebih 
kuat. 

"Hmm, ketika aku menyerap cahaya itu, aku bilang bahwa setiap parameter tumbuh sekitar 
200, kan? Sejak itu, saya tumbuh 11 level, status saya ... deck? (DEX) dan ... semut? (INT) 
tumbuh sekitar 40, sisanya sekitar 20. Saya juga belajar beberapa keterampilan. Tapi 
apakah normal untuk mempelajarinya dengan mudah ...? " 

Di tempat misterius di mana pesta Shin bersatu kembali dengan Filma, Schnee dan semua 
orang menerima peningkatan stat. Di sisi lain, hanya Tiera yang bisa naik level. 

"Serius? Tingkat pertumbuhan Anda juga meningkat. Keterampilanmu juga. " 

Terlepas dari dorongan yang diberikan oleh bonus kebangkitan, peningkatan level tidak 
sebesar yang diyakini para pemain. Peningkatan yang dilaporkan Tiera, bagaimanapun, 
jauh lebih besar dari yang diketahui Shin. 

Selain itu, Tiera telah menerima yang terbesar di antara dorongan yang diberikan oleh 
cahaya yang diserap semua anggota. 

"Itu benar. Aku bertanya-tanya apakah kita juga telah dipengaruhi. " 

" Schnee dan yang lainnya tidak bisa naik level lagi. Ini bukan efek buruk, jadi bukankah ini 
baik-baik saja seperti ini? Menjadi lebih kuat pada kecepatan yang lebih cepat dari 
biasanya adalah hal yang baik, saya pikir. " 
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Shin tidak menyerap cahaya, tetapi ia merasa bahwa penyerapan Tiera terhadap salah satu 
lampu, meskipun dia bukan salah satu karakter pendukungnya, pasti memiliki beberapa 
makna. 

Dunia penuh dengan monster yang kuat. Tidak ada ruginya menjadi lebih kuat. 

"Yah, menjadi lebih kuat adalah hal yang baik, tentu saja. Hanya sedikit menakutkan bahwa 
kita tidak tahu apa itu. Saya tahu kedengarannya tidak berterima kasih karena saya 
menikmati bonus yang diberikan cahaya kepada saya. " 

"Hmm, menilai dari kata-katamu, bukankah kamu hanya menerima berkat garis Ley?" 

Munechika, yang telah diam sampai sekarang, tiba-tiba menyuarakan pendapatnya. 

"Berkat Ley lines?" 

"Ya. Ukurannya mungkin bervariasi, tetapi garis Ley tersebar di sebagian besar dunia. 
Orang-orang, monster, tanaman, hewan, semua jenis makhluk ... kekuatan sihir mereka dan 
hal-hal seperti fragmen kesadaran mereka meresap ke dalam garis Ley itu. Mungkin karena 
ini, yang disebut pahlawan atau penyelamat setiap spesies kadang-kadang diberikan 
anugerah oleh garis Ley. Kami menyebutnya "Berkat garis Ley". " 

" Siapa yang tahu sesuatu seperti itu ada ... tetapi melihat Schnee dan Shibaid, aku bisa 
melihatnya. " 

Shin terkejut mengetahui sesuatu yang sama sekali baru baginya. Tetapi dia bisa setuju 
dengan bagian dari penjelasan. 

"Aku juga bisa melihat mengapa, terkait dengan master dan yang lainnya, yang berada 
dalam layanan Manusia Tinggi. Tetapi saya tidak mengerti mengapa saya akan diberkati. " 

" Saya juga tidak tahu. Seperti yang dikatakan Kagutsuchi, berkat tidak hanya diberikan 
mengikuti kehendak orang. Tiera, spesies Anda adalah Elf, jadi hewan 'dan tumbuhan' 
mungkin terkait juga. Itu bukan sesuatu yang buruk. Itu adalah berkat yang berharga, tidak 
ada salahnya Anda menerimanya. " 

" Saya mengerti. Tapi dalam hal itu, aku akan berpikir Shin akan diberkati juga. " 

" Dalam kasusku, menjadi seseorang dari masa lalu, mungkin aku dikelompokkan bersama 
dengan pemain lain? " 

Shin tahu bahwa Manusia Tinggi sebagian diperlakukan sebagai mitos, sehingga pemikiran 
bahwa ia tidak diperlakukan sebagai individu, atau berada di luar lingkaran yang berhak 
mendapatkan berkah. Definisi berkat juga ambigu, jadi dia memutuskan untuk tidak terlalu 
memikirkannya. 

"Oke, sepertinya kita tidak bisa tenang lagi." 
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Shin berbicara melihat ke depan, untuk menandai akhir dari percakapan. Tiera 
mengikutinya, mengangkat kepalanya, lalu, tercengang, berbisik. 

"Apa ... itu ...?" 

Sebelum mata Tiera mengalir aliran lahar. Gua itu masih lebih luas, jadi ada jalan setapak, 
tetapi hawa yang lebih panas menunggu Tiera dan rombongannya. 

"Jika Shin tidak memberi kita gelang itu ... Aku mendapatkan keringat dingin hanya dengan 
memikirkannya." 

"Tanpa perlawanan terhadap api, hanya mendekati ini akan membunuhmu." 

Tiera menelan nafas, dan Shin setuju dengan pernyataannya. Di era gim, HP hanya akan 
berkurang dengan interval tetap, sesuatu yang tampaknya menjadi hambatan yang sangat 
kecil sekarang. 

Di sekitar Shin dan kelompok, suhu dijaga pada tingkat yang akan membuat seseorang 
berkeringat sedikit setelah melakukan beberapa latihan. 

Padahal, itu semua karena 『Gelang Enra』. Suhu yang dicapai oleh uap panas tidak 

seberapa dibandingkan dengan lava. 

Shin tahu betul bahwa mereka berjalan dari jauh sehingga, pada kenyataannya, akan 
menjadi penghalang tanpa pakaian yang tahan panas. 

Sekali lagi, Shin merasakan betapa luar biasanya benda itu. 

"Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi jika kita jatuh ke lava?" 

Keraguan tiba-tiba muncul di benak Shin. Dalam permainan, status memungkinkan, 
dimungkinkan untuk menyelam di rawa beracun atau kolam lava, sesuatu yang benar-
benar mustahil dalam kenyataan. 

"Jika kita dilengkapi perlengkapan yang melindungi seluruh tubuh, kita bisa bergerak 
dengan bebas sampai titik ketahanannya bertahan, kurasa." 

"Tunggu sebentar, jangan bilang bahwa ada yang mencobanya?" 

Shin baru saja menggumamkan keraguannya, tetapi Schnee mendengar dan menjawab 
tentang apa yang akan terjadi. Mendengar jawaban itu, Shin tidak bisa tidak terkejut 
dengan kecerobohan siapa pun yang memberikan informasi ini. 

"Orang itu mengenakan armor kelas-legenda seluruh tubuh. Mungkin karena kekuatan 
sihir, rupanya tidak ada lava yang menembus di dalam armor. Tapi mulai mencair setelah 
sekitar 30 menit. " 
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" Apakah orang itu baik-baik saja? " 

"Itu adalah Sang Terpilih dengan kekuatan pertahanan tinggi, jika aku mengingatnya 
dengan benar. Dalam kasusmu, Shin, kamu akan baik-baik saja walaupun itu menyentuh 
kulitmu, kurasa. Lagipula, kamu memiliki pertahanan yang lebih tinggi daripada naga 
dengan sisiknya. " 

" Bahkan jika aku tahu itu akan baik-baik saja, aku pasti tidak ingin mencobanya. " 

Shin menggelengkan kepalanya dengan kuat: menyentuh lava dengan tangan kosongnya. 
adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. 

Pada saat yang sama, ia berpikir bahwa ia jauh melampaui batas manusia. Itu bukan hanya 
masalah pertahanan tinggi. 

"Apakah itu berarti bahwa Yang Terpilih seperti kita tidak akan dipotong bahkan jika diiris 
oleh pisau?" 

Shin mengajukan pertanyaan kepada Schnee ketika mereka menyeberangi aliran lava. 

Sejak datang ke dunia itu, Shin belum menerima kerusakan nyata. Bahkan ketika dia 
menghadapi Girard, serangan menusuk baju besinya dan menyebabkan kerusakan, tetapi 
dia tidak mengalami luka yang sebenarnya. 

"Itu tergantung, tetapi secara umum itu benar. Bahkan jika sebuah pisau ditekan pada kulit, 
orang-orang dari level kita tidak akan terluka oleh pisau normal. Bahkan tidak akan 
memotong sedikit pun. Jika kita melakukannya dengan maksud memotong, kita akan dapat 
melakukannya. " 

" Oh, jadi itu sebabnya jarum menusuk ketika aku membuat kartu guild. " 

Shin ingat ketika dia berdarah untuk membuat kartu guildnya. Jika kekuatan 
pertahanannya yang tinggi mencegahnya dari cedera, senjata yang kuat akan diperlukan 
untuk membuatnya menumpahkan darah. 

"Baiklah, mari kita lanjutkan pembicaraan ini nanti. Sepertinya ada monster di dalam lava. 
" 

Shin mendeteksi kehadiran saat berjalan di atas lahar dan mengarahkan perhatian pihak 
padanya. 

"Eh, apakah kamu serius ...?" 

Pertanyaan Tiera muncul dari kesulitannya mempercayai kata-kata Shin, karena tidak ada 
apa-apa selain bebatuan yang melayang di depannya. 
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"Itu mungkin melindungi tubuhnya dengan kekuatan sihir, atau yang serupa. Lagipula, 
monster tidak selalu sesuai dengan definisi "binatang". 

Makhluk yang tidak akan pernah ada dalam kenyataan atau menentang hukum fisika sering 
muncul dalam permainan. Monster-monster ini dilahirkan dari energi misterius yang 
disebut "sihir". 

Shin dan Schnee terbiasa dengan makhluk seperti itu, dan tidak menunjukkan kejutan 
khusus. Munechika dan Tiera yang kurang berpengetahuan dan berpengalaman tidak bisa 
tidak merasa gugup. 
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Vol. 9 - 2.2 
Bab 2 -- Bagian 2 "Seekor monster berdiam dalam cairan yang bahkan melelehkan besi. 
Aku mendengar tentang makhluk seperti itu dari Kagutsuchi, tapi itu memang aneh. " 

" Ini tidak ada yang istimewa, perhatikan lahar dan itu sama dengan monster lain di luar 
sana. Selain itu, jika itu jenis ikan, itu akan sangat lezat. " 

" Heh, aku lega mendengarnya. Aku akan memastikan untuk memotongnya siap untuk 
dilayani, kalau begitu. " 

Dengan tawa kecil, Munechika menyiapkan pedangnya. 

Setiap anggota partai maju ke depan, senjata mereka siap. Setelah sekitar 5 menit, sebuah 
objek yang terlihat seperti sirip ikan muncul dari aliran cair. 

Objek, yang memancarkan kilau seperti logam, sekitar 1 mel panjang. 

"A Kiral Laava, ya. Dilihat dari sirip, mungkin panjangnya 4 mels. Jika melompat di udara, 
dia akan menembakkan 【 

Bola Api 】 dari mulutnya, jadi hati-hati! " Kiral Laava adalah monster tipe orca. 

Itu menyerang terutama dalam 3 pola: menangani menggunakan tubuhnya yang besar, 
serangan taring, atau bola api. Saat ia berdiam di dalam lava, serangan unsur api memiliki 
sedikit efek dan juga tahan terhadap serangan fisik. 

Apa yang membuatnya paling merepotkan adalah fakta bahwa ia menyerang dalam 
kelompok. 

"Ada 4 dari mereka, begitu. Aku akan memancing mereka keluar, serang mereka! " 

Shibaid, tank itu, dengan cepat menarik perhatian Kiral Laavas dengan keterampilan 
mengejek. 

2 dari 4 Kiral Laavas melompat di udara, sementara 2 lainnya menyerang ke arah Shibaid. 

2 yang melompat di udara, tidak menyadari kemungkinan memukul sesama monster 
mereka, menembak 【Fireball】 ke Shibaid. 

"Ini bukan apa-apa!" 

Shibaid memegang 『Perisai Tabrakan Shell Hebat』 di depan dan berlari maju menuju 

serangan 【Fireball】 dan Kiral Laavas. Sesaat sebelum bentrok melawan monster, dia 

mengaktifkan skill bela diri tipe Shield 【Eclipse Fall】. 
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Sebuah perisai transparan hijau zamrud 3-mels lebar dibentuk dengan Shield Great Shell 
Shield of Collision 』di pusatnya dan meniup Kiral Laavas yang mengisi daya serta bola api. 

Shibaid memiliki AGI terendah di antara semua karakter dukungan, tapi dia masih lebih 
cepat daripada rata-rata Terpilih. Sebagai orang yang bertugas menghentikan musuh, STR-
nya sangat tinggi. 

Bentuk tubuhnya bagus dan, selain itu, pekerjaan utamanya adalah Ksatria Suci. Tidak 
peduli seberapa besar Kiral Laavas, Shibaid tidak akan pernah kalah dalam bentrokan 
melawan mereka. 

Para monster orca dengan demikian diterbangkan kembali, sisik mereka yang seperti batu 
hancur berkeping-keping. 

2 monster yang telah menembakkan serangan 【Fireball】 masih turun dan tidak bisa 

membantu rekan mereka. 

"Ya, seperti yang diharapkan." 

Ditiup di udara, monster benar-benar terbuka kecuali bagian depan, dari mana mereka bisa 
menembakkan 【Bola Api】. Tidak ketinggalan kesempatan untuk menyerang, Filma 

mendekat untuk menebas monster yang masih mengambang di udara. 

Beberapa saat kemudian, Munechika mengayunkan pedang katana yang dipegangnya dan, 
seperti Filma, membelah Kiral Laava menjadi dua dengan satu tebasan. 

Monster-monster itu terbelah dua menggeliat selama beberapa detik, tetapi dengan cepat 
berhenti bergerak. 

"Sisanya melarikan diri, aku mengerti." 

Mungkin menilai bahwa mereka tidak memiliki peluang menang melawan partai Shin 
setelah melihat teman mereka dikalahkan dengan begitu mudah, 2 lainnya Kiral Laava 
menghilang ke aliran lava. 

Shin melihat spidol mereka di peta: mereka bergerak menjauh, untuk pergi jauh dari 
sungai. 

"Sungai ini tidak hanya memiliki satu jalur saja?" 

"Apa maksudmu?" 

"Dua monster yang melarikan diri tadi sedang berenang di tempat yang jelas bukan sungai 
ini. Mungkin ada jalan menuju ke lokasi lain yang disembunyikan oleh aliran lava ini. " 

Shin menjawab pertanyaan Tiera dengan menjelaskan gerakan Kiral Laavas. 
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"Jadi itu sebabnya mereka tidak keluar. Berenang jauh di dalam yang membuat mereka 
sangat sulit untuk dikejar ... bukannya aku ingin melawan mereka. " 

" Lagipula, monster biasanya sulit untuk dilawan. Saya pikir kita harus melawan mereka 
sampai akhir, tetapi saya kira bahkan pada level itu mereka berlari, ya. " 

Level Kiral Laava rata-rata 500. 

Pada tingkat itu, sejauh yang diketahui Shin, sebagian besar monster bertarung sampai 
akhir yang pahit. Dia pikir mereka akan menyerang lagi, jadi pelarian mereka 
mengejutkannya. 

"Semakin sedikit berkelahi, semakin baik. Kita hampir di tengah-tengah ruang bawah 
tanah, efek racun semakin kuat juga. Hati-hati semuanya. " 

" Ya, yang asli mulai sekarang. " 

Setelah komentar Munechika, Shin dan yang lainnya fokus lagi. 

Mereka semua memperhatikan bagaimana lingkungan mereka berubah saat mereka 
berjalan melalui ruang bawah tanah. Titik-titik hitam yang tidak wajar mulai muncul di 
bebatuan. 

Ketika Shin mencoba melempar kerikil ke arah mereka, kerikil itu berubah menjadi hitam 
begitu tiba di titik hitam, lalu hancur. 

"Mereka jelas-jelas tercemar." 

"Ya, aura ini adalah racun, tanpa keraguan." 

Munechika menyetujui pernyataan Shin. Bagian dari dungeon yang berubah menjadi hitam 
adalah salah satu fitur gim yang tidak berubah. 

Saat mereka berjalan menuju kedalaman ruang bawah tanah, deteksi Shin mengambil 
kehadiran monster lagi. Unit yang terdeteksi adalah 6, tetapi gerakan mereka jelas tidak 
menentu. 

"Ada monster di depan, tapi ada sesuatu yang aneh pada mereka." 

"Apa maksudmu?" 

"Kehadiran mereka semakin dekat, lalu semakin jauh lagi. Saya pikir monster mungkin 
bertarung di antara mereka sendiri. " 

" Hmm, monster yang bertarung dengan monster di wilayah bukanlah hal yang biasa, " 
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Munechika meragukan keraguannya setelah mendengar penjelasan Shin. Monster juga 
memiliki musuh di antara mereka sendiri, dan kadang-kadang akan saling bertarung 
sambil mengabaikan para pemain. 

"Itu benar, tapi ..." 

"Tidak, monster di dalam ruang bawah tanah tidak pernah bertarung di antara mereka 
sendiri, bukan? Monster yang tinggal di dalam ruang bawah tanah, bahkan jika bentuknya 
berbeda, dikatakan berasal dari suku yang sama. " 

Schnee menjawab Munechika menggantikan Shin, yang kehilangan kata-kata. 

Monster hanya bertarung satu sama lain di lapangan di luar. Monster di dalam ruang 
bawah tanah, berbeda dari yang menjelajahi ladang, tidak memusuhi monster lain. 

Pengetahuan Shin, bagaimanapun, terbatas pada mekanik game; dia tidak bisa memberikan 
jawaban yang pasti. 

"Bahkan spesies yang saling bertarung di luar bekerja sama di dalam ruang bawah tanah. 
Mempertimbangkan ini, itu memang fenomena yang tidak biasa. " 

" Bagaimanapun, kita akan bertemu mereka jika kita terus seperti ini. Ayo kita lihat dengan 
mata kepala kita sendiri. " 

Pesta Shin melanjutkan sambil menghapus kehadiran mereka dan perlahan-lahan datang 
untuk mendengar suara bentrok. Ada batu besar yang ideal untuk digunakan sebagai 
tempat persembunyian, jadi mereka mengintip ke depan dari belakang. 

"Itu ..." 

Apa yang mereka lihat adalah monster seperti kalajengking raksasa, dengan separuh 
tubuhnya dicat hitam, bernama Schuberc, dan makhluk yang tampak seperti beberapa 
monster yang menyatu bersama-sama. 

"Itu Penyerang Chimera." 

Penyimpangan yang lahir dari monster yang dirusak oleh racun adalah Chimera Invader. 

Diciptakan dari perpaduan monster yang tercemar racun, penampilannya yang mengerikan 
tidak disukai oleh para pemain wanita. 

"Apa itu ... seharusnya?" 

"Kamu tahu bahwa monster berubah karena racun, kan?" 

"Ya, aku sudah banyak mendengar dari Kagutsuchi. Ini adalah pertama kalinya aku melihat 
satu daging. " 
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" Itu adalah perpaduan dari monster seperti itu. Meski begitu, saya tidak tahu mengapa itu 
berubah menjadi bentuk yang membuatnya lebih sulit untuk bergerak. " 

Chimera Invaders tidak memiliki bentuk yang tetap, tetapi berubah berdasarkan monster 
yang menyatu. 

Penyerang Chimera yang berperang melawan Schuberc sebagian besar dibentuk oleh Kiral 
Laavas; dari sisi kanan perutnya tumbuh lengan seperti Golem, di samping sirip 
punggungnya ada wajah monster seperti anjing, ekor ular menjulur ke samping mulutnya, 
8 kaki seperti laba-laba dari sisi kirinya. perut. 

Perpaduannya sangat kacau sehingga hampir mustahil untuk digambarkan. 

Gaya bertarung makhluk itu tidak memiliki keteraturan sedikit pun. 

Dengan cekatan melompat menggunakan lengan golem dan kaki laba-laba, memukul 
Schuberc dengan ekor ular, memuntahkan api dari wajah seperti anjing, memalsukan 
tackle kemudian meninju dengan lengan golem ... itu benar-benar tidak dapat diprediksi. 

Masalah terbesar adalah bahwa setiap kali Chimera Invader menyerang, korupsi racun di 
karapas Schuberc meningkat intensitasnya. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, Schuberc juga 
akan berubah menjadi Invader dan akan berasimilasi dengan Chimera Invader. 

"Semakin banyak monster yang berasimilasi, semakin banyak level dan kekuatan 
bertarung dari Penyerang Chimera meningkat." 

"Mari kita singkirkan sebelum mengasimilasi Schuberc." 

Seluruh kelompok mengangguk pada kata-kata Shin dan melangkah maju. 

Pertama, Shibaid mengaktifkan 【Eclipse Fall】 dan menyerang monster. 

Kedua binatang buas itu, yang terkunci di sebuah lubang, terlempar bersama dan 
dipisahkan dengan paksa. 

"Aku akan menekan gerakan mereka. Munechika, Schuberc adalah milikmu. Mari kita 
hancurkan Chimera! " 

Saat Shin memberikan instruksinya, bola cahaya muncul di sekitarnya. Peluru ringan yang 
ditembakkan dengan kecepatan tinggi menghancurkan lengan golem Chimera Invader dan 
merobek kaki laba-laba. 

Memutar tubuhnya, monster itu berusaha menjauhkan diri dari kelompok itu, tetapi peluru 
ringan yang semula meleset melakukan tikungan tajam di udara dan menembakkan 
binatang itu ke bawah. 
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Skill sihir tipe Cahaya yang dilepaskan Shin, 【Ray Stinger】, awalnya adalah sihir anti-

udara. Memukul Chimera Invader, yang hanya memukul satu arah, tidak sulit. 

"Ssshh!" 

Pertempuran Munechika melawan Schuberc juga sepenuhnya sepihak. 

Ada perbedaan dalam level dan statistik di antara mereka, tetapi lebih dari segalanya, 
ketajaman 『Mikazuki Munechika -- Shinuchi』, seperti yang ditimbulkan oleh Shin, adalah 

sesuatu yang harus dilihat. 

Schuberc mengayunkan penjepit besarnya, hanya untuk melihat mereka terpotong oleh by 
Mikazuki Munechika -- Shinuchi 』. Luka katana begitu bersih, bahkan mungkin untuk 

melihat penampang bagian dalam monster itu. 

"Jika aku terbiasa dengan ini, aku mungkin akan menemukan senjata 

asliku kurang." Membelah ekor yang mencoba serangan mendadak dari atas, Munechika 
mendekati Schuberc. 

Monster tipe serangga memiliki daya hidup tinggi. Memotong bagian tubuh mereka saja 
tidak cukup untuk melemahkan mereka. 

Schuberc datang menyerbu Munechika, mencoba meledakkannya. 

Namun, sebelum tubuh berbalut karapel yang kokoh itu bisa berselisih dengan tubuh 
Munechika, pedangnya -- terhunus saat dia melompat di udara -- mengiris kepala monster 
itu. 

Schuberc, sekarang dengan separuh tubuhnya terbelah dua, berhenti sepenuhnya setelah 
berkedut untuk beberapa saat. 

"Kelompok Shin sudah selesai juga, begitu." 

Saat Munechika berbalik, 『Bulan Merah Fil Filma menebas Chimera Invader, tertancap ke 

tanah dengan peluru ringan yang ditembakkan oleh Shin dan Schnee. 

"Hmm?" 

Meskipun dikoyak, Chimera Invader tidak mati. Perutnya, sekarang terbelah dua, 
menggeliat maju dan menyerang kelompok Shin lagi. 

"Aku sudah siap untuk ini!" 

Tiera telah diperingatkan bahwa Chimera tidak akan mati dengan mudah dan cepat 
memukul perut kanan dengan panah petir, karena melompat melalui udara menghindari 
peluru cahaya. 
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Panahnya, menunjukkan seberapa kuat mereka sejak Balmel, menyebabkan perut meledak 
segera setelah mereka menusuknya. 

Perut kiri yang tersisa dibakar menjadi abu oleh serangan tindak lanjut Filma. 

Saat Chimera Invader berubah menjadi debu gelap di udara, ketegangan di dalam 
kelompok Shin sedikit berkurang. 

"Masih sulit untuk dibunuh seperti biasa kulihat. Bagaimanapun, kekuatan panahmu pasti 
adalah sesuatu, Tiera. Titik lemahnya seharusnya hanya sihir Cahaya dan sihir Ilahi, saya 
pikir ...? " 

"Bahkan jika Anda bertanya kepada saya ... untuk catatan, saya hampir tidak mampu 
melampirkan keterampilan untuk tembakan saya. Petir sebelumnya adalah berkat haluan 
yang kamu berikan padaku, dan Kagerou. " 

Berkat dorongan yang diberikan oleh cahaya yang diserapnya, atau mungkin karena bonus 
naik level, Tiera telah belajar beberapa keterampilan. Namun, kemampuannya untuk 
memasang kekuatan sihir ke busurnya belum tumbuh dengan nyaman. 

Misteri kerusakannya yang tinggi tetap ada, tapi tetap saja berguna. 

"Ngomong-ngomong, mulai dari sini dan seterusnya mungkin akan penuh dengan monster 
tipe Invader." 

"Ada banyak dari mereka, maka ... jujur saja, mereka cukup menjijikkan." 

Shin mengangguk ke arah Tiera yang tidak menyukai monster tipe Invader. 

"Beberapa mengubah bentuk mereka bahkan tanpa menjadi Chimera. Ditambah lagi, 
mereka menjadi lebih kuat dan menyebabkan senjata lebih cepat aus ... bonus yang benar-
benar tidak kita butuhkan. " 

Walaupun lebih sulit untuk melihat dengan senjata kelas kuno seperti yang dimiliki Shin 
dan kelompoknya, senjata kelas legenda berisiko. dikonsumsi jika monster ini terlibat 
dalam pertempuran panjang. 

"Munechika, apakah kamu tahu seberapa jauh Yasutsuna masih?" 

"Masih ada jarak. Pasti di daerah bawah. " 

Kagutsuchi telah memberi tahu mereka berapa lantai yang seharusnya dimiliki penjara 
bawah tanah itu. Kelompok Shin sekarang di lantai bertindak sebagai perbatasan antara 
daerah tengah dan bawah. 

Efek racun kelihatannya lebih kuat di daerah bawah: saat kelompok Shin melanjutkan, 
semua monster yang mereka hadapi adalah tipe Invader. 
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Dalam beberapa kasus, monster Chimera muncul dalam kelompok, membuat langkah 
mereka lebih lambat daripada di area tengah. 

"Jika kita terus seperti ini, itu akan menjadi malam ketika kita tiba di daerah yang lebih 
rendah. Mungkin berbahaya menghabiskan malam di area tempat Chimeras sering muncul, 
jadi bagaimana kalau kita kembali ke area tengah yang sedikit lebih aman dan beristirahat 
di sana? " 

" Setuju, langkah kita sudah sangat cepat. Kita tidak perlu khawatir. " 

Shin mengusulkan untuk beristirahat di area tengah, di mana pengaruh racun lebih kecil; 
Munechika adalah yang pertama menyetujui diikuti oleh semua orang. 

Area yang tidak terkena efek racun yang terlihat jelas adalah yang teratas, tetapi pergi 
jauh-jauh ke sana akan menghabiskan terlalu banyak waktu, jadi mereka memutuskan 
untuk beristirahat sebentar, dengan seseorang berjaga-jaga. 

Bahkan jika kemampuan fisik meningkat melalui naik level, sisi mentalnya berbeda. Pergi 
tanpa istirahat untuk waktu yang lama akan mengurangi konsentrasi. 

"Aku akan mengaktifkan 【Wall】 dan 【Barrier】 untuk jaga-jaga, jadi kupikir kita akan 

baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi, bangunkan saya. " 

" Dipahami. Beristirahatlah dengan baik. " 

" Kecuali jika sesuatu yang luar biasa terjadi, Shibaid dan aku bisa mengurus apa pun dalam 
hitungan detik. " 

Pergeseran akan memakan waktu 2 jam, dengan yang pertama adalah Shibaid dan Filma. 
Yang berikutnya adalah Shin dan Schnee, lalu Munechika dan Tiera terakhir. 

Shin meletakkan beberapa tenda sederhana di dalam area skill penghalang, di mana 
mereka akan beristirahat. 

Munechika, menjadi senjata, tidak terlalu perlu istirahat, tetapi mengatakan dia akan 
menghubungi Kagutsuchi selama waktu istirahatnya. 

Itu terjadi 4 jam setelah waktu istirahat dimulai, selama Munechika dan Tiera bergeser. 

"Nona Tiera, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah itu baik-baik saja 
dengan Anda." 

"Saya? Ehm, ada apa? " 

Munechika berbicara dengan Tiera setelah memastikan bahwa Shin dan yang lainnya 
sedang tidur. 
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Tiera sama sekali tidak tahu tentang apa yang ingin ditanyakan Munechika padanya, jadi 
dia hanya bisa memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. 

"Lady Tiera, kamu bukan hanya Peri normal, kan?" 

"Eh ...?" 

Tiera mendapati dirinya tidak mampu menjawab pertanyaan Munechika, ketika tubuhnya 
menegang. Reaksinya dengan jelas menunjukkan bahwa dia merasa kata-kata itu benar. 

"Darimu, aku merasakan energi yang berbeda dari milik pasanganmu, Gruefago Kagerou. 
Salah satunya adalah sesuatu yang saya tahu benar, sesuatu yang dekat dengan kekuatan 
garis Ley. Saya akan berasumsi bahwa Anda semacam pendeta? Satu dengan kemampuan 
sangat tinggi juga. " 

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

Tiera tetap diam pada pertanyaan Munechika. Yang dimaksud keheningan itu adalah 
persetujuan. 

"Untuk menghindari kesalahpahaman, izinkan saya mengatakan bahwa saya tidak 
bermaksud menginterogasi Anda. Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa mereka 
yang seperti saya, yang akrab dengan kekuatan garis Ley, dapat mendeteksi hal itu di 
dalam diri Anda, itu saja. " 

" Tidak, tidak apa-apa. Kamu bertanya kapan kita sendirian sehingga Shin dan yang lainnya 
tidak akan mendengar, kan? " 

"Benar. Yang saya tahu tentang pendeta wanita adalah apa yang saya dengar dari 
Kagutsuchi. Tapi aku mengerti kalau para pendeta pantas dikagumi dan dihormati, karena 
aku tahu bahwa keberadaan mereka dirahasiakan. " 

" ... terima kasih banyak. Di luar keluargaku, hanya tuan yang tahu aku pendeta. " 

Tiera menjawab dengan suara lemah, menggendong Kagerou -- yang sekarang dalam mode 
serigala -- di lengannya. Sebagai jawaban atas tangisannya yang khawatir, Tiera membelai 
dia dengan lembut. 

"Yah, kurasa kamu punya alasan dan keadaan. Bagi seorang pendeta yang meninggalkan 
tempat di mana dia seharusnya berada dan ikut serta dalam pertempuran, tidak 
terpikirkan sama sekali. " 

" Aku memang memiliki kemampuan seorang pendeta, tetapi sebenarnya bukan lagi 
seorang pendeta. Bahkan menggunakan 【Analisis】 Shin memberi saya untuk melihat 

status saya, pekerjaan Priestess tidak ditampilkan lagi. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Tiera berbicara dengan campuran kesedihan dan kesepian dalam suaranya. 

"Selain itu, orang lain menggantikanku. Di desa, mereka mungkin berpikir aku sudah mati. " 

" ... Begitu. Saya minta maaf karena membuat Anda mengingat hal-hal menyakitkan seperti 
itu. " 

" Tidak, saya juga berpikir saya harus mengatakannya. Tapi aku tidak bisa begitu saja 
dengan itu ... " 

Tiera sendiri berpikir bahwa Shin dan yang lain mungkin berpikir ada sesuatu yang salah 
dengannya. Pertumbuhannya yang tinggi di level atas, perolehan keterampilan, penyerapan 
energi Ley lines, efek pemurnian racun yang melekat pada panahnya. 

Lebih dari segalanya, fakta bahwa dia mengendalikan Divine Beast, makhluk yang akan 
berkolaborasi dengan orang-orang, tetapi tidak pernah membentuk kontrak dengan 
mereka. 

Seseorang yang legendaris seperti Shin adalah pengecualian, tetapi Tiera berpikir bahwa 
dia sendiri tidak memiliki banyak kekuatan. 

Kagerou mengatakan dia ingin membayarnya atas kebaikan yang diterima di masa 
mudanya, tetapi Tiera merasa ada sesuatu yang lain di sana. 

"Aku akan menyimpan apa yang kita bicarakan malam ini di dalam hatiku. Saya mengerti 
itu bukan tempat saya untuk mengatakan, tapi tolong jangan menyiksa diri sendiri terlalu 
banyak. " 

" Ya, terima kasih banyak. " 

Setelah ucapan terima kasih Tiera, keheningan memenuhi lingkungan. Mereka bertukar 
obrolan sesekali, sampai giliran mereka berakhir juga. 
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Vol. 9 - 2.3 
Bab 2 -- Bagian 3 Keesokan paginya, ketika semua anggota terbangun mereka makan 
makanan kecil dan melanjutkan eksplorasi ruang bawah tanah mereka. Karena mereka 
sudah tahu rute, mereka dengan cepat tiba di titik yang mereka hentikan pada hari 
sebelumnya. 

Mungkin karena mereka telah membunuh semua monster yang mereka temui sehari 
sebelumnya, mereka tidak menemukan banyak kali ini. 

"Bagus, kita akan menyelesaikan ini hari ini." 

Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Shin. 

【Magic Sonar】 Shin, keterampilan yang sama yang dia gunakan selama eksplorasi basis 

Fraksi Summit, secara bertahap mengisi area yang belum dijelajahi di peta. Kisaran 
keterampilan berkurang karena efek racun, tetapi gelombang kekuatan magisnya 
melakukan pekerjaan mereka secara efektif. 

Grup melanjutkan sambil memastikan bahwa peta sedang diperbarui. Tentu saja, monster 
tipe Invader yang berkeliaran di ruang bawah tanah terkadang akan menyerang. 

Mereka, bagaimanapun, dikejutkan oleh sihir Shin, Schnee, dan Tiera dan diakhiri oleh 
serangan Filma, Shibaid, dan Munechika. Di hadapan kekuatan yang sederhana namun luar 
biasa ini, mereka semua dihancurkan dengan nyaris tidak ada kesempatan untuk melawan. 

Karena lawan mereka sering mendekati level 600, level Tiera meningkat dengan cara yang 
menarik hari ini juga. 

"Tidak kusangka aku akan mencapai level 200 ... Aku mulai merasa kasihan pada orang-
orang yang naik level dengan serius ..." 

"Benarkah? Ya, ini terlihat seperti perataan daya, tetapi Anda tidak melemahkan kami 
dengan cara apa pun, jadi saya tidak berpikir Anda harus khawatir tentang hal itu. Anda 
merusak Chimera tanpa ragu juga, maksud saya Anda bahkan menebangnya dalam satu 
pukulan sekarang. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ini area berburu yang bagus untukmu, 
Tiera. " 

Seperti yang Shin katakan, panah Tiera sangat efektif melawan monster yang tercemar 
racun. Kerusakannya juga cukup besar, tetapi juga fakta bahwa monster tipe Invader 
lumpuh setelah panah Tiera menghantam mereka, membuat gerakan mereka tumpul. 

Melawan Chimeras dan gerakan mereka yang tidak terduga, panah Tiera sangat berguna. 
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Bahkan Shibaid, yang tidak banyak bicara sejak mereka memasuki ruang bawah tanah, 
menyebutkan bagaimana dia adalah aset sejati untuk kemampuan bertarung mereka. 

"Seperti kata Shin, kita lebih mudah bersyukur pada nyonya Tiera. Tidak ada yang perlu 
kamu khawatirkan. " 

" Er, terima kasih, sangat banyak. " 

Ketika mereka turun lebih jauh melalui area bawah tanah bawah tanah, ruang itu secara 
bertahap menjadi lebih sempit. 

"Sepertinya Yasutsuna akan berada di kamar bos daerah yang lebih rendah, kan?" 

"Memang. Seperti yang kami katakan sebelum pergi, kami juga berpikir bahwa 
kemungkinan Yasutsuna berada di bagian terdalam dari penjara bawah tanah itu tinggi. 
Bahkan sekarang kita berada di daerah yang lebih rendah, saya merasakan kehadirannya 
datang dari bawah. Saya pikir prediksi itu benar. " 

Munechika setuju dengan pikiran Shin ketika mereka berjalan melewati koridor. 

"Kedalaman Hellfire" disusun seperti piramida terbalik: lantai terendah hanya terdiri dari 
kamar bos. 

Yasutsuna jauh lebih kuat dari bos ruang bawah tanah, jadi tidak aneh jika itu 
menggantikan bosnya. 

"Bukankah rasanya racunnya semakin tebal? Saya mulai merasa agak sakit. " 

Dalam perjalanan mereka ke bawah, hanya Tiera yang tampaknya merasakan perubahan 
dalam racun di atmosfer. 

"Aku tidak bisa merasakan perbedaan tertentu. Tapi Tiera sensitif terhadap racun, lebih 
baik gunakan penanggulangan. Wujudkan kartu ini dari yang saya berikan kepada Anda. " 

Dalam eksplorasi mereka juga dari pangkalan KTT Fraksi, Tiera terbukti peka terhadap hal-
hal yang sulit ditentukan dan diidentifikasi, seperti racun dan suara orang mati. 

Mempertimbangkan ini, Shin mengeluarkan kartu dari kotak item dan menunjukkannya 
kepada Tiera. 

"Schnee dan yang lainnya juga, tolong wujudkan salah satu dari ini dan menelannya. Saya 
tidak tahu apakah itu akan memengaruhi Anda Munechika, tetapi cobalah untuk berjaga-
jaga. Ini memungkinkan Anda untuk bertindak bahkan dalam racun tebal selama satu jam. 
Kami tidak tahu apa yang menunggu kami di sini, jadi mari kita minum secara teratur. " 

Yang terwujud adalah pil putih bundar dengan ukuran kurang dari 1 cemel. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Dinamakan "Obat Keajaiban Langit Suci", itu adalah barang penting ketika menjelajahi 
daerah yang terinfeksi racun untuk waktu yang lama. 

Menelan pil mencegah penyakit status miasma yang disebabkan selama 1 jam. Tergantung 
pada penggunaannya, itu juga bisa berfungsi sebagai alat serangan. 

Shin telah mempersiapkannya untuk keamanan tambahan ketika dia mendengar bahwa 
racun itu cukup kuat untuk menelan bahkan senjata kelas Kuno. 

"Luar biasa, saya sudah merasa lebih baik. Apakah ini yang Anda lempar ke Chimera? " 

" Ya. Dalam keadaan darurat, lemparkan saja ini ke musuh. Jika itu adalah tipe Invader, pil 
ini saja dapat menyebabkan kerusakan serius. " 

Shin memprioritaskan membuat jumlah besar dari mereka, jadi dia tidak punya waktu 
untuk menguji efektivitas mereka sebelumnya: itu sebabnya dia mengujinya langsung pada 
monster tipe Invader. 

Shin memiliki resistensi alami yang tinggi terhadap racun, jadi menelan Miracle Drug of 
Holy Skies tidak akan banyak mengubah kondisinya. Tetapi dia mengkonfirmasi dengan 
Schnee bahwa pil itu efektif, jadi dia menyuruh Tiera untuk segera menelannya. 

"Ini juga efektif bahkan untukku. Seperti yang dikatakan wanita Tiera, sungguh luar biasa. " 

Munechika bahkan lebih terkejut daripada Tiera. Bentuk aslinya adalah senjata, tetapi dia 
mengalami efek racun seperti orang lain. 

Namun, menelan pil itu memungkinkannya menekan gejala-gejala seperti itu, seperti 
halnya anggota kelompok lainnya. 

"Sangat membantu untuk bisa bertarung tanpa khawatir tentang miasma." 

Munechika berpikir bahwa tergantung pada situasi dia mungkin tidak dapat membantu 
mereka dalam pertempuran, jadi dia merasa lega. 

"Aku tidak berharap itu akan memengaruhi kamu juga, Munechika. Oh, sepertinya kita 
sudah sampai di tujuan. " 

Biasanya, kelompok Shin akan menemukan tangga menuju lantai bawah pada titik ini. 

Koridor yang mereka ikuti, mengarah ke pintu raksasa yang dihiasi dengan lukisan 
monster tipe burung besar, mungkin Kagutsuchi. 

Dua dudukan lilin didirikan di sisi pintu: mereka pasti sudah terbakar untuk waktu yang 
lama, tetapi api hitam masih menari di sana. 
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Gerbang besar selalu ditemukan sebelum kamar bos, seperti semacam tengara. Dalam hal 
permainan, itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa musuh yang kuat menunggu. 

Namun, di dunia nyata saat ini, ia mengintimidasi dan menekan setiap pengunjung. Dengan 
diam-diam mereka diperingatkan bahwa mereka perlu bersiap untuk mati jika mereka 
ingin melewatinya. 

"Oke, aku membukanya." 

Setelah memastikan semua orang mengangguk sebagai jawaban, Shin mendorong pintu. 

Pada awalnya, pintu tebal itu agak resisten, tetapi setelah bergerak sedikit, pintu itu 
terbuka secara alami. Pemandangan di dalam, disertai dengan suara derit logam pintu, 
perlahan-lahan menunjukkan dirinya pada mata Shin dan kelompoknya. 

"Sambutan yang luar biasa." 

Sebelum dia mengaktifkan 【Analisis】, Shin memperhatikan beberapa bayangan. 

Satu pak raksasa, semua dengan tubuh sebagian besar dicat hitam. Penampilan mereka 
menunjukkan bahwa mereka bukan raksasa biasa, tetapi campuran spesies yang berbeda, 
seperti raksasa besar dan raksasa prajurit. 

Di belakang semua Ogres berdiri unit yang sama sekali berbeda dari yang lain. 

Hal pertama yang terlintas dalam pikiran Shin setelah melihatnya adalah Black Oni. 

Itu dua kali ukuran Ogres lainnya. Batang tubuhnya telanjang dan dihiasi dengan otot-otot 
kuat yang seperti baju besi yang melindungi monster itu. 

Tubuhnya sepenuhnya tercemar hitam dengan racun: hanya matanya yang bersinar merah 
terang. 

Dari dahi wajah yang bisa digambarkan dengan kata Oni, iblis ketenaran cerita rakyat 
Jepang, tumbuh sepasang tanduk. 

Setengah bagian bawah tubuhnya ditutupi oleh kain bergaris kuning dan hitam. 

Sepotong pakaian binatang buas itu, mencapai sampai pergelangan kakinya, compang-
camping dan robek, mungkin karena racun. 

"... Shin, itu memegang Yasutsuna di tangan kanannya." 

Munechika berbicara sambil menjaga perasaannya tertekan, memandangi katana yang 
monster itu genggam di tangan kanannya, berputar-putar dengan aura hitam. 

"!?!" 
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Mata Shin terbuka lebar satu saat, kemudian tatapannya menjadi lebih tajam. 

Bilah katana rusak parah, bahkan retak sebagian. Karat dapat dilihat pada sambungan 
antara bilah dan gagang, dekorasi-dekorasinya -- yang pastinya merupakan karya seni yang 
berubah warna dan tidak dapat dibedakan lagi. 

Keadaannya begitu mengerikan sehingga orang bahkan tidak akan bertanya-tanya apakah 
masih memotong atau tidak. Mungkinkah itu disebut senjata sekarang? 

Itu sama saja dengan mati seperti katana. Nilai kunonya adalah satu-satunya hal yang 
mencegahnya patah total. 

"Apa itu....!? Apa-apaan itu !? " 

Kata-kata yang dalam dan mengancam, sangat berbeda dari biasanya, keluar dari mulut 
Shin. Dia merasakan dengan jelas apa yang dirasakan Munechika, sebagai salah satu dari 
Supreme Blades sendiri. 

Tangan yang memegang pedang Munechika sedikit bergetar. 

Melihat temannya diperlakukan seperti itu pasti akan membangkitkan amarahnya. 

------ "Ogre Invader -- Level 723" 

【Analisis】 menampilkan kata "Invader". Shin tidak benar-benar peduli dengan itu 

sampai sekarang, tetapi kali ini benar-benar membuat sarafnya gugup. 

Mungkin itu karena Shin tahu bahwa katana memiliki kesadaran, atau mungkin karena 
kontaknya dengan Munechika dan yang lainnya. Shin sendiri terkejut melihat betapa 
pemandangan 『Dojigiri Yasutsuna uts membuatnya marah. 

Di dunia saat ini, Ini adalah pertama kalinya bagi Shin untuk melihat senjata yang rusak 
oleh racun pada saat ini. 

Dia tidak bisa menjelaskan mengapa, pemandangan di depan matanya sangat membuatnya 
jijik. 

Saat rombongan Shin memasuki ruangan, pintu di belakang mereka tertutup. Tapi Shin 
atau Munechika, atau orang lain, tidak peduli dengan hal seperti itu. 

"Aku akan membunuh Ogre tanpa menghancurkan『 Yasutsuna 』. Saya sudah berada di 

garda belakang sampai sekarang, tapi saya akan maju kali ini. " 

" Dipahami. Aku juga menemukan hal yang menjijikkan itu. " 

" Jelas, itu hanya menjijikkan. " 
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Shibaid dan Filma menjawab pengumuman Shin, berbicara dengan nada suara yang tidak 
biasa karena kemarahannya. 

Munechika, Tiera, dan Schnee tidak berbicara, tetapi semuanya memiliki sentimen yang 
sama. 

"... .Aku bersyukur." 

"Jangan katakan itu. Sebagai pandai besi, saya tidak bisa membiarkan sesuatu seperti itu. 
Saya tidak berpikir saya pernah merasa sangat jijik. " 

Seolah sesuai dengan pikiran Shin, bilah katana yang dia pakai,, Tanpa Bulan 』, 

memancarkan cahaya kusam. 

"Kita akan mengurus para Ogres lainnya. Shin, nyonya Munechika, bosnya milikmu. " 

Schnee menyuruh Shin dan Munechika untuk maju. 

Jika itu hanya tentang mengalahkan bos, Schnee, Shibaid, Filma, siapa pun dari mereka 
sudah cukup. Tiera juga, dengan dukungan Kagerou, akan dapat merusaknya. 

Tapi itu bukan bagian terpenting. 

Mengalahkan itu hanya prasyarat. Lebih penting lagi, menghadapi bos itu di sini dan 
sekarang adalah sesuatu yang harus dilakukan Shin dan Munechika, sebagai pandai besi 
dan sebagai pedang, atau lebih menghakimi Schnee. 

"Bantu secepatnya." 

"Serahkan padaku !! Ayo pergi, Munechika! " 

"Iya! Kamu akan merasakan pedang Mikazuki Munechika! " 

Shin dan Munechika menendang tanah untuk melompat tinggi ke udara menuju bos, yang 
berdiri diam di belakang kelompok monster. 

Mereka mengabaikan paket Ogres di tengah ruangan dan langsung menyerang bos. 

"Aku tidak tahu keadaan senjata itu berada. Bahkan jika bos menyerang dengan itu, jangan 
bentrok dengan itu terlalu keras!" 

"Dipahami!" Tepat 

saat mereka mendarat, Shin menyerang tubuh bagian atas monster itu, Munechika si 
bagian tubuh bawah. 

Serangan serentak datang dari kanan dan kiri. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Rata-rata Ogre akan diiris menjadi tiga tanpa bisa bereaksi, tapi Ogre ini adalah bos ruang 
bawah tanah rahasia. 

Bos itu bereaksi secara alami, menangkis 『Tanpa Bulan in's Shin dengan Yasutsuna sambil 

mundur, lalu menghindari Mun Mikazuki Munechika -- Shinuchi Mun Munechika dengan 
mengangkat kakinya di udara. 

Menangkis pukulan Shin dalam keadaan itu, bagaimanapun, bukan ide yang baik. 

『Yasutsuna』 didorong kembali, membuat monster itu kehilangan keseimbangan, mangsa 

mudah bagi 『Mikazuki Munechika -- serangan Shinuchi following selanjutnya. 

"--------- !!" 

Bilahnya, yang mengarah ke kaki monster itu, mengubah arah dengan sudut yang tajam 
dan memotong lengan kiri Ogre. 

Tangan kiri bos telah terputus, memaksanya mundur lebih jauh sambil berteriak kesakitan. 
Namun, tangan kanannya masih menggenggam 『Yasutsuna』 dengan kuat. 

Bahkan jika itu adalah senjata kelas Kuno, Shin tidak tahu berapa banyak daya tahan yang 
tersisa di dalamnya. Karena itu, ketika bos mengambil sikap untuk menangkis dengan 『

Yasutsuna』 Shin menahan serangannya. 

Dia tidak menimbulkan kerusakan besar, tetapi malah memperhatikan sesuatu. 

"Respons ini ... masih ada beberapa daya tahan yang tersisa." 

Mungkin karena keterampilan pandai besi, Shin mengerti secara tidak langsung bahwa uts 
Yasutsuna 』mempertahankan daya tahan lebih dari apa yang disarankan penampilannya. 

Sementara penampilannya membuatnya tampak seperti kurang dari 10% tetap, 
sebenarnya katana masih mempertahankan setidaknya 30% dari daya tahannya. 

"Kamu bisa tahu?" 

"Ya, masih sekitar 30%. Paling tidak, itu tidak akan pecah setelah hanya menangkis 
serangan. Jika itu perlu, kita bisa bertukar pedang tanpa khawatir. " 

"Sungguh lega mendengarnya. Tapi serangan dari musuh level ini tidak akan mengenai, dan 
aku tidak punya niat menghabiskan waktu untuk melawannya. " 

Setelah memahami bahwa『 daya tahan Yasutsuna,, kekhawatiran terbesar mereka, tidak 

berisiko, gerakan Shin dan Munechika membaik. 
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Bahkan jika mereka mengalahkan bos, tetapi 『Yasutsuna』 pecah, mereka tidak tahu 

apakah mereka bisa memperbaikinya. Mereka tidak bisa cukup berhati-hati. 

Tapi segalanya berbeda jika daya tahan katana tidak dalam bahaya. 

Penyerang Ogre menjadi jauh lebih waspada terhadap keduanya karena menjauhkan diri 
dari mereka. Apakah karena merasa bahwa keraguan Shin dan Munechika telah 
menghilang? 

"Terlalu lambat!" 

Shin dan Munechika berbicara pada saat bersamaan. 

Berkat skill Martial tipe Gerakan 【Ground Shrink】, kedua prajurit itu melangkah tepat di 

sebelah bos dalam sekejap. 

Bahkan jika diberdayakan oleh racun, untuk Shin dan Munechika, Invader Ogre jelas 
merupakan lawan yang lebih rendah. Tanpa alasan untuk ragu menyerang, mereka tidak 
akan pernah berjuang melawannya. 

"Shah!" 

Pisau Shin menghantam lengan dan kaki kiri monster itu ... 

"Fuuh !!" Tebasan 

Munechika memotong lengan kanan monster itu; semua anggota tubuhnya dipotong dan 
diterbangkan. 

『Yasutsuna』, akhirnya dibebaskan, masih di udara ketika Munechika dengan aman 

menangkapnya. 

"Kami sudah tidak berguna lagi untukmu. Matilah! " 

Kaki kirinya terpotong, monster itu terjatuh ke tanah, tetapi bilah Shin menghantam tanpa 
henti. 

Efek visual putih menandakan aktivasi skill: tiga goresan blade ditarik di udara. 

Skill Martial tipe Katana 【Continuous Flower Wheel】. 

Tebasan ke atas, tebasan ke bawah, tebasan ke atas lainnya. Tebasan pertama awalnya 
berfungsi untuk mengetuk senjata lawan ke atas, sedangkan dua lainnya akan menyerang 
secara langsung. Bos sudah tidak seimbang bahkan sebelum menerima serangan pertama, 
jadi dia tidak bisa menghindari pukulan Shin. 

Garis miring Shin memotong kepala dan batang monster itu menjadi dua. 
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Tidak peduli berapa banyak transformasi Invadernya berkembang, dipotong menjadi 
banyak bagian mencegahnya pulih atau bangkit kembali. Ketika HP-nya mencapai 0, tubuh 
monster itu hancur menjadi debu. 

"Yang lain sudah selesai, kurasa?" 

Bahkan jika mereka melawan bos, Shin dan Munechika tidak diserang oleh antek-antek 
Ogre-nya. Alasannya adalah bahwa Schnee dan yang lainnya sudah menyingkirkan mereka 
semua. 

Lantai kamar bos dipenuhi dengan batang dan pedang besar yang sebelumnya dipegang 
oleh monster Ogre. 

"Aku tahu kamu sudah selesai juga. Bagaimana kondisi Yasutsuna? " 

" Paling tidak daya tahannya. Tapi ini rusak karena racun, jadi aku harus melihat lebih 
dekat sebelum aku bisa mengatakan apakah ini aman atau tidak. " 

Shin menjawab Schnee dan memandang『 Yasutsuna 』di lengan Munechika. Itu terjadi 

saat berikutnya. 

"Kh... sepertinya terlalu dini untuk bersantai" 

"!? Hey apa yang terjadi!?" 

『Yasutsuna』, sekarang dipegang oleh Munechika, memancarkan aura keruh. Substansi 

tercemar melingkari lengan Munechika, seolah memiliki keinginan sendiri. 

Munechika meringis, seolah-olah dia telah menerima kerusakan, dan 『Yasutsuna』 jatuh 

dari tangannya. 

"Ggh ... sumber racun yang merusak gua itu sendiri adalah Yasutsuna." 

Setelah kata-kata ini, Munechika jatuh berlutut. Bahkan jika 『Yasutsuna』 tidak lagi di 

tangannya, racun tidak meninggalkan lengannya. 

"Tunggu sebentar. Aku akan segera menghilangkannya. " 

Shin mengambil tangan Munechika dan mengaktifkan skill 【Menghilangkan Omen】. Itu 

adalah keterampilan untuk memurnikan racun, yang diperlukan ketika menghadapi Setan 
atau mengunjungi lokasi yang terkena racun. 

Cahaya transparan yang muncul bersamaan dengan aktivasi skill menyebabkan racun yang 
menyelimuti lengan Munechika menghilang. Meski begitu, corak Munechika seburuk 
sebelumnya. 
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"Bagaimana perasaanmu?" 

"Aku minta maaf. Aku tidak menyangka kalau Yasutsuna memang begitu ... " 

Munechika menatap『 Yasutsuna 』, menikam tanah di depannya. Penampilannya tidak 

lain adalah katana di ambang kehancuran. 

Saat Shin menyentuh gagang 『Yasutsuna』, aura keruh yang menyerang Munechika 

muncul lagi. Namun saat menyentuh sarung tangan yang dilengkapi oleh Shin, menghilang 
seolah-olah terpesona. 

Itu adalah efek sekunder dari unt Hades Gauntlets 』yang Shin miliki. 

Peralatan kelas Kuno yang kuat tidak akan ternoda dengan mudah, bahkan jika itu 
bersentuhan dengan racun. 

Perlengkapan kelas kuno, terutama jika dibuat oleh pandai besi tingkat tinggi seperti Shin, 
bisa menghilangkan racun melalui kontak sederhana jika itu dalam kondisi sempurna. 

Itulah alasan mengapa Shin bisa menahan 『Yasutsuna』 tanpa terpengaruh sama sekali. 

"Seperti yang saya harapkan, peralatan ini mencegahnya dari mempengaruhi saya. Lalu, 
bagaimana dengan ini? " 

Shin mengaktifkan 【Dispel Omen】 pada『 Yasutsuna 』yang dia pegang sekarang. Hal 

itu menghilangkan racun yang tertinggal di bilah katana. 

Namun ketika Shin menonaktifkan skill, racun mulai merayap keluar dari pedangnya lagi. 

Satu-satunya bagian dari katana yang tidak bocor racun adalah di mana Shin 
memegangnya, karena itu di bawah pengaruh Shin 『Hades Gauntlets』. 

Jika Shin melepaskan 『Yasutsuna』, gagangnya juga mungkin akan mulai bocor racun. 

"Itu tidak akan berhasil bahkan jika kamu terus skill casting? Apakah menghancurkannya 
satu-satunya jalan keluar? " 

" Aku tidak tahu. Entah aku terus casting 【Menghilangkan Omen】 dan racunnya hilang 

atau kita harus menghancurkan 『Yasutsuna』 itu sendiri. Berbicara dengan jujur, saya 

tidak bisa memutuskan. " 

Bahkan di bawah tatapan Munechika yang memohon, Shin tidak menjawab dengan 
prediksi penuh harapan atau mengubah topik pembicaraan. 

Berbeda dari analisis pedang dan senjata, racun adalah bidang yang sangat sedikit ia 
ketahui. Shin tidak tahu tentang langkah apa yang bisa dia lakukan. 
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Schnee sama: satu-satunya cara dia bisa memikirkan adalah memurnikan racun. 

Jika racun terus muncul bahkan jika 【Dispel Omen】 dilemparkan, mereka selalu 

menghentikannya dengan menghancurkan sumber racun tersebut. 

"Ehm, bisakah aku?" 

"Tiera?" 

Di antara keheningan kelompok itu, Tiera dengan malu-malu mengangkat tangannya dan 
berbicara. 

"Yah, pertama aku ingin mengkonfirmasi sesuatu dengan nyonya Munechika ... kamar ini 
tepat di atas garis Ley, kan?" 

"Hmm? Mengapa Anda ... tidak, biarkan kami mengesampingkannya. Ya, kita berada di atas 
garis Ley, tidak salah lagi. " 

" Kalau begitu mungkin saja. Tapi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. " 

" Tiera? " 

Tiera, setelah menerima konfirmasi Munechika, bergerak lebih dekat ke Shin dan 
meletakkan tangannya di atas tangannya dan『 Yasutsuna 』. 

"Di desaku, ada metode memurnikan racun yang diturunkan dari generasi ke generasi. 
Shin, tolong teruskan skill, aku akan mencoba melakukan sebagian besar pekerjaan. " 

" Apakah kamu baik-baik saja? " 

" Serahkan padaku ... jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya aku. " 

Dengan ekspresi tenang, Tiera mengangguk, sedikit kesedihan di matanya. 

Matanya menatap lurus ke Shin. 

".....mengerti. Aku percaya padamu. Munechika, bagaimana menurutmu? " 

" Dia mencoba menyelamatkan salah satu temanku. Tidak ada jalan lain. " 

" Lalu diputuskan. Schnee, semuanya, tolong waspadai lingkungan sekitar untuk berjaga-
jaga. " 

" Dipahami. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Schnee dan anggota lainnya menyiapkan senjata mereka dan fokus pada lingkungan. 
Miasma kadang-kadang bisa melahirkan setan, sehingga mereka tidak mampu menurunkan 
penjagaan mereka. 

"Aku akan mulai sekarang." 

Tiera berbisik pelan. 

Pemurnian uts Yasutsuna thus dengan demikian dimulai. 

"--------------. ------------. " 

Apa yang didengar Shin adalah melodi yang jernih dan tenteram, nyanyian yang tidak dieja 
dengan kata-kata, naik dari bibir Tiera. 

Gaungnya memiliki pesona misterius, cukup untuk membuat Shin hampir lupa bahwa 
mereka berada di kedalaman dungeon. 

Saat melodi dimulai, tubuh Tiera mulai bersinar. Rambut hitamnya mengalir seolah ditiup 
angin, dipenuhi cahaya transparan. 

Cahaya yang berasal dari tubuh Tiera memengaruhi Shin juga, karena dia meletakkan 
tangannya di atas tubuh Tiera. Cahaya transparan mulai menyelimuti tubuh Shin juga. 

"Apa ini ...?" 

Shin mengeluarkan seruan kecil. Sesuatu yang hangat dan dingin pada saat yang sama, 
sensasi yang tak terlukiskan, meresapi dirinya. 

Tidak ada perubahan pada statusnya, dan mengecualikan sensasi penasaran itu, tidak ada 
yang terjadi padanya. 

"Ini adalah ..." 

Apa yang berubah adalah 『Yasutsuna』. Racun yang bocor dari bilah mulai menggeliat 

dan menggeliat. 

Itu benar-benar terlihat seperti menderita, jadi Shin menjadi lebih waspada. 

Mengalir melalui tangan Tiera dan Shin, cahaya bersentuhan dengan racun. 

Itu ditolak sekali, seolah-olah kontak mereka menyebabkan reaksi keras, tetapi yang kedua 
kali mengatasi racun dan menyelimuti seluruh bilah. 

"-----N------. --------. " 
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Saat cahaya dan racun berbenturan, irama melodi yang dinyanyikan oleh Tiera terganggu. 
Tetesan keringat besar terbentuk di dahinya dan ekspresinya bengkok kesakitan. 

Namun demikian, Tiera terus menyanyikan melodi. 

"Hm ....?" 

Shin memikirkan cara dia bisa membantu Tiera. 

Tiba-tiba, penglihatannya bergetar hebat. 

Sebuah hutan. 

Siluet mirip manusia, runtuh di tanah. 

Seseorang berlutut di sebelahnya. 

Ple ...... se ......... ..! ......... An ...... !!! ......... se !! Aku ...... .tidak ........ tinggalkan ... aku ........ satu !! 

Gambar yang rusak muncul di depan mata Shin, suara seseorang yang tidak hadir mencapai 
telinganya. 

Visi yang muncul di depan matanya tidak fokus, siluet yang muncul di dalamnya gelap dan 
buram. 

Suara itu terganggu oleh suara-suara, yang bisa dia lakukan hanyalah kepingan kata-kata. 

Shin masih bingung dengan apa yang terjadi ketika, dengan tiba-tiba ketika mereka mulai, 
visi dan suara berakhir. 

"Ugh ...." 

"Hei!" 

Sebelum dia menyadari, cahaya telah menghilang dan Tiera runtuh. 

Shin menahan tubuhnya agar tidak jatuh, secara naluriah. 

Tiera, terengah-engah, perlahan bangkit kembali, didukung oleh lengan Shin. 

"Sekarang, seharusnya baik-baik saja, kurasa." 

"... jadi sepertinya." 

Pemurnian itu tampaknya berhasil: bahkan jika Shin melepaskan 『Yasutsuna』, bilahnya 

tidak memancarkan racun lagi. 
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Shin memandang Schnee dan yang lainnya, bertanya-tanya apakah mereka pernah 
mengalami hal yang sama yang dia lakukan, tetapi ekspresi mereka tidak menunjukkan 
kebingungan. Apakah hanya dia dan Tiera yang melihat penglihatan itu? 

"Pertama-tama, mari kita ambil Yasutsuna dan keluar dari penjara bawah tanah. Kita tidak 
bisa berbicara dengan santai di sini. " 

" Ah, ya, tidak keberatan di sini. Akankah Yasutsuna baik-baik saja? " 

" Aku tidak bisa mengatakan apa-apa sebelum aku melihat lebih dekat. Itu tidak rusak dan 
sepertinya daya tahannya tidak turun, jadi aku ingin mengatakan itu tidak apa-apa, tapi ... 
aku belum bisa. " 

Munechika memandang『 Yasutsuna 』dengan khawatir. 

Meskipun demikian, tujuan mereka tercapai, jadi setelah memastikan bahwa tidak ada 
sumber racun lain di kamar bos, kelompok Shin keluar dari Kedalaman Neraka. 
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Vol. 9 - 2.4 
Bab 2 -- Bagian 4 Shin dan rombongannya meninggalkan ruang bawah tanah dan kembali 
ke kuil Fuji. Mitsuyo, yang duduk menunggu mereka, datang berlari begitu dia melihat 
kelompok itu. 

"Itu cukup cepat. Apa sesuatu terjadi? " 

Mungkin karena dia melihat kulit Munechika yang sakit-sakitan, Mitsuyo kelihatannya 
berpikir bahwa beberapa kecelakaan terjadi. 

"Sesuatu terjadi, itu pasti. Sebagai permulaan, kami menemukan Yasutsuna. " 

Shin menjawab dengan agak canggung, lalu menunjukkan『 Yasutsuna 』, yang belum 

diubah menjadi kartu. Miasma telah lenyap, tetapi gagang dan bilah katana masih dalam 
kondisi yang mengerikan. 

"Apa ... itu ...?" 

Pemandangan 『Yasutsuna』 membuat Mitsuyo terdiam. 

"Itu sudah dalam keadaan ini ketika kami menemukannya. Racun telah dimurnikan, tetapi 
saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kesadarannya. Mungkin Kagutsuchi bisa tahu 
sesuatu? " 

" 

Lewat sini ! " Mitsuyo meraih tangan Shin dan berlari. Tetesan air mata transparan 
mengalir dari matanya. 

Ketika mereka bergerak dari portal bawah tanah ke kamar Kagutsuchi yang mengkristal, 
Yuzuha, yang mungkin mendeteksi kedatangan mereka dari suara langkah kaki mereka, 
berlari untuk menemui mereka, bayi Kagutsuchi dan Tsunetsugu di belakangnya. 

"Tuan Kagutsuchi, Yasutsuna adalah .... Yasutsuna adalah ..." 

Mitsuyo berlari ke Kagutsuchi, tetapi kata-kata tidak akan keluar dari tenggorokannya. 

Melihat ekspresi Mitsuyo yang menangis, ekspresi Kagutsuchi dan Tsunetsugu menjadi 
gelap. 

"Tenang, Mitsuyo. Apa yang terjadi?" 

"Saya akan menjelaskan. Tolong lihat ini dulu. " 

Shin maju dari belakang Mitsuyo dan menunjukkan『 Yasutsuna 』. 
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"Aku mengerti, jadi begitulah adanya." 

"Pii ....." 

"Kuu, semua lelah." 

Mereka semua langsung mengerti alasan mengapa Mitsuyo menangis. 

Bagi Mitsuyo dan Tsunetsugu, Yasutsuna adalah salah satu dari sedikit saudara mereka. 
Melihatnya dalam keadaan seperti itu lebih dari cukup untuk menjadi emosional. 

"Aku tidak tahu seperti apa kesadaran Yasutsuna saat ini. Kupikir mungkin Kagutsuchi bisa 
tahu. " 

" Pii! " 

" Dia bilang dia ingin kau menunjukkan padanya katana dengan seksama. Benar, tolong 
letakkan di alas itu di sana. " 

Tsunetsugu menerjemahkan pesan Kagutsuchi. Setelah Shin melakukan apa yang 
diperintahkan, Kagutsuchi menyentuh pedang dengan sayap kecilnya. 

"Piyo! ..... pii. " 

" Benarkah begitu !? Tidak, tapi setidaknya masih ada harapan ... " 

" ....... " 

Kagutsuchi terdiam selama beberapa menit, lalu menangis dengan keras. Kata-kata yang 
Tsunetsugu ucapkan sebagai reaksi mengandung kelegaan dan keputusasaan. Mitsuyo, 
mata memandang ke bawah, diam. 

"Yuzuha, apa katanya?" 

"Sangat, kelelahan. Seperti ini, kesadaran akan menghilang. Tapi masih ada satu jalan. " 

" Dan apa jalan ini? " 

" ... lagi. Dengan wadah untuk mentransfer kesadarannya, itu bisa diselamatkan. " 

Tsunetsugu berbicara menggantikan Yuzuha. Kesadaran yang berada di dalam senjata 
harus bisa mentransfer dirinya sendiri. 

"Yang lainnya? Aah, jadi itu yang--- " 

" Tolong !! Beri kami 『Dojigiri Yasutsuna』 !! " 
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Tsunetsugu tampaknya tidak yakin untuk mengajukan permintaan atau tidak, tetapi 
Mitsuyo berteriak menggantikannya. 

Dia meletakkan tangannya di tanah dan menundukkan kepalanya, bersujud kepada Shin. 

"Tunggu, apa yang kamu lakukan !? Saya tahu bahwa Anda akan meminta saya untuk 
memberikannya kepada Anda! Aku tidak akan pernah mengatakan tidak dalam situasi 
seperti ini! " 

Shin berbicara sambil mendesak Mitsuyo untuk mengangkat kepalanya. 

"Tapi senjata kelas kuno adalah barang langka yang tidak mungkin ditemukan lagi. Pandai 
besi sepertimu pasti tahu berapa nilainya. Meski begitu, Anda akan memberikannya? " 

Mitsuyo menyadari betapa bernilai senjata Kuno. Dia berpikir bahwa samurai atau pandai 
besi tidak akan pernah berpisah dengan yang satu. 

"Aku tahu itu sangat berharga. Tapi jujur, saat ini saya menggunakannya hanya sebagai 
barang kolektor. Selain itu, saya seseorang yang dapat memperkuat 『Mikazuki Masamune

』, bukan pandai besi rata-rata Anda ... jika saya membutuhkan senjata kelas Kuno, saya 

hanya bisa menempa diri saya sendiri yang baru. Aku memalsukan yang ini juga, tahu? " 

Shin berbicara sambil menunjuk senjata yang ada di pinggangnya. Beristirahat di 
sarungnya adalah katana bermutu kuno asli, 『Tanpa Bulan』. 

"Jika memungkinkan, mari kita lakukan segera. Tolong lihat dan lihat apakah kamu bisa. " 

Shin meletakkan material Dojigiri Yasutsuna material yang terwujud di alas tempat ia 
meletakkan Yasutsuna. 

Bayi Kagutsuchi sudah mulai melebarkan sayapnya. 

"Pii ...." 

Kagutsuchi dengan hati-hati memeriksa kedua bilahnya selama beberapa menit, lalu 
menangis pelan dan menggelengkan kepalanya. Shin mengerti apa artinya bahkan tanpa 
terjemahan Mitsuyo. 

"Tidak!! Tapi kenapa !? " 

" Piyo ... " 

" Bagaimana ini bisa terjadi ... " 

Baby Kagutsuchi mengatakan sesuatu yang lain, dan baik Mitsuyo maupun Tsunetsugu 
menundukkan kepala. 
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"Apa yang dikatakan Kagutsuchi?" 

Melihat gerakan Kagutsuchi, siapa pun akan mengerti bahwa Shin j Dojigiri Yasutsuna 』

tidak dapat digunakan. Alasannya masih belum diketahui. 

"Katana ini diisi dengan kekuatan sihirmu, jadi itu sepertinya tidak bisa digunakan sebagai 
wadah. Seperti Munechika, tubuh aslinya terpisah, jadi satu-satunya hal yang mungkin 
adalah mentransfer kesadarannya untuk sementara waktu ... " 

"Saya melihat. Jadi yang kita perlukan adalah 『Dojigiri Yasutsuna』 tanpa ada yang tidak 

perlu bercampur di dalamnya, kan? " 

" Ya, tepatnya ... tapi di mana kita bisa menemukan sesuatu seperti itu !? " 

Mitsuyo, yang tidak dapat menahan dirinya, menabrak alas. Mungkin karena kekuatannya, 
alas yang dipukul hancur. 

Hanya sebagian alas yang hancur, jadi Yasutsuna masih aman. Dia tidak kehilangan kendali 
pada saat membahayakannya juga. 

"Shin, tidak bisakah dilakukan sesuatu?" 

Pertanyaan itu datang dari Tiera. Shin berbalik ke arahnya, untuk menemukan Schnee dan 
yang lainnya memandang Shin juga. 

"... ada satu hal, itu bisa dicoba." 

"Eh?" 

Menanggapi kata-kata Shin, Mitsuyo mengeluarkan reaksi yang agak bingung. Semua mata 
yang hadir terfokus pada Shin dan ekspresinya yang serius. 

Kemudian, Shin berbicara dengan jelas. 

"Untuk menempa『 Dojigiri Yasutsuna 』." 

"Kamu bisa melakukan hal seperti itu?" 

Tsunetsugu terkejut dengan kata-kata Shin, tetapi tidak bisa menyembunyikan keraguan di 
matanya. Membuat senjata kelas kuno benar-benar sulit, itu sebabnya mereka sangat 
berharga dan langka. 

"Jujur saja, aku tidak sepenuhnya percaya diri. 『Dojigiri Yasutsuna』 adalah item khusus-

acara, jadi resep pembuatannya tidak ada. Jadi saya harus mulai dari nol dan melakukan 
trial & error dari sana. Tapi saya punya resep untuk senjata kelas Kuno lainnya, yang bisa 
saya gunakan sebagai referensi; harus membantu hal-hal ke titik. Selain itu, tidak termasuk 
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fakta bahwa itu diisi dengan kekuatan sihir saya, kami memiliki hal yang nyata di sini. Jika 
saya menganalisa ini, saya harus bisa memalsukan sesuatu yang serupa segera. " 

Selama dia memegang Yasutsuna, Shin sudah menganalisa komposisinya sampai tingkat 
tertentu. 

Karena dia telah merasakan daya tahan Yasutsuna yang tersisa hanya dengan berbenturan 
dengannya, sampai sekarang fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-
kata "itu berkat keterampilan" telah terjadi, berulang kali. 

Shin bertanya-tanya apa alasannya, tetapi tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal itu 
sekarang. 

"Ini pertama kalinya aku, jadi aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pertama, 
beri saya beberapa hari untuk analisis dan pembuatan percobaan. " 

" Kami tidak bisa membantu Anda untuk itu, jadi saya kira kami akan menunggu sambil 
memikirkan ide apa pun. " 

" Memang, kami bukan spesialis senjata, kami bagaimanapun juga tidak akan tahu apa yang 
bisa berguna. " 

Shin melanjutkan untuk mewujudkan Tsuki no Hokora segera dan pergi ke bengkel. 

Filma dan yang lainnya, sambil mencari apa pun yang terbukti berguna, berjaga-jaga di Fuji 
dan sekitarnya bersama Mitsuyo dan Tsunetsugu. 

Schnee sebaliknya berangkat dengan Tiera untuk beberapa pelatihan khusus. 

"Baiklah, mari kita mulai dari memahami kemampuan fisikmu, ditingkatkan dengan naik 
level baru-baru ini. Akan lebih baik untuk memeriksa ketrampilanmu, ya? " 

" Er ... well, m-master, saya yakin saya bisa melakukannya sendiri, tidak perlu bagi Anda 
untuk repot-repot... " 

Tiera perlahan-lahan mundur dari Schnee sambil mengatakan ini. Keringat yang terbentuk 
di dahinya jelas menunjukkan keadaan pikirannya saat ini. 

"Apa yang kamu katakan sekarang? Ada banyak hal yang perlu dipastikan. Mari kita mulai 
dengan pertandingan sparring sederhana. " 

" Eeek !! Tuan, tunggu !! Tolong waaaaaiiitttt ..... " 

Suara Tiera tertinggal saat dia diseret. Shin dan yang lainnya diam-diam berdoa dalam hati 
mereka agar dia kembali dengan selamat. 

◆◆◆◆ 
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"Waktu untuk memulai, kalau begitu." 

Shin berada di bengkel dan mulai dengan analisis Yasutsuna. 

Pertama-tama dia melepaskan pisau dari gagangnya, memisahkannya. Kemudian, dengan 
palu kecil seukuran telapak tangan, dengan lembut mengenai pedangnya. Suara logam 
bernada tinggi terdengar melalui bengkel. Setelah mendengar suara bergema di telinganya, 
Shin melanjutkan ke kegiatan berikutnya. 

Dia mengekstrak beberapa ingot dari kotak item, menempatkannya dekat dengan 『

Dojigiri Yasutsuna』, satu demi satu. Beberapa ingot bersinar ketika dekat dengan katana. 

"Tidak ada pemulihan daya tahan yang membuatku curiga tetapi seperti yang aku pikirkan, 
benar-benar ada rasio Scarletite yang kecil." Kilau 

ingot memungkinkan Shin untuk mengetahui mineral apa yang digunakan dalam pisau dan 
perkiraan jumlahnya. Akhirnya, dia meletakkan 『Dojigiri Yasutsuna』 di tangannya dan 

menutup matanya. 

Serangkaian tindakan ini, tidak berubah dari era game, memungkinkan seseorang untuk 
mendapatkan resep kreasi. 

Ada beberapa cara untuk mendapatkan resep senjata: metode utama adalah membelinya, 
memperolehnya dari seseorang, menemukannya di peti harta karun bawah tanah, atau 
menganalisis senjata untuk membuatnya sendiri. 

Cukup misterius, ketika Shin memejamkan mata komposisi dan bahan senjata berangsur-
angsur muncul di benaknya. Di era gim, resepnya akan muncul di depan matanya, jadi 
sepertinya semuanya berubah sedikit. 

"Hmm, masih penuh lubang. Meskipun memahami 60% dari resep senjata kelas Kuno 
begitu cepat adalah keberhasilan itu sendiri, saya kira. " 

Menganalisis senjata tidak dapat memberikan resep lengkap. Lubang resep perlu diisi 
melalui coba-coba & kesalahan. 

Ini adalah tugas yang panjang dan melelahkan, yang membutuhkan kesabaran mengulangi 
langkah yang sama berkali-kali dan kelonggaran finansial untuk menggunakan banyak 
barang dan mineral berharga sambil mencari rasio bahan yang benar. 

"Orichalcum... .60%... tidak, 62% mungkin? Adamantine adalah ... .20% ... .tidak, 30 ... ubah 
nilainya dan ... " 

Shin melempar ingot setelah ingot di tungku, bergumam sendiri dalam proses. 
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Mineral yang digunakan dibuat dalam generator Tsuki no Hokora. Ingot di kotak item 
diserap dengan kekuatan sihir Shin, jadi mereka tidak bisa digunakan. 

Shin terus mengikuti resep, mengisi lubangnya dengan intuisi dan pengalamannya. 

Dua jam setelah memulai, dia akhirnya mencapai langkah terakhir sebelum selesai, tahap 
terakhir. 

Shin mematerialisasikan 『Setetes Erathem』 dari kotak item. Batu permata, transparan 

namun bersinar dengan tujuh warna pelangi, muncul di tangan Shin. 

"Seperti yang kupikirkan, pedang dan katana membutuhkan perawatan pelapisan." 

『Drop of Erathem』 adalah item yang sangat diperlukan ketika membuat senjata kelas 

Kuno. Bergantung pada perawatan yang digunakan, status senjata berubah. 

Lapisan luar akan membuat senjata itu fokus secara fisik, menggunakannya sebagai inti 
atau pusat akan menjadikannya fokus pada sihir, jika dilebur dengan bahan-bahan lain, 
senjata itu akan menjadi seimbang di antara keduanya. 

Shin, Moonless, dan Schnee, Blue Moon, seimbang, sedangkan Filma, Red Moon, dan 
Shibaid, Placid Moon, berfokus pada fisik. 

Shin merendam 『Drop of Erathem』 dalam cairan khusus. Saat dia melakukannya, 『Drop 

of Erathem』 meleleh di dalam cairan, yang diasumsikan warna seperti pelangi. 

"... sepertinya itu bekerja dengan baik." 

Setelah mengatakan ini, Shin mengambil pisau yang sudah selesai dan merendamnya ke 
dalam cairan. Kilau cairan berubah, seolah diserap oleh pisau: segera setelah itu, kembali 
ke warna aslinya. 

Setelah mengkonfirmasikan bahwa kilauannya telah menghilang, Shin mengeluarkan 
bilahnya dari cairan dan mengelapnya dengan kain. 

Seolah marah dengan tindakan ini, bilahnya sekarang bersinar dengan kilau kusam. 

Pembuatan tes pertama telah selesai. 

".... Tidak ada yang baik." 

Shin melihat ke arah pedangnya dan menghela nafas. Untuk mengkonfirmasi kata-katanya, 
nama yang ditampilkan oleh 【Analisis】 adalah 『Dojigiri Yasutsuna -- Dull』. 

Dia telah mengikuti resep itu, jadi setidaknya itu diakui sebagai Yasutsuna. Tapi kata 
"Kusam" setelah itu meniadakan segalanya. 
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"Yah, sudah seharusnya tes pertama berjalan seperti ini ... hmm? Pintunya terbuka! " 

Ketukan di pintu datang dengan waktu yang tepat. Pintu antara bengkel dan tempat tinggal 
tidak dikunci, jadi setelah kata-kata Shin, pintu perlahan-lahan terbuka. 

Kemudian Mitsuyo masuk. 

".... Apa sesuatu terjadi pada Yasutsuna?" 

"Bukan itu, jangan khawatir. Kagutsuchi mengatakan itu akan bertahan setidaknya sebulan 
juga. " 

Shin lega mendengar kata-kata itu. Berpikir bahwa akan lebih baik untuk mulai bekerja 
sesegera mungkin, dia belum mengkonfirmasi berapa banyak waktu yang dia miliki. 

"Saya melihat. Jadi, apakah Anda memerlukan sesuatu? " 

" Ya, saya tidak ingin repot, tetapi ... apakah pekerjaan berjalan dengan baik? " 

"Saya sekitar 60% untuk saat ini. Saya punya ide umum sekarang, jadi yang tersisa 
hanyalah penyesuaian kecil. Padahal, itulah yang paling memakan waktu. " 

Mineral apa yang digunakan, dan berapa jumlahnya. Menyesuaikan ini adalah bagian yang 
paling kompleks. 

Mengenai proses kerajinan, senjata dengan tipe yang sama memiliki banyak kesamaan 
poin. Dengan demikian jauh lebih cepat daripada menemukan rasio yang tepat dari mineral 
bekas. 

"Aku pasti akan membuatnya dalam waktu yang ditentukan. Jadi tolong beri saya sedikit 
waktu lagi. " 

Shin tidak benar-benar tahu apakah mungkin untuk membuat kembali senjata yang sama 
di dunia ini. Meski begitu, dia membuat pernyataannya. Itu untuk membuat Mitsuyo 
merasa lebih baik dan juga sedikit demi kebanggaannya sendiri. 

"... Oke, aku tidak akan meragukanmu lagi. Aku pergi kalau begitu. " 

Mitsuyo berbalik dan meletakkan tangannya di pegangan pintu bengkel itu. Ekspresinya 
tidak memiliki jejak ketidakpercayaan yang dia rasakan pada saat pertemuan pertama 
mereka. 

Tepat sebelum menutup pintu di belakangnya, Mitsuyo berbalik dan berbisik pelan. 

"Lakukan ... lakukan yang terbaik." 

Pintu menutup ketika bisikan Mitsuyo terhenti. 
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Shin sudah memalingkan matanya untuk menguji penciptaan # 1, jadi mungkin dia pikir 
dia tidak menyadarinya. 

Namun, bengkel itu tidak terlalu berisik. Kata-kata dorongan yang dibisikkan oleh Mitsuyo 
sampai di telinga Shin. 

".... Ayo, lakukan ini." 

Merasa lebih bersemangat dari sebelumnya, Shin pertama kali mencairkan pembuatan tes 
# 1 di tungku. 

Tungku khusus yang dibangun di Tsuki no Hokora melelehkan senjatanya, yang meskipun 
merupakan ciptaan uji, masih berupa kelas kuno, dan mengembalikan bahan yang 
digunakan dalam kerajinan sebagai batangan. 

Hanya sepertiga dari bahan yang digunakan bisa diambil, tapi itu masih lebih baik daripada 
tidak sama sekali. Kotak barang dan gudang Tsuki no Hokora masih berisi sejumlah besar 
bahan, tetapi Shin tidak tahu kapan mereka bisa menyimpannya kembali. 

Untuk membuat kreasi uji dibutuhkan bahan dalam jumlah besar. Mengulangi dirinya 
sendiri untuk menyelamatkan sebanyak mungkin, dia sekali lagi mengambil ingot di 
tangan, untuk membuat katana berikutnya. 

Dia akhirnya berhasil menciptakan kembali 『Dojigiri Yasutsuna』 dua minggu kemudian. 

"Aku ... aku yang melakukannya." 

Setelah suksesi penciptaan percobaan yang tak berkesudahan, Shin akhirnya berhasil 
menciptakan hasil yang memuaskan. Dia belum menerima konfirmasi Kagutsuchi, tetapi 
intuisi Shin mengatakan kepadanya bahwa itu sempurna. 

Jika seseorang tidak menyadari keadaan melihat siluet ini, tertawa sambil memegang 
katana tinggi-tinggi, mereka pasti akan berpikir Shin berada pada batas mentalnya. 

"Ehm, apa kamu baik-baik saja ...?" 

"Hahaha, aku sangat mengantuk sampai aku bisa mati ..." 

Schnee datang untuk memeriksanya, pada waktu terbaik, dan menyuarakan 
kekhawatirannya. Shin kemudian berubah dari tertawa terbahak-bahak menjadi goyah, 
tidak stabil di kakinya. 

Tas terlihat jelas di bawah matanya; dia telah mendorong dirinya sendiri sebanyak yang 
dia bisa. 

"Pertama, perlihatkan ini pada Kagutsuchi. Seharusnya, berhasil. " 
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"Dimengerti. Saya mengerti dengan baik, jadi tolong istirahat! " 

Schnee menerima『 Dojigiri Yasutsuna 』, tetapi tidak tahan melihat Shin seperti itu dan 

mendesaknya untuk beristirahat. Mungkin karena kata-katanya, atau karena ketegangan di 
dalam dirinya telah mereda setelah menyelesaikan 『Dojigiri Yasutsuna』, Shin langsung 

tertidur. 

"Shin, kau benar-benar bekerja terlalu keras ..." 

Tidak jelas apakah bisikan Schnee mencapai telinga Shin atau tidak. 

Kepalanya terkubur di dada Schnee, yang dengan cepat bergerak mendekat untuk 
mendukungnya, Shin sudah tidur nyenyak. Dia terus membuat kerajinan, mengabaikan 
makan dan tidur, jadi dia tidak akan segera bangun. 

"... Selamat malam." 

Dengan senyum kecil, Schnee berdiri di sana untuk sementara waktu, memeluk Shin 
dengan penuh kasih sayang. 
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Vol. 9 - 2.5 
Bab 2 -- Bagian 5 "Hngh ...?" 

Merasakan kehangatan sinar matahari, Shin membuka matanya. Dia langsung mengerti 
bahwa dia ada di kamarnya, di dalam Tsuki no Hokora. 

Ketika dia bangkit, dia melihat sesuatu yang berwarna perak di sebelahnya. 

"Schnee ... tunggu, mengapa?" 

Melihat Schnee, tidur sambil berbaring di tempat tidur, sepenuhnya membangunkan Shin. 

Ingatannya sebelum tertidur kabur. Dia ingat menyelesaikan 『Dojigiri Yasutsuna』, tetapi 

dia tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Dia hanya ingat perasaan dimakamkan di 
sesuatu yang lembut. 

Setelah beberapa menit memeras otaknya, dia berhasil mengingat telah mempercayakan 
katana ke Schnee. 

"Apa yang terjadi kemudian?" 

Dia khawatir apakah 『Dojigiri Yasutsuna』 dapat digunakan sebagai wadah. Indera Shin 

menganggapnya sempurna, tetapi dia tidak bisa memastikan kecuali Kagutsuchi 
mengonfirmasinya. 

Karena tidak ada cara lain, dia memutuskan untuk membangunkan Schnee dan bertanya 
padanya. 

"Schnee, bangun, Schnee." 

"Hn... .n? ------ !? " 

Schnee bangun ketika Shin memanggil namanya dan mengguncang bahunya. Dia 
mengeluarkan gumaman setengah tertidur pada awalnya, tetapi setelah menyadari Shin 
bangun dia melompat berdiri. 

"Ah, er .... bagaimana perasaanmu !?" 

"Baiklah, jadi tolong tenang. Berapa lama saya tertidur? " 

Tinggal di bengkel untuk waktu yang lama, Shin telah lupa waktu. Lambat laun, dia tidak 
bisa memastikan apakah itu pagi, siang, malam, atau malam lagi. 
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"Mari kita lihat, kamu sudah tidur sejak kemarin pagi, jadi satu hari penuh, kataku. 
Kagutsuchi mengatakan bahwa katana yang kamu buat dapat digunakan sebagai wadah. 
Mereka seharusnya sudah memulai pemindahan kesadaran. " 

" Begitu... .ah, itu sulit! " 

Dengan menghela nafas panjang, Shin jatuh kembali ke ranjang. 

Berkat Schnee memberitahunya apa yang dia ingin tahu, Shin merasa seolah-olah beban 
besar telah dihapus dari pundaknya. Karena dia sekarang, dia tidak bisa membuat versi 
yang lebih baik dari katana itu. 

Berfokus sepenuhnya pada pandai besi membuatnya sadar bahwa ada bagian dari 
keterampilan pandai besi yang belum sepenuhnya dikuasainya. 

"Sudah waktunya sarapan. Maukah kamu makan juga? " 

" Fantastis. Aku sebenarnya kelaparan. " 

Shin mengangguk sambil mengulurkan tangan ke perutnya. 

Dia tidak memperhatikan seberapa kosong perutnya saat kerajinan, tetapi sekarang rasa 
lapar menyerangnya dengan kekuatan penuh. Perutnya akan segera mulai menggeram. 

Shin dan Schnee pindah ke ruang tamu dan menemukan Mitsuyo meletakkan piring di atas 
meja. Ketika matanya bertemu Shin, dia memalingkan muka karena suatu alasan. 

"Er ... selamat pagi ... benar?" 

"Ya, itu benar -- selamat pagi." 

Setelah salam singkat itu, Mitsuyo menghilang ke dapur. Kepala Shin penuh dengan tanda 
tanya karena reaksi ini. 

"Bukankah dia sangat berbeda dari biasanya?" 

"Apakah dia? Bagi kami, sepertinya dia tidak banyak berubah. " 

Schnee memiringkan kepalanya ke samping, tidak mengerti apa yang dimaksud Shin. 

"Ah, Shin! Apakah Anda cukup istirahat? " 

Ketika Mitsuyo meninggalkan kamar, Tiera masuk ke ruang tamu dari dapur. Piring-piring 
yang dibawanya berisi bacon dan telur orak-arik. 

"Ya saya baik-baik saja. Aku tidak melihat Shibaid dan yang lainnya ,------ " 
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" Mereka bersama Kagutsuchi, untuk melihat proses transfer kesadaran. Mitsuyo 
membantu menyiapkan sarapan. Mereka harus menyelesaikannya setiap saat, saya pikir. " 

Tanya Shin sambil melihat sekeliling ruang tamu dan Tiera menjawab. Dia kemudian 
menambahkan bahwa Yuzuha membantu proses itu, jadi dia juga bersama mereka. 

"Saya melihat. Aku minta maaf karena kamu melakukan semuanya di sini, tetapi bisakah 
aku pergi ke sana juga? " 

" Tidak apa-apa jika Mitsuyo membantu. " 

" Aku akan membawa Shin ke sana kalau begitu. " 

Shin dan Schnee menuju ke kuil Fuji, ketika Tiera melihat mereka pergi dengan senyum. 

Setelah melintasi beberapa garpu di jalan di dalam kuil, mereka tiba di sebuah ruangan 
yang luasnya kira-kira 20 meter persegi. 

Di alas di tengah ruangan berbaring dua 『Dojigiri Yasutsuna』; pesta yang Shin telah 

pulih dari penjara bawah tanah dan yang dia buat. 

Baby Kagutsuchi dan Yuzuha juga berada di alas. Di sekeliling alas berdiri Filma, Shibaid, 
Munechika dan Tsunetsugu, diam-diam mengamati proses itu. 

"Piyo ------- !!!" 

Proses itu tampaknya mencapai kesimpulannya. Saat bayi Kagutsuchi menangis keras, 
cahaya redup muncul dari 『Dojigiri Yasutsuna』. Saat cahaya kecil itu pergi, katana 

dengan cepat memburuk dan berubah menjadi benjolan besi, seolah-olah aliran waktu di 
sekitarnya tiba-tiba bertambah cepat. 

Cahaya perlahan melayang di udara dan secara bertahap diserap oleh 『Dojigiri Yasutsuna

』 Shin telah dibuat. 

"Piii ---- yo-----" 

Saat cahaya sepenuhnya diserap oleh katana baru, Kagutsuchi berbaring, tampak 
kelelahan. Tubuhnya yang seperti bola menggelinding bolak-balik di atas alas. 

"Kuu, kamu bekerja keras." 

Untuk memuji pekerjaan yang dilakukan dengan baik, Yuzuha mendukung tubuh 
Kagutsuchi untuk mencegahnya berguling-guling. Mereka tampaknya tidak berhubungan 
baik sebelumnya, tapi mungkin mereka menemukan kesamaan. 

"Jadi, apakah itu sukses?" 
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"Pii ...." 

Tepat ketika Kagutsuchi menangis menjawab pertanyaan Tsunetsugu, sesuatu berubah. 

『Dojigiri Yasutsuna』 yang baru naik di udara dan bersinar dengan cahaya. Saat cahaya 

menghilang, seorang pria muda berambut hitam di baju besi muncul di tempatnya, dengan 
『Dojigiri Yasutsuna at tergantung di pinggangnya. 

Pria muda yang tampan dan posturnya yang lurus dan bangga memancarkan atmosfir 
seorang pejuang yang lahir alami. 

"Yasutsuna !!" 

"... hm? Munechika dan Tsunetsugu? Ini ... hm, siapa orang-orang itu? Apa yang terjadi pada 
tuan Kagutsuchi? " 

Pria muda itu, Yasutsuna, membuka matanya setelah mendengar panggilan Munechika. Dia 
tampaknya sangat sadar. Setelah mengkonfirmasi kehadiran Munechika dan Tsunetsugu, 
dia melirik tajam ke arah kelompok Shin. 

Kekhawatirannya tentang Kagutsuchi menandakan bahwa ingatannya, sampai ditelan 
racun, juga utuh. 

"Tenang, Yasutsuna. Orang-orang ini adalah penyelamat kami, mereka mengerahkan upaya 
terbaik mereka untuk menyelamatkanmu. " 

Sambil menenangkan Yasutsuna, Munechika menjelaskan bagaimana kelompok Shin 
menjelajahi ruang bawah tanah untuk mengambilnya, bagaimana Shin berusaha dan 
berhasil membuat senjata bermutu Kuno untuk menyelamatkannya. 

"Benarkah itu!? Saya mungkin tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi bagaimana saya bisa 
bertindak begitu tidak sopan kepada penyelamat saya! Permintaan maaf terdalam saya ...! " 

Setelah mendengar penjelasannya, Yasutsuna menundukkan kepalanya dengan penuh 
semangat. Mungkin simbol kepribadiannya yang serius, tubuhnya bersudut 90 derajat. 

"Tuan Shin, Nyonya Schnee, Nyonya Filma, Tuan Shibaid, binatang suci ilahi. Saya 
mengucapkan terima kasih yang paling tulus kepada saya untuk membantu saya dan 
rekan-rekan saya dalam upaya ini. Jika kamu membutuhkan kekuatanku, jangan ragu untuk 
mengatakannya. " 

Yasutsuna berbicara dengan bersemangat, kepalanya masih tertunduk. 

Pada saat yang sama, Tiera dan Mitsuyo memasuki ruangan. 

"Aku melihat semuanya berjalan dengan baik, aku lega." 
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"... Astaga, jangan membuat orang khawatir seperti itu." 

Melihat pemuda yang belum pernah dilihatnya membuat Tiera menyadari bahwa proses 
Kagutsuchi telah berhasil. Di sebelahnya, Mitsuyo yang tampak cemberut melepaskan 
lidahnya yang tajam. 

"Maafkan aku, Mitsuyo. Saya baik-baik saja sekarang. Anda adalah wanita Tiera, saya kira. 
Kamu berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk kami. " 

" Aku senang kamu aman dan sehat. " 

Yasutsuna berbicara kepada kedua pendatang baru sambil tersenyum. Dia telah 
mendengar semua nama anggota kelompok Shin, jadi dengan eliminasi, dia menduga 
bahwa orang di sebelah Mitsuyo adalah Tiera. 

"Ngomong-ngomong, Munechika, aku tidak melihat Kunitsuna." 

"Karena Kunitsuna tidak ada di sini. Saya tidak tahu apakah Anda ingat, tetapi kalian 
berdua tertelan racun. Kita akan pergi menyelamatkan Kunitsuna selanjutnya. " 

" ... Begitukah . Waktu itu..." 

Rupanya, Yasutsuna masih menyimpan kenangan saat itu. Dia kemudian berbicara dengan 
ekspresi sedih. 

"Apakah ada yang bisa saya lakukan?" 

"Jangan khawatir. Anda baru saja dipindahkan ke tubuh baru, Anda pasti belum 
mengenalnya. Kamu harus mulai dari menguasai tubuh barumu. " 

Yasutsuna menawarkan bantuan, tetapi Tsunetsugu membujuknya. Baru saja 
memindahkan kesadarannya, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas seperti 
sebelumnya. Tsunetsugu menceritakan pesan Kagutsuchi, bahwa ia perlu waktu untuk 
membiasakan diri dengannya. 

"Hmm, memang benar masih terasa tidak wajar. Saya kira saya akan memberatkan Anda 
jika saya ikut dengan Anda seperti saya sekarang. " 

" Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku akan pergi bersama mereka lain kali. " 

Pengumuman Mitsuyo diikuti oleh penolakan Yasutsuna. 

"Apa yang kamu katakan? Yang pergi adalah aku lagi, jelas. " 

" Munechika, kamu menyentuh Yasutsuna ketika dia masih ternoda oleh racun dan tidak 
dalam kondisi terbaikmu, kan? Kita tahu bahwa 『Odenta Mitsuyo』 ku dapat diperkuat 

juga, jadi aku akan pergi. " 
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Pertanyaan Mitsuyo kepada Shin beberapa hari sebelumnya disebabkan oleh 
pertimbangannya tentang kemungkinan efek racun. 

Dia tahu bahwa racun bisa menodai senjata, jadi dia sudah menunggu di luar penjara kalau-
kalau terjadi sesuatu pada Munechika dan dia harus diganti. 

"Kh, sekarang kamu mengatakannya ..." 

"Kalau begitu, orang tua ini akan ..." 

"Kamu diam saja, Tsunetsugu." 

"Ya ampun , mereka tidak bisa bercanda, kan?" 

Usulan Tsunetsugu disambut oleh tatapan tajam dari keduanya, yang memberinya keringat 
dingin. Mengambil beberapa langkah dari mereka, dia bergumam, "S-Sangat menakutkan!". 

"Er ... .Kagutsuchi juga tampak sangat lelah, mengapa kita tidak pergi makan saja 
sekarang?" 

Usulan Shin mengarahkan mata kelompok itu kepada Kagutsuchi, berbaring di atas alas 
seperti sebelumnya. Mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja, jadi mereka 
memutuskan untuk melanjutkan percakapan setelah sarapan. 

Tiera agak terintimidasi oleh aura Munechika dan Mitsuyo. 

"Jadi, yang mana?" 

Setelah sarapan, keduanya selesai berdiskusi dan pergi menemui Shin. Meskipun begitu, 
melihat ekspresi Munechika yang menyesal dan senyum berseri-seri dari Mitsuyo, sudah 
memberikan jawabannya. 

"Saya sedang pergi. Aku minta maaf atas kelalaianku, tetapi aku ingin kamu untuk 
memperkuat 『Odenta』. " 

Ekspresi Mitsuyo berubah serius ketika dia mengajukan permintaan, kepalanya rendah. 

Munechika masih sedikit terpengaruh oleh racun tersebut, tetapi jika dia memindahkan 
kesadarannya ke ika Mikazuki Munechika -- Shinuchi 』, Munechika akan menjadi lebih 

kuat dari sebelumnya; selain itu, Tsunetsugu -- prajurit Fuji yang paling kuat -- masih ada. 
Sekarang setelah Yasutsuna kembali, Fuji akan aman bahkan tanpa Mitsuyo. 

"Mengerti. Aku kurang lebih memahami bagaimana melakukannya berkat Munechika, jadi 
tunggu sebentar. " 

Shin juga tidak keberatan untuk memperkuat『 Odenta 』. Dia langsung menuju bengkel 

untuk memulai penguatan. 
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Mitsuyo memindahkan kesadarannya ke 『Odenta』 sekarang dalam bentuk Shinuchi. 

Mitsuyo, diselimuti cahaya, mengambil bentuk manusia lagi. Dia tampaknya telah tumbuh 
sedikit. 

Rambutnya sekarang diikat ekor kuda, penampilannya menyerupai seorang wanita muda 
yang masih mempertahankan jejak kekanak-kanakan, tetapi satu langkah dari menjadi 
dewasa. Tergantung pada perilakunya, kesan yang dia berikan bisa berubah sepenuhnya. 

"K, kenapa ..." 

Mitsuyo, bagaimanapun, tidak tumbuh sebanyak yang dia harapkan. Dengan tangan 
menutupi dadanya, dia tampak berkonflik. 

Telinga Shin menangkap kata-kata yang dia gumamkan pada dirinya sendiri: "Ini lebih 
besar, tentu .... itu lebih besar, tentu saja, tapi ...!" 

Mungkin karena pertumbuhan fisiknya, zirahnya telah bertambah besar juga, desainnya 
juga berubah. 

Baju besi Munechika sangat praktis, yang akan dikenakan oleh seorang jenderal dari abad 
pertengahan Jepang; sebaliknya, Mitsuyo adalah sesuatu yang lebih dekat dengan cosplay 
yang dapat ditemukan di sebuah konvensi. 

Bagian atas tubuh terlindungi dengan kokoh, tetapi bagian bawahnya serupa dengan rok; 
dia hanya menjaga betis dan lututnya saja. Kaus kakinya yang agak panjang menjulur tepat 
di atas lututnya, sehingga menunjukkan pahanya dengan anggun. 

"Biarkan aku mengatakan ini untuk menghindari kesalahpahaman. Aku tidak mendesain 
penampilan atau desain armormu, oke? " 

" Uuh ... aku tahu itu !! Kemampuan saya pasti meningkat, saya sangat berterima kasih! 
Terima kasih banyak!" 

Shin tidak bisa menahan tawa masam setelah kata-kata terima kasih Mitsuyo yang agak 
putus asa. Dia kemudian meninggalkan bengkel dan menuju ke Tsuki no Hokora, mencoba 
menenangkan Mitsuyo ketika mereka pergi untuk bergabung dengan Schnee dan yang 
lainnya. 

"Hmm, aku melihat semuanya berjalan dengan baik." 

"Aku mengerti, Mitsuyo berubah seperti yang dilakukan Munechika." 

Tsunetsugu dan Yasutsuna berkomentar saat melihat Mitsuyo yang sudah dewasa. 
Persiapan tampaknya sudah selesai. 
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"Kurasa kamu mengharapkan sesuatu yang berbeda, kan Mitsuyo? Saya harus mengatakan, 
bentuk baju besi Anda berubah sangat banyak. " 

" Kekanakan yang mengganggunya tampaknya hilang, jadi saya pikir apa yang Anda 
katakan tidak dibenarkan, tuan Tsunetsugu. Hmm, armormu menjadi sangat ... menarik. " 

"Aku juga tidak mengira akan menjadi seperti ini, kakiku terbuka dan semua !!" 

Mitsuyo memperhatikan bahwa teman-temannya sedang melihat kakinya dan berusaha 
menyembunyikannya sebanyak mungkin dengan merentangkan kain. 

Pipinya memerah karena malu. 

"Tapi bukankah itu hasil yang bagus? Bahkan tanpa daya tarik dewasa yang dimiliki 
Munechika, dengan penampilan itu, Anda pasti akan menarik perhatian Tuan Shin --- wah! 
" 

『 Odenta 』Mitsuyo diayunkan sebelum Tsunetsugu dapat menyelesaikan kalimatnya. 

"Tsunetsugu, apa yang mungkin kamu katakan, tiba-tiba?" 

"Hanya bercanda, sayang. Kamu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, sekarang tuan 
Shin pasti tidak akan menganggapmu sebagai seorang anak. " 

" ... Maafkan aku, Yasutsuna. Aku menyerahkan perlindungan Fuji padamu dan Munechika. 
" 

"Whoa !? M-Mitsuyo, tolong tenang !! Saya minta maaf, tuan Shin. Bisakah Anda membantu 
saya menenangkannya !? " 

Wajah Mitsuyo benar-benar kehilangan semua ekspresi setelah lelucon berulang-ulang 
Tsunetsugu. Yasutsuna, yang berada di sebelahnya, buru-buru memohon bantuan Shin. 

Mata Mitsuyo tidak menunjukkan sedikitpun tanda bahwa dia sedang bercanda, jadi Shin 
meraihnya dari belakang untuk membatasi gerakannya. 

"Tunggu, tunggu, tunggu !! Jangan menyerang pertahanan terbesar kita di sini! " 

" Kh, lepaskan aku, Shin !! Aku tidak bisa menebas Tsunetsugu seperti ini !! " 

" Lagipula kamu tidak bisa menebangnya! " 

" Ada hal-hal yang bisa kamu katakan dan hal-hal yang tidak bisa ... tunggu, di mana kamu 
menyentuh !? " 

" Whoa !? " 
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Shin fokus mencoba menenangkan Mitsuyo, tetapi wajahnya tiba-tiba diserang oleh 
tengkoraknya. 

"B-biarpun aku memakai baju besi, jangan hanya pergi dan menyentuh dada wanita !!" 

Shin mundur dengan tergesa-gesa, ketika Mitsuyo berteriak padanya, lengannya menyilang 
di dadanya. 

Shin tidak punya niat sedikit pun untuk melakukan itu. Menyentuh dadanya di atas baju 
besi tidak akan membuatnya merasakan sensasi sedikit pun, karena ia hampir ingin 
menunjukkan. 

"Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" 

"Itu yang ingin aku ketahui juga ..." 

Shin tidak bisa menemukan jawaban lain untuk pertanyaan lelah Schnee. 

Setelah keributan akhirnya diselesaikan, kelompok ini turun dari Fuji, diusir oleh 
Kagutsuchi, Tsunetsugu, Yasutsuna, dan Munechika. 

◆◆◆◆ 

Setelah kelompok melewati hutan dan mencapai jalan yang cukup besar untuk kereta, Shin 
mematerialisasikan kereta kuda mereka dari kotak item. 

Mereka kemudian menuju ke utara, mengandalkan kemampuan deteksi Mitsuyo. 

Yasutsuna ditemukan sangat dekat, di ruang bawah tanah rahasia Fuji. Namun, menurut 
Munechika dan Mitsuyo, segalanya berbeda untuk Kunitsuna. 

"Sudah mulai dingin." 

"Itu benar. Malam-malam semakin dingin. " 

Tiera dan Shin berkomentar bagaimana suhu turun saat mereka menuju utara. Kuil Fuji, 
meski berada di puncak gunung, tidak terlalu dingin. 

"Kurasa itu mirip dengan Tohoku atau Hokkaido." 

"Tohhok? Hokado? Apa yang kamu bicarakan? " 

Mitsuyo telah mendengar kata-kata bergumam oleh Shin, jadi dia menanyakan artinya 
ketika dia melihat pemandangan. Tiera juga melihat ke arah Shin. 
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"Itu adalah tempat-tempat di negara pulau tempat aku dulu berada. Semakin dingin saat 
Anda pergi ke utara dan lebih hangat saat Anda pergi ke selatan. Itu adalah negara yang 
mirip dengan Hinomoto. " 

Dia akan bermasalah dengan pertanyaan lebih lanjut, jadi Shin memberikan gambaran 
yang sangat umum tentang Jepang. Dia menambahkan bahwa dia tidak tahu persis di mana 
itu, untuk mempengaruhi pembicaraan. 

"Aku pernah mendengar bahwa Hinomoto menjadi lebih dingin ketika kamu pergi ke utara 
dan lebih hangat saat kamu pergi ke selatan, ya. Aku baru saja mendengar, aku belum 
pernah melihatnya dengan mataku sendiri. " 

Mitsuyo mengatakan bagaimana sebagian besar hal yang dia ketahui berasal dari 
pengetahuan Kagutsuchi. Diikat ke area tertentu berarti dia tidak bisa bepergian dengan 
bebas. 

"Aku ingin melihat salju yang kamu bicarakan juga. Ngomong-ngomong, nama palsu tuan 
adalah Yuki, kata untuk salju, kan? Apakah ada koneksi? " 

Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, Tiera menanyakan pertanyaannya. 

"Nama Schnee berasal dari kata yang berarti" salju "juga. Tapi aku tidak yakin asal usulnya. 
* " 

Shin belum menjelaskan kepada Tiera secara mendetail tentang karakter pendukung, jadi 
dia menjawab seolah-olah dia sudah mendengarnya dari Schnee. 

Ketika dia menjawab, Shin memperhatikan bagaimana Schnee, yang duduk di kursi kusir, 
bereaksi melalui telinganya yang selalu muncul. Dia dan Tiera ada di dalam kereta, 
sehingga suara mereka pasti akan mencapai telinga Schnee. 

Memperhatikan reaksi Schnee memicu nyala tipu daya di hati Shin. 

"Jadi itu alasan mengapa tuan sering menggunakan sihir es?" 

"Dia memulai dengan melatih sihir air, yang terhubung dengan es, dan sihir kilat. Raizar 
juga berasal dari kata yang berarti "guntur" sepertinya. Saya tahu ini aneh bagi saya untuk 
mengatakannya, tetapi bukankah itu nama yang indah? Saya pikir itu cocok dengan warna 
rambut dan matanya. " 

Shin melirik Schnee ketika dia menjawab pertanyaan Tiera. Telinganya telah berhenti 
bergerak, tetapi sebagai gantinya telah berubah menjadi merah terang sampai ke ujung. 

"Itu benar. Saya pikir itu luar biasa memiliki nama dengan makna seperti itu. " 

Tiera menghadap ke arah Shin, jadi dia tidak memperhatikan perubahan kondisi Schnee; 
sementara sedikit bingung pada seringai di wajahnya, dia setuju dengannya. 
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"Hmph" 

"Heh ..." 

Anggota partai lainnya menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap adegan itu. 

Mengekspresikan frustrasi setelah memahami apa yang dilihat Shin adalah Mitsuyo, 
kesadarannya ditransfer ke 『Odenta Mitsuyo -- Shinuchi』 yang baru dibuat. Ekspresinya 

jelas menunjukkan bagaimana dia menemukan situasi yang sangat tidak menyenangkan. 

Sebaliknya, Filma benar-benar menikmati semuanya. 

Dia duduk di sebelah Schnee dan sepenuhnya memahami niat Shin; setelah dia selesai 
berbicara, dia mengacungkan jempolnya, memastikan hanya dia yang bisa melihatnya. 

Shibaid menonton seluruh adegan dengan ekspresi agak letih: akhirnya Yuzuha, telinganya 
menunjuk pada keributan, meringkuk menjadi bola di pangkuan Shin. 

(T / N: Ketika Shin menjelaskan tentang asal-usul nama Schnee, dalam bahasa Jepang dia 
benar-benar mengatakan "Saya tidak yakin bagaimana Anda membacanya, awalnya itu" 
Schnii "atau" Schnee ", menyiratkan bahwa nama sebenarnya Schnee adalah deformasi dari 
kata Jerman, bukan kata "Schnee" itu sendiri. Akan rumit jika bukan tidak mungkin untuk 
menjelaskannya dengan benar dalam bahasa Inggris, terutama karena nama Schnee telah 
diterjemahkan seperti ini, jadi saya memotong kalimat Shin dengan singkat.) 
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Vol. 9 - 3.1 
Bab 3 -- Bagian 1 "S-sangat dingin ..." 

"Pakai ini." 

Shin mengeluarkan mantel berlapis bulu dan memberikannya kepada Tiera yang 
menggigil. Di sisi lain, Yuzuha memeluknya lebih dekat untuk menghangatkannya. 

Berkat energi Kagerou yang tak terbatas, kereta kuda itu terus berlari maju, dengan 
kecepatan yang bahkan melebihi kecepatan mobil. Karena ini, mereka sudah menempuh 
jarak yang cukup jauh. 

Menurut Mitsuyo, mereka sudah menempuh setengah jarak dari Fuji ke lokasi Kunitsuna. 

Ketika mereka bergerak ke utara, mereka mulai melihat jejak salju dua hari setelah 
meninggalkan Fuji. Sekarang, dunia putih keperakan menyebar di sekitar mereka dan 
pemandangan di sekitar kereta menjadi tampak berbeda tiga hari setelah kepergian 
mereka. 

Mereka bahkan tidak bisa melihat tanah kosong karena salju, tetapi Kagerou tidak 
kesulitan melanjutkan. 

"Tidak kusangka kita harus mengubah kereta menjadi kereta luncur ..." 

"Sepertinya tujuan kita akan tertutup salju." 

Shin telah pindah ke kursi pelatih dan bertukar kata dengan Schnee. Keduanya 
mengenakan mantel tebal dan berbulu tebal. Mereka juga mengenakan sarung tangan dan 
sepatu bot anti beku, membuat mereka dilengkapi dengan baik untuk dingin dari kepala 
sampai kaki. 

Tidak peduli seberapa tahan tubuhnya terhadap dingin, bahkan jika itu tidak menghalangi 
gerakan, perasaan dingin akan tetap ada. 

Schnee mengaku baik-baik saja dengan pakaian normalnya, tetapi anggota partai yang lain 
memprotes bahwa hanya dengan melihatnya membuat mereka kedinginan, jadi dia juga 
mengenakan pakaian yang lebih tebal. 

Lebih jauh lagi, berkendara melintasi bentang alam bersalju tanpa tindakan pencegahan 
untuk hawa dingin akan membuat mereka terlihat tidak biasa di mata orang asing; 
terutama Filma dengan rasio kulit terpajan yang tinggi. 

Bagian dalam gerbong telah direnovasi dan lebih hangat daripada di luar, tetapi karena 
bahan yang digunakan masih terasa dingin. Karena alasan inilah Tiera, Filma, dan yang 
lainnya mengenakan pakaian yang lebih hangat juga. 
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Di sisi lain Shibaid, yang dilengkapi dengan pelindung tubuh penuh berkualitas rendah 
untuk menyembunyikan identitasnya, hanya mengenakan mantel di atasnya. 

Mitsuyo, menjadi senjata, mengatakan bahwa dia tidak akan membutuhkan apa-apa, tetapi 
Shin dan yang lainnya memaksanya untuk mengganti pakaiannya dan mengenakan mantel. 
Kimono dan mantel musim dingin akan menjadi ketidakcocokan mutlak. 

"Oh, sebungkus Taring Salju ... baru saja lari." 

Sekelompok monster tipe serigala putih muncul di jangkauan deteksi Shin, tetapi lari 
ketakutan akan kehadiran Kagerou. Perjalanan mereka sampai sekarang merupakan 
serangkaian acara yang berkesinambungan, ketika kelompok Shin terus berjalan lurus 
menuju tujuan mereka, tanpa pertempuran kecil. 

"Mitsuyo, apakah ini arah yang benar?" 

"Ya, lurus ke depan. Apa ada yang salah? " 

" Sepertinya kita harus melewati hutan. Semuanya, kita turun sebentar. " 

Kereta berhenti tepat sebelum daerah berhutan dan rombongan mulai berjalan. 

Karena salju yang lebat, pesta berjalan dengan kecepatan yang relatif lambat. Dari 
kedalaman hutan, dari dalam salju, mata monster tertuju padanya. Mereka tampaknya 
mengerti bahwa mereka tidak akan cocok untuk grup: setelah sekilas, mereka semua 
dengan cepat pergi. 

Di antara mereka, kehadiran tertentu terus mengikuti mereka dari kejauhan. 

"Kita dikelilingi." 

"Ya. Mereka mempertahankan lingkaran di sekitar kita. Penindasan kehadiran mereka dan 
gerakan terkoordinasi jauh terlalu baik untuk perampok belaka. " 

Shin dan Schnee, sambil terus berjalan, memverifikasi jumlah kelompok yang mengejar 
mereka. 

Filma, Shibaid, dan Mitsuyo bertindak secara alami, tetapi siap untuk menarik senjata 
mereka kapan saja. 

"Seharusnya tidak ada desa di sekitar sini, kan?" 

Tiera, yang peka terhadap pandangan orang lain, juga memperhatikan bahwa mereka 
sedang diamati. Berbicara tanpa membiarkan napasnya menjadi tidak teratur, dia 
mengencangkan cengkeramannya pada busurnya. 
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"Mungkin ada sesuatu di dekat tujuan kita. Atau mungkin mereka hanya sekelompok 
pencuri. Kami akan melihat ketika kami sampai di sana. Jika kita terus maju seperti ini, 
cepat atau lambat akan ada reaksi. " 

Yakin oleh Shin yang optimis, pesta terus berjalan melalui hutan yang tak bertepi. 

Sekitar mereka berlanjut sekitar 15 menit lagi: ketika mereka tiba di dekat gunung, panah 
menghantam salju di sebelah kaki Shin. 

"Sepertinya mereka tidak akan membiarkan kita melangkah lebih jauh." 

"Hmph, jika mereka pencuri, mereka hanya akan merasakan pedang kita." 

"Yah, mari kita dengar apa yang mereka katakan pertama. Salah satu dari mereka semakin 
dekat. " 

Setelah mencoba membuat Mitsuyo yang berdarah panas menjadi dingin, Shin menghadapi 
kehadiran yang mendekat. 

Apa yang muncul dari antara pepohonan adalah seorang gadis muda, mengenakan pakaian 
seremonial hitam dan merah, yang menurut Shin sudah pernah dilihatnya sebelumnya. 

Dia juga mengenakan mantel di jubahnya. 

Fitur wajah yang jelas dan telinga binatang di kepalanya. Telinga gadis muda itu, berwarna 
cokelat muda seperti rambut yang diikat di belakang lehernya, menunjuk lurus ke atas 
karena kegugupannya. 

"Itu adalah" 『Robe Tak Bernoda』, bukan. Ini pertama kalinya aku bertemu seorang 

Onmyoji di sini. " 

" Seperti yang aku duga, kamu bukan pelancong biasa yang tersesat di hutan. " 

Gadis muda yang mengenakan pakaian pendeta hitam itu sepertinya telah mendengar Shin 
berbicara kepada dirinya sendiri dan menjawab, keanehannya terekspresikan dengan nada 
suaranya. 

"------Rindou Suzune Level 210 Onmyoji" 

【Analisis】 Shin menunjukkan informasi gadis itu. Berdasarkan level mereka, dia 

mungkin yang paling berpengalaman dalam kelompok di sekitar mereka. 

"Kami datang ke sini untuk menemukan katana tertentu yang terletak di suatu tempat di 
depan. Kami tidak memiliki niat bermusuhan terhadap kalian semua. Tidak bisakah Anda 
membiarkan kami pergi? " 
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" Katana? ...ah!? Apakah maksud Anda target Anda adalah itu? Kalau begitu, kami tidak bisa 
membiarkanmu lewat. " 

Untuk alasan yang tidak diketahui oleh Shin dan pestanya, Suzune mengambil pesona 
terpesona dari dalam jubahnya dan mengambil posisi bertarung. 

Reaksinya memberi tahu Shin dan kelompok bahwa ada masalah yang muncul. 

"Sikap bertarung begitu tiba-tiba? Kamu cukup agresif. " 

" Aku sudah meramalkan bahwa seseorang akan datang untuk Onimaru. Tapi selama kita 
berdiri, kamu tidak akan melakukan apa yang kamu mau !! " 

Nada suara Suzune menjadi semakin agresif. Setelah dengan jelas mendengarnya 
mengatakan nama Onimaru, Shin menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menghindari 
harus berurusan dengannya. 

Lingkaran di sekitarnya secara bertahap tumbuh semakin kecil. Mengira itu satu-satunya 
cara, Shin berbicara lagi dengan Suzune. 

"Kamu, mungkinkah kamu dari" Black Priestess Shrine "?" 

"Jangan pura-pura tidak tahu. Siapa lagi yang akan mengenakan jubah seperti ini !? " 

" Black Priestess Shrine "adalah nama guild di era game, oleh karena itu pertanyaan Shin. 

"Aku hanya ingin memastikan. Jika saya salah, itu akan menyebabkan masalah. Biarkan 
saya bertanya satu hal lagi, kalau begitu: apakah Kuchinashi masih ada? " 

"!? Bagaimana Anda tahu nama itu !? " 

Ekspresi Suzune menjadi lebih tajam karena kejutan dan kehati-hatiannya yang meningkat. 

Nama yang disebutkan Shin, Kuchinashi, adalah nama guildmaster Black Priestess Shrine. 
Dia adalah salah satu pemain yang telah mati selama Game Kematian, jadi Shin mengatakan 
itu berpikir bahwa itu mungkin terhubung dengan situasi saat ini. 

Menilai dari reaksi Suzune, jelas bahwa dia setidaknya tahu nama itu. 

"Untuk saat ini, kita tidak akan melangkah lebih jauh dari ini. Sebagai gantinya ... ya, tolong 
laporkan bahwa tuan "Demi Eden" telah datang bersama rombongannya. " 

Setelah menyelesaikan permintaannya, Shin melepaskan tangannya dari gagang 
senjatanya, menunjukkan kurangnya permusuhan. Dia tidak akan pergi sejauh menyimpan 
senjata. 

"....cukup adil. Ayame, kamu mendengarkan, kan? Pergilah! " 
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" Haruskah aku? " 

" Aku memintamu, dengan otoritasku. " 

Mengikuti perintah Suzune, salah satu unit yang mengelilingi kelompok itu pergi ke arah 
yang dituju oleh pesta Shin. 

" Apakah tidak apa-apa membiarkannya pergi? " 

" Kuchihashi yang aku tahu tidak akan melakukan kekerasan. Mari kita istirahat sebentar. " 

" ... Jika kamu berkata begitu, maka baiklah. " 

Mitsuyo melihat Shin mengendurkan posisinya dan menghela nafas; dia menjadi tegang 
untuk apa-apa. 

"Biarkan aku membuat teh, supaya kita tidak kedinginan." 

Schnee melanjutkan untuk mengambil teko dan cangkir teh dari kotak item. 

Suzune terkejut melihat itu, tetapi Schnee tidak memedulikannya dan terus membuat oven 
dengan sihir tanah, kemudian menyalakan api untuk merebus air. 

Shin mengeluarkan meja dan kursi dan seluruh kelompok duduk santai. Hanya Tiera yang 
masih sedikit tegang. 

"Apa yang salah dengan kalian ..." 

Suzune tampak benar-benar bingung dengan ketidakpedulian kelompok itu, terlepas dari 
kenyataan bahwa senjata masih diarahkan pada mereka. 

"Aku bilang bahwa kita tidak punya niat untuk bertarung, bukan? Apakah kalian ingin piala 
juga? Aku yakin dingin juga membuatmu takut. " 

" Omong kosong! Siapa yang akan menerima tawaran itu !? " 

balas Suzune nyaris mengaum; dia mungkin berpikir mereka mengolok-oloknya. 

Setelah sekitar 30 menit menunggu, gadis bernama Ayame kembali. 

"....Benarkah? Dimengerti. Terima kasih. " 

Ayame menceritakan laporannya tanpa membiarkan Shin dan yang lainnya mendengar. 
Suzune mengucapkan terima kasih dan membiarkannya kembali ke jabatannya. 

"Nona Kuchinashi akan melihatmu. Ikut denganku. " 

Ketidakpuasannya terlihat jelas di wajahnya, Suzune berbalik ke kelompok Shin dan lari. 
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"Sepertinya dia akan menjadi pemandu kita, ayo pergi." 

"Apakah ini berarti bahwa wanita Kuchinashi menyeberang" ke sini juga? " 

" Menilai dari reaksi mereka, sepertinya dia melakukannya. Kuchinashi adalah peri tinggi 
sepertimu, Schnee, jadi bahkan jika dia tiba di sini 100 tahun yang lalu, tidak aneh baginya 
untuk tetap hidup. " 

Shin dan yang lainnya berbicara di antara mereka sendiri sambil mengikuti Suzune. Dia 
jelas terbiasa melakukan perjalanan melalui hutan, karena dia memilih kursus termudah 
untuk melanjutkan. 

Ketika mereka muncul dari hutan, pemandangan berubah sepenuhnya. 

"Apa itu ... ini ...?" 

"Sepertinya guildhouse tidak pernah berubah." 

Shin bereaksi dengan jelas terhadap keterkejutan Tiera pada pandangan di depan mereka .. 

Yang mengejutkan Tiera adalah bahwa, ditandai oleh gerbang Torii, sepertinya ada sebuah 
dinding yang tak terlihat, di luarnya pemandangan berubah sepenuhnya. 

Tidak ada jejak salju di daerah di luar Torii, yang sebaliknya menunjukkan pemandangan 
seperti musim semi yang indah. 

Fasilitas produksi dapat dilihat seperti sawah dan sawah, kemudian bangunan-bangunan 
yang mengingatkan pada bengkel juga. Berkat itu terletak di ketinggian yang sedikit lebih 
tinggi, Shin dan kelompok bisa melihat bangunan utama kuil dan ruang sholat di kejauhan. 

"Mitsuyo, apa arah Kunitsuna?" 

"Lurus saja. Di luar gedung besar di sana. " 

Mitsuyo menjawab sambil menunjuk ke arah kuil. Awalnya Shin berpikir bahwa kehadiran 
guildhouse ke arah yang mereka tuju bisa saja merupakan kebetulan, tetapi sekarang 
berubah pikiran. 

Paling tidak, Suzune pasti tahu sesuatu. 

"Aku melihat pintu masuknya masih Torii." 

"Mereka juga berpakaian sama seperti sebelumnya." 

Shibaid dan Filma dengan santai berkomentar setelah melihat guildhouse. Semua karakter 
pendukung Shin, termasuk Schnee, tahu guildhouse Black Priestess Shrine dari era game. 
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"Kuu, kuil, bagus." 

Yuzuha, yang wilayahnya pernah menjadi tempat pemujaan, tampak senang melihat 
pemandangan itu. 

Ketika kelompok itu mengikuti Suzune melalui gerbang, hawa dingin yang menyengat 
langsung berubah menjadi lebih lembut. Pakaian musim dingin yang dikenakan oleh Shin 
dan kelompok itu berlebihan sekarang, jadi mereka semua melepas mantel tebal dan 
perlengkapan lainnya, kembali ke pakaian yang lebih ringan. 

"Nona Kuchinashi menunggu di sini. Pastikan untuk menunjukkan rasa hormat yang 
pantas. " 

Suzune telah membawa mereka ke ruang doa kuil, seperti yang dipikirkan Shin. 

Hanya penampilan luarnya yang berupa aula doa: interiornya sangat berbeda. Menjadi 
guildhouse, itu berisi beberapa fasilitas seperti gudang, dan tentu saja jebakan untuk 
menghalangi monster dan serangan musuh. 

Bahkan di bawah banyak pasangan mata yang waspada, Shin tidak melewatkan 
kesempatan ini untuk memetakan interior bangunan. 

Setelah berbelok ke beberapa sudut, mengikuti jalan yang mirip labirin, mereka tiba di 
ruangan paling jauh dari pintu masuk, tempat guildmaster. 

Suzune berbicara kepada pendeta yang bertanggung jawab atas keamanan, dan setelah 
beberapa detik keheningan pintu terbuka. 

Ruangan, dihiasi dengan ornamen dan benda-benda gaya Jepang, tenggelam dalam 
keheningan. Langkah kaki dan gemerisik pakaian yang Shin dan pesta menyebabkan gema 
lebih keras dari biasanya. 

Pemilik kamar duduk di meja kecil, tampaknya terlibat dalam pertempuran melawan 
dokumen. 

"Selamat datang. Saya pikir itu adalah seseorang yang berpura-pura menjadi Anda pada 
awalnya, tetapi saya melihat kita memiliki Shin yang sebenarnya di sini. Saya senang 
melihat bahwa teman-teman pendukung Anda juga baik-baik saja. Dua dari mereka aku 
tidak kenal dengan itu. " 

Jadi berbicara wanita itu ketika dia membungkus dokumen: Kuchinashi, mantan pemain 
dan guildmaster Black Priestess Shrine. 

Rambut merah sebatas pinggangnya melambai dengan lembut saat dia berdiri. Mata hitam 
seperti malam, menyerupai batu permata obsidian, menatap lurus ke arah Shin dari balik 
kacamata berbingkai bawah. 
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Melihatnya, Shin berpikir bahwa sementara dia awalnya berkulit pucat, kulitnya agak sakit-
sakitan. 

-------- Pendeta Pendeta Kuchinashi Level 255 

Informasi yang ditampilkan oleh 【Analisis】 sama seperti yang diingat Shin. 

"Sudah lama. Saya tidak berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu Anda lagi. 
Apakah kamu kehilangan berat badan? " 

" Aku percaya di situlah kamu bertanya, "Bukankah kamu lebih cantik dari sebelumnya?", 
Sebaliknya. " 

Kuchinashi mengangkat alisnya dan menegur Shin. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia 
tidak berharap Shin memperhatikan. 

"Ngomong-ngomong, aku tahu itu aneh bagiku untuk mengatakan ini, tetapi apakah tidak 
apa-apa membiarkan kita masuk? Saya pikir Anda mengenal saya sejak saya dalam 
keadaan yang agak berbahaya ... " 

" Itu benar ... mengkhawatirkan ketika saya terakhir kali melihat Anda. Tapi aku tahu 
bahwa jauh di dalam dirimu, tidak ada kebencian. " 

Keputusan Kuchinashi disebabkan oleh dia melihat Shin sebelum dan sesudah perubahan. 

"Bahkan jika kamu seorang penipu, jika kamu bermaksud untuk menyakitiku di dalam 
guildhouse, kamu harus setidaknya setara dengan Schnee, sejauh berkelahi kecakapan 
bertarung. Di dunia saat ini, sangat tidak mungkin bagi banyak orang dari tingkat itu untuk 
berada di pesta yang sama. Mereka akan menjadi terkenal dalam sekejap juga. Dan juga, 
intuisi wanita saya mengatakannya juga kepada saya. " 

Mengangkat jari telunjuknya dengan gerakan seperti itu, Kuchinashi tertawa kecil. 

Kemampuan master Guildhouse dinyalakan di dalam guildhouse mereka. Kuchinashi 
menyadari bahwa Shin ini bukan penipu berkat nama dan level yang ditampilkan oleh 【

Analyze】 -nya yang diperkuat. 

Menghadapi guildmaster yang sepenuhnya siap di dalam guildhouse mereka akan sangat 
sulit tanpa perbedaan statistik yang besar. 

"Jadi, aku dengar kamu mencari katana?" 

Shin mengenal Kuchinashi dan orang seperti apa dia, jadi dia menjelaskan secara singkat 
bahwa salah satu dari Lima Pedang Tertinggi seharusnya berada di daerah itu. 
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"Aku mengerti ... ketika aku melihat nama gadis kuncir itu aku punya firasat, tapi dalam 
kasus ini, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Singkatnya, kita tahu di mana itu. 
Tetapi beberapa waktu lalu kami melakukan serangkaian kesalahan dan ... sekarang ragu-
ragu tentang apa yang harus dilakukan. Sekarang, setelah Anda di sini, kita seharusnya bisa 
menyelesaikan ini. " 

" Serahkan pada kami. Ngomong-ngomong, gadis yang membimbing kami ke sini 
sepertinya juga tahu tentang Onimaru. " 

Suzune telah menyebutkan nama Onimaru, menunjukkan sikap permusuhan yang besar 
terhadap Shin. Mungkin dia terhubung entah bagaimana. 

"Suzune, benar. OK, saya akan menjelaskan tentang dia juga, jadi apakah Anda akan tinggal 
dan mendengarkan? " 

Kuchinashi memberi isyarat kepada Shin dan yang lainnya untuk duduk dan 
memerintahkan pendeta wanita di luar untuk membawa sesuatu untuk diminum. 

Setelah pendeta membawa teh dengan permen dan pergi, Kuchinashi mulai berbicara. 

"Pertama, kami mengkonfirmasi kehadiran『 Onimaru Kunitsuna 』, salah satu dari Lima 

Pedang Tertinggi, sekitar 5 tahun yang lalu. Itu ada di kedalaman "Cadaver Realm", sebuah 
penjara bawah tanah yang muncul di dekat rumah guild kami. Ini adalah penjara bawah 
tanah dengan batas peserta, hanya 4 orang yang diizinkan masuk pada saat yang sama. " 

Di era permainan juga, ruang bawah tanah yang dapat dieksplorasi hanya dengan 
mematuhi kondisi tertentu (batasan anggota partai, senjata, dll) ada. Penjara bawah tanah 
di mana Onimaru berada tampaknya jenis ini. 

Kuchinashi melanjutkan dengan mengatakan bahwa ketika anggota Kuil Pendeta Hitam 
menjelajahi ruang bawah tanah, mereka tidak tahu tentang keberadaan Onimaru. 

"Shin, apakah kamu tahu kata" Chosen One "?" 

"Ya, itu merujuk pada siapa pun yang memiliki bonus kebangkitan, kan? Statistiknya 
berubah dari orang ke orang. " 

" Tepat. Para anggota yang menjelajahi ruang bawah tanah saat itu semuanya Terpilih. 
Priestess War Kotone, khususnya, memiliki STR dan DEX lebih dari 700. Itu seharusnya 
merupakan partai yang memiliki kekuatan tempur yang besar, namun ... " 

Meskipun demikian, hanya satu anggota yang kembali hidup. 

Menurut yang selamat, meskipun mereka menderita korban, mereka berhasil mengalahkan 
bos yang menggunakan Onimaru, tetapi mayat bos mengeluarkan substansi seperti kabut 
hitam, yang menelan baik Onimaru dan Kotone. 
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"Setelah itu, saya memilih anggota lain dan meminta mereka memeriksa ruang bos lagi; 
mereka melaporkan melihat Kotone, Onimaru di tangan, berdiri di tengah ruangan. 
Sepertinya dia telah menjadi bagian dari penjara bawah tanah dan bertindak sebagai 
bosnya sekarang. Ketika mereka mencoba untuk berbicara dengannya, mereka diserang. " 

Kuchinashi telah memerintahkan para anggota pengintai untuk kembali segera setelah 
sesuatu terjadi, jadi mereka segera mundur. 

Mengalahkannya mungkin bisa membuatnya sadar kembali, tetapi karena kombinasi 
kemampuan Kotone dan statistik Onimaru, tidak ada yang bisa mengalahkannya. 

Kuchinashi dapat dianggap sebagai pemain yang maju, tetapi karena perbedaan besar 
dalam peralatan, dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk melangkah ke tantangan. 

Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa apa yang terjadi pada Kotone dapat 
mempengaruhi Kuchinashi juga, begitu banyak yang menentang gagasan guildmaster 
menghadapi Kotone secara langsung. 

"Beberapa anggota mengatakan kepada saya bahwa mereka ingin mencoba 
menghadapinya, tetapi hanya 3 dari mereka yang bisa cocok, dari segi kemampuan. 
Suzune, gadis yang membimbingmu ke sini, adalah yang paling mampu dari ketiganya. 
Suzune juga adik perempuan Kotone, jadi dia berlatih mati-matian untuk mengasah 
keterampilannya, untuk menyelamatkannya ... " 

" Begitu . Ketika kami dikepung, dia adalah satu-satunya yang menunjukkan semacam 
reaksi berlebihan ... jadi itulah alasannya. " 

Membebaskan Onimaru berarti mengalahkan Kotone. Pesta Shin, yang tidak mengetahui 
keadaannya, bisa berurusan dengan Kotone dengan berpikir bahwa dia hanyalah monster. 

Shin berpikir bahwa kekhawatiran Suzune tentang risiko ini telah diungkapkan melalui 
reaksinya. 

"Ini semua informasi yang bisa kukatakan padamu. Jadi, ada sesuatu yang ingin aku minta 
kamu lakukan, Shin ... " 

" Untuk memulihkan Onimaru dan menyelamatkan Kotone, kurasa? " 

" Ya, tepatnya, tapi aku juga ingin kamu membawa Suzune bersamamu. Dia adalah salah 
satu yang Terpilih dengan kemampuan tertinggi di sini dan juga dapat menggunakan 【

Dispel Omen】, jadi saya yakin dia bisa membuktikan dirinya berguna untuk 

penyelamatan. " 

Menjadi seorang Onmyoji, dia bisa membuktikan dirinya berguna dalam berbagai cara, 
memerintah roh baik untuk menemukan musuh dan dalam pertempuran. Kuchinashi 
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meyakinkan Shin bahwa, setidaknya melawan monster di ruang bawah tanah, dia tidak 
akan menjadi beban. 

"Jika memungkinkan, aku ingin semua 4 anggota berasal dari kelompokku." 

Shin, jelas sekali, kemudian tipe serba guna Schnee, Mitsuyo dari Five Supreme Blades, lalu 
Tiera, yang berhasil memurnikan Yasutsuna. Ini akan menjadi anggota terbaik. 

"Aku pikir kalau Supreme Blade dianggap sebagai senjata." 

"... .Aku heran. Saya juga tidak tahu cara kerjanya. Jika Mitsuyo tidak dihitung sebagai salah 
satu dari 4, kita dapat membawa Suzune. Bagaimanapun, seseorang yang berada di bawah 
kendali asing dapat bangun jika seorang anggota keluarga memanggil mereka. Berpikir 
tentang situasi kita saat ini, aku tidak berpikir hal-hal seperti itu dapat diabaikan. " 

Shin ternyata mengalami dunia nyata yang dibuat persis seperti video game. 

Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Jadi 
keajaiban seperti itu sangat mungkin terjadi. 

"Mari kita verifikasi apakah Suzune bisa ikut denganmu atau tidak dulu. Jika 
memungkinkan, kita bisa mendiskusikan cara bekerja sama nanti. " 

Kuchinashi memanggil seseorang di luar ruangan, memerintahkan mereka untuk 
memimpin kelompok Shin ke ruang bawah tanah. 

Pendeta yang bertugas membimbing mereka, Ayame, keluar dari halaman guildhouse 
melalui gerbang Torii yang terletak berhadapan dengan pesta yang dulu dimasuki oleh 
Shin. 

Membutuhkan waktu lama hanya untuk konfirmasi sepertinya tidak ada gunanya, jadi 
mereka mulai berlari dan tiba di ruang bawah tanah dalam waktu sekitar 15 menit. 

Di tengah hutan ada benteng yang rusak. Mungkin mengandung efek racun, pohon-pohon 
di sekitar benteng diikat bersama-sama dengan tali pemilih dan pesona yang diberkati 
melekat pada batang mereka. 

"Jika kamu memasuki benteng dan melanjutkan lurus, kamu akan menemukan pintu masuk 
ke penjara bawah tanah." 

Ayame memberi tahu kelompok itu secara rinci tentang tujuan mereka dan mereka menuju 
ke pintu masuk. 

Untuk memeriksa apa yang akan diklasifikasikan sebagai Mitsuyo, Shin, Schnee, Tiera, 
Shibaid, dan Mitsuyo mencoba memasuki ruang bawah tanah bersama. 

"... .Tidak terlihat seperti ada masalah, kan?" 
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"Memang, tampaknya wanita Mitsuyo tidak dihitung sebagai manusia." 

Shibaid melihat sekeliling dan menjawab pertanyaan Shin. 

Mereka berusia 5 tahun, termasuk Mitsuyo. Namun dungeon seharusnya mengidentifikasi 
mereka sebagai 4 orang dan 1 senjata. 

"Jadi ini berarti kita bisa membawa Suzune juga. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi 
selanjutnya. " 

Shin bergumam pada dirinya sendiri saat mereka menelusuri kembali langkah mereka 
keluar dari ruang bawah tanah. 

Pintu masuk ke "Cadaver Realm" tetap terbuka penuh, seolah mengundang Shin dan party 
di dalamnya. 
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Vol. 9 - 3.2 
Bab 3 -- Bagian 2 Setelah mengkonfirmasi situasi ruang bawah tanah, Shin dan party 
dengan cepat kembali ke guildhouse Black Priestess Shrine. 

"Kita bisa membawanya. Saya ingin berbicara tentang bagaimana kita akan bekerja 
bersama saat itu. " 

Sampai sekarang, Shin telah berkelahi dengan Schnee dan Shibaid, sahabat yang sangat 
dikenalnya, dan Tiera, yang hanya fokus pada dukungan belakang, sehingga mereka tidak 
pernah berlatih. serius bagaimana bertarung sebagai sebuah tim. 

Munechika dan Mitsuyo pada awalnya adalah veteran pertempuran jarak dekat, jadi 
mereka merasa mudah untuk bertarung bersama yang lain. Shin juga tahu gaya bertarung 
mereka dengan baik, jadi berkoordinasi dengan mereka bukan masalah. 

Anggota baru, Suzune, adalah seorang Onmyouji, pekerjaan yang agak rumit. 

Mereka perlu tahu gaya bertarungnya, apa yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa 
dia lakukan, sebelum memulai eksplorasi. 

"Aku tahu. Tolong tunggu sebentar. " 

Kuchinashi memberi perintah untuk memanggil Suzune, dan setelah beberapa menit 
terdengar ketukan di pintu. Setelah mendapat izin, Suzune melangkah masuk. 

"Nona Kuchinashi, jika kamu memanggilku di sini, apakah itu berarti aku diizinkan untuk 
menemani mereka?" 

Suzune melihat para anggota hadir di ruangan dan memahami alasan di balik pemanggilan. 
Kuchinashi mengangguk dan mulai berbicara. 

"Benar. Saya ingin Anda pergi bersama mereka. Tapi kau dilarang bertindak sendiri. " 

" Aku tahu itu dengan baik, kau tidak perlu memberitahuku. " 

" Ya ampun, apa yang dikatakan wanita muda yang mencoba menyelinap ke dalam hanya 8 
hari yang lalu sekarang? " 

Suzune menjawab dengan meringis, tetapi retor Kuchinashi memukulnya. Dia sudah 
pernah melakukan apa yang diperingatkan. 

Sambil mendengarkan percakapan mereka, Shin sedikit menyesal telah memutuskan 
begitu cepat. 
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Dia mengerti kecenderungannya untuk maju sendiri karena demi saudara kandungnya. 
Tetapi untuk bertindak atas kemauan seseorang di penjara bawah tanah akan 
menyebabkan masalah bagi semua anggota partai lainnya. 

Berpikir bahwa dia harus menjelaskannya, Shin semakin fokus dan bersiap untuk diskusi. 

Setelah melakukan perkenalan, Shin bertanya tentang gaya bertarung Suzune. 

"Secara umum, saya menggunakan satu roh masing-masing untuk menyerang dan 
bertahan. Aku juga bisa menggunakan mantra terpesona untuk dukungan. " 

" Juga, dia juga bisa melakukan "Kepemilikan Roh" untuk waktu yang singkat. " 

" L-lady Kuchinashi !! " 

"Aku mengerti bahwa kamu lebih suka menyembunyikan kartu asmu, tapi dia sudah tahu 
hampir semua keterampilan Onmyoji, sayang. Tidak ada gunanya bersembunyi. " 

Kuchinashi meletakkan tangan di pundak Suzune, menasihatinya untuk menyerah, banyak 
yang membuat gadis itu cemas. 

"Eh, kamu bukan seorang samurai?" 

"Kuchinashi adalah orang yang memberitahuku tentang mereka. Saya menggunakan katana 
dalam pertarungan jarak dekat, tapi saya juga bisa menggunakan sihir yang setara dengan 
mage. Anda bisa mengandalkan saya ketika dibutuhkan. " 

" Apa !? Apa yang kamu ... nona Kuchinashi, mereka juga Yang Terpilih? " 

Ketidakpercayaan Suzune sangat alami: apa yang Shin katakan dengan jelas adalah sesuatu 
yang hampir mustahil di dunia saat ini. Namun, dia dengan cepat menyadari apa artinya itu. 

"Yah, sesuatu seperti itu. Schnee di sana adalah jack semua perdagangan seperti Shin juga. 
Mitsuyo adalah tipe pertarungan jarak dekat, seperti yang dapat Anda lihat dari 
penampilannya. Tiera, kau pemburu, kurasa? " 

" Ehm, tepatnya aku seorang penjinak. Ini adalah rekanku, Kagerou. " 

" Growl. " 

Saat mereka berada di dalam ruangan, Kagerou keluar dari bayangan Tiera dalam mode 
serigala. 

"Itu aneh sekali, aku tidak pernah mendengar bahwa itu mungkin untuk menjinakkan 
binatang buas ilahi." 

"Aku tidak bisa melihat statistiknya ..." 
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"Er, dia anak yang baik, tahu? Dia tidak akan marah bahkan jika kamu melakukan ini. " 

Yang mengejutkan Kuchinashi dan kehati-hatian Suzune, Tiera mengambil Kagerou dengan 
tangan kiri dan, dengan tangan kanannya, menggerakkan kaki kanan depannya ke atas dan 
ke bawah. 

Berpikir bahwa dia akan bermain dengannya, Kagerou menjilat pipi Tiera. 

Dari segi penampilan, Kagerou sama seperti anak anjing. 

"Anggota pestamu berada di luar norma seperti biasanya, Shin ..." 

"Aku tidak berpikir itu penjelasan yang cukup ..." 

"Dia cerdas dan mengerti dengan sempurna apa yang kita katakan dan maksudkan. Saya 
pribadi terutama mendukung dengan busur saya. Meski begitu, aku juga memiliki beberapa 
keterampilan dengan pedang pendek dan pertarungan tangan kosong. " 

Tiera menggambarkan kemampuannya dengan kerendahan hati, tetapi karena dia telah 
menjalani pelatihan Schnee, dia tidak bisa hanya memiliki keterampilan" beberapa ". 

"Ada satu hal terakhir yang perlu aku konfirmasi." 

"Apa itu?" 

Shin menunggu saat percakapan itu berakhir. 

Berbeda dengan suasana hati yang damai, ekspresinya sekarang sangat serius saat dia 
memandangi Suzune. 

Suzune tanpa sadar mundur selangkah dan membalas tatapan tajam Shin ketika dia 
memperhatikan tatapannya. 

"Aku pernah mendengar bahwa bos ruang bawah tanah saat ini adalah kakak perempuan 
Suzune, Kotone. Maksud saya untuk menyelamatkannya dan akan bergerak dengan 
maksud untuk melakukannya. Tetapi jika menjadi mustahil untuk menyelamatkannya, 
dapatkah Anda bersumpah bahwa Anda tidak akan menghalangi jalan kita? " 

Shin tidak bertanya pada Suzune apakah dia dapat membunuh Kotone atau tidak. Dia tidak 
ingin memaksanya untuk membunuh keluarga, dan ada perbedaan besar dalam kekuatan 
bertarung antara Kotone dan Suzune. 

Dia berpikir bahwa dia atau Schnee akan memberikan pukulan terakhir, dalam kasus itu. 

Karena itu pertanyaannya. Jika ternyata tidak mungkin menyelamatkan Kotone, apakah 
Anda bersumpah bahwa Anda tidak akan menyerang kami dari belakang? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"....Aku bersumpah. Aku tidak akan berdiri dan melihat adikku berubah menjadi monster 
oleh racun. " 

Suzune benar-benar terdiam selama beberapa detik setelah pertanyaan Shin, lalu 
menjawab, murid-muridnya sedikit gemetar. 

Masih ada keraguan di hatinya. Jadi jawabannya menyarankan, tetapi Shin menjawab 
bahwa dia mengerti dan menutup pembicaraan. Mereka akan tahu apakah Suzune benar-
benar siap atau tidak hanya ketika saat itu tiba. 

Namun, ada makna di balik mengajukan pertanyaan seperti itu pada waktu itu. 

Shin tidak bisa tahu apa yang akan terjadi jika dia harus menghadapi kematian saudara 
perempuannya sendiri. Tetapi penting untuk memikirkannya sekarang. 

Jika Suzune harus menghadapi situasi seperti itu tidak siap dan akhirnya tidak bisa 
bergerak karena keragu-raguan, hidupnya akan dalam bahaya. 

"Oke, ayo kita lakukan pertandingan sparring dengan alasan latihan." 

Untuk mengubah suasana, Shin berbicara dengan nada yang terlalu cerah. 

Kelompok itu menuju ke tempat pelatihan fasilitas, yang dipimpin oleh Kuchinashi. 
Pendeta yang diposting sebelum tempat guildmaster juga datang bersama mereka, sebagai 
"pendamping". 

Setelah beberapa pertandingan latihan, dilakukan untuk memahami kecakapan satu sama 
lain, kelompok itu menyebutnya sehari. 

Hari berikutnya, kelompok itu mengumpulkan semua informasi yang mereka miliki 
tentang ruang bawah tanah dan menyiapkan ransum dan peralatan. 

Karena dimungkinkan untuk menggunakan kemampuan berguna tingkat cheat yang 
disebut Item Box, persiapannya selesai dalam sekejap. 

Mereka menggunakan waktu yang tersisa untuk beristirahat di waktu luang, untuk 
mempersiapkan penjelajahan mulai hari berikutnya. 

"Yah, kita berangkat. Jika ada yang terjadi pada dirimu, kirim saja pesan. " 

" Shin, tolong jaga Suzune. " 

" La-lady Kuchinashi!?! " 

" Dipahami. " 

" Jangan hanya mengerti seperti itu! " 
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Suzune entah bagaimana menjadi target menggoda, dan dengan demikian bereaksi 
terhadap pertukaran Kuchinashi dan Shin. 

Mitsuyo dan Tiera menatap mereka bertiga, diam-diam bertanya-tanya apa yang mereka 
lakukan. 

"Kamu merasa kurang gugup sekarang, bukan? Kuchinashi juga khawatir, kau tahu. " 

" Ya ampun, kau menemukanku. " 

" Kh ... aku mengerti. Aku akan berhati-hati. " 

Suzune sadar bahwa dia merasa gugup, jadi dia melihat ke arah lain, pipinya memerah. 

"Kuu, siaga, lagi ..." 

Yuzuha bergumam kesepian sambil melihat mereka bertiga. 

Guild itu dilengkapi dengan penanggulangan terhadap monster dan racun, tapi tidak ada 
Kagutsuchi di sana. 

Karena itu, jika sesuatu terjadi Yuzuha dan kemampuannya untuk mempengaruhi garis Ley 
sangat penting. 

"Maaf, Yuzuha. Aku akan memperbaikinya ketika aku kembali. " 

Shin berjanji kepada Yuzuha, berpikir bahwa kali ini menyikat tidak akan cukup. 

"Hati hati. Segera kembali, kuu. " 

" Ya, aku menunggu kabar baik. " 

Diutus oleh Yuzuha, Kuchinashi, dan pendeta pendamping, kelompok Shin melangkah 
masuk ke dalam" Cadaver Realm ". 

◆◆◆◆ 

"Realm mayat", seperti "Kedalaman Neraka" Fuji, adalah penjara bawah tanah seperti gua 
yang penuh dengan batu-batu dan batu-batu terjal. 

Perbedaan terbesar adalah kurangnya uap dan gelombang panas. 

Dinding dan langit-langit gua dipenuhi dengan batu permata yang terang, jadi penerangan 
dan penglihatan juga terjamin. 

"Ada visibilitas yang lebih baik daripada yang saya harapkan." 
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Shin dan Mitsuyo bertindak sebagai penjaga depan grup, sementara Suzune dan Tiera 
berada di tengah dan Schnee mengambil bagian belakang. 

Suzune mengaktifkan semangatnya begitu mereka memasuki ruang bawah tanah. Arwah 
seperti boneka yang tingginya sekitar 30 kuburan melayang di dekat pundaknya, 
sementara arwah seperti serigala yang terbuat dari origami ada di sebelah kakinya, 
mengikuti jejak sekeliling. 

Sekitar 5 menit setelah mereka memasuki ruang bawah tanah, bidang deteksi Shin 
melaporkan keberadaan monster. 

Luas gua 6 mels dan 5 mels, tidak ada masalah untuk pertempuran dalam tim 4. 

Pertemuan pertama adalah dengan monster seperti kelelawar, selalu hadir di ruang bawah 
tanah gua. 

Nama monster itu adalah Edge Shade. 

Penampilannya seperti kegelapan dalam bentuk seperti kelelawar, dengan inti merah 
bercahaya yang terletak di dahi. Sayapnya yang besar menyebar ke hampir 1 mel dan 
levelnya juga relatif tinggi pada 422. 

Monster itu memiliki dua metode serangan utama: serangan seperti tebasan dengan sayap 
atau mantra yang menyebabkan status abnormal, diluncurkan saat terbang di atas kepala 
pemain. 

HP-nya agak rendah, tetapi kecuali mereka dikalahkan melalui mantra dengan efek luas, 
mereka bisa membuktikan menjadi lawan yang merepotkan. 

"Itu tidak dalam bentuk Invader. Saya mendengar bahwa seluruh penjara bawah tanah 
sangat dipengaruhi oleh racun? 

"Itu memang terlihat seperti penjara bawah tanah normal untuk saat ini. Saya kira itu 
adalah penjara bawah tanah tipe gelap pada awalnya. Batu permata yang terkadang jatuh 
adalah tipe kegelapan, dan Edge Shades hanya muncul di lokasi dengan afinitas kegelapan 
yang kuat. " 

Dungeons bisa memiliki beberapa kedekatan. "Depths of Hellfire", melalui nama dan 
interiornya, adalah contoh yang jelas dari ruang bawah tanah tipe api. 

"Kurangnya pengaruh racun sangat menarik, tetapi bagaimanapun kita perlu mengalahkan 
mereka untuk melanjutkan. Ada banyak dari mereka juga, seperti biasa ... Aku akan 
memusnahkan mereka sendiri. " 

Ada anggota dengan resistensi rendah terhadap efek status di pesta saat ini, yaitu Suzune 
dan Tiera, jadi Shin memutuskan untuk menghilangkan monster dengan sihir. 
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Mantra yang dia pilih adalah salah satu yang sering digunakan melawan monster tipe 
kegelapan, keterampilan sihir tipe Cahaya 【Flash Bomb】. 

Saat dia mengaktifkan mantra, cahaya mulai berkumpul di telapak tangan Shin. 

Setelah cahaya membentuk bola dunia penuh, Shin menembakkan peluru cahaya ke arah 
paket monster. 

Bola dunia mengarah langsung ke tengah paket, melepaskan efek visual putih segera 
setelahnya. Cahaya putih transparan menyebar sekitar 5 mels, menghapus Edge Shades 
saat bangun. 

Cahaya berangsur-angsur menjadi redup dan menghilang, tetapi efeknya tetap: Tepian 
Shades yang mengisi sebelum cahaya menghilang juga terhapus. 

Cahaya akan bertahan selama 5 detik: Shin, yang telah memperhatikan paket Edge Shades 
lain di luar 【Flash Bomb】, menembakkan peluru cahaya lain, yang merawat paket baru. 

Sejumlah tetes dan harta yang layak menumpuk di hadapan kelompok Shin. 

"Barang yang jatuh ....? Tunggu, ini tidak terjadi di "Depths of Hellfire", kan? " 

Di ruang bawah tanah, monster menghilang segera setelah dikalahkan dan menjatuhkan 
item pada tingkat yang ditentukan. 

Shin mendengar bahwa aturan ini tetap ada di dunia saat ini, tetapi meminta konfirmasi 
dari Schnee tentang hal itu tidak terjadi di ruang bawah tanah Fuji. 

"Kagutsuchi bilang itu karena racun. Maaf, saya mendengarnya saat Anda berfokus pada 
kerajinan, jadi saya lupa memberi tahu Anda. " 

"Aah, begitu. Yah, toh tidak ada yang berubah. Itu tidak benar-benar memengaruhi kita 
sekarang, apakah barang jatuh atau tidak. " 

Shin mulai tidak terlalu peduli, karena dia tidak mengharapkan apa pun dari barang yang 
jatuh. 

Ketika pertukaran mereka berakhir, Suzune mulai berbicara. 

"Tidak ada tetes di sini sebelumnya juga. Ini hanya pendapat saya, tapi saya pikir racunnya 
mungkin terkonsentrasi di tempat saudara perempuan saya. " 

" Miasma terkonsentrasi? Apa maksudmu? " 

" Aku mendengar dari korban bahwa bos asli penjara bawah tanah ini adalah ancaman 
karena jumlahnya. Artinya kekuatan masing-masing unit tidak banyak. Karena itu, saya 
ragu itu bisa menghasilkan racun selamanya: setelah kakak saya mengalahkannya, tidak 
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ada cukup racun untuk mencemari saudara perempuan saya dan penjara bawah tanah 
pada saat yang sama. " 

Shin mengangguk dalam pemikiran yang mendalam ketika dia mendengarkan teori Suzune. 

Mungkin demi menjaga keseimbangan gim, di "GERBANG BARU", jika bos terdiri dari 
banyak unit, kekuatan setiap unit tidak terlalu tinggi. Ada juga pengecualian, tetapi mereka 
terutama terdiri dari unit-unit yang dikalahkan berubah menjadi bos, bukan untuk 
bertarung keduanya pada saat yang sama. 

"Adikku adalah Orang Terpilih yang sangat kuat. Semakin kuat keinginan seseorang, 
semakin sulit bagi racun untuk mencemari itu. Untuk mempertahankannya sebagai bos 
menggantikan yang kalah, tidak ada racun yang bisa dihindari untuk memengaruhi ruang 
bawah tanah juga. " 

" Begitu, kau mungkin ada benarnya. Kalau begitu, jika kita bisa menghilangkan racun 
entah bagaimana tidak mungkin menyelamatkan Kotone juga, kurasa. " 

Shin telah melihat monster diubah oleh racun, tetapi tidak pernah tahu mereka menjadi 
bos penjara bawah tanah. Jika ada kesempatan untuk menyelamatkan Kotone, dia ingin 
memprioritaskannya di atas hal lain. 

Kelompok Shin dengan cepat menemukan beberapa harta karun, lalu melanjutkan. 

Struktur "Cadaver Realm" berisi koridor kelompok Shin terletak di dan pembukaan seperti 
aula besar, sekitar 50 mels lebar. Aula dihubungkan oleh serangkaian koridor seperti yang 
Shin dan yang lainnya jelajahi. 

Diperhatikan dari samping, kemungkinan akan menyerupai sarang semut. 

Setiap aula besar terhubung ke banyak koridor, jadi memilih jalan yang salah akan 
membuat sulit untuk kembali ke permukaan. 

"Hei, aku yakin kamu sudah tahu ini, tapi jangan menggunakan terlalu banyak kekuatan 
sihir sepagi ini, oke?" 

Sama seperti Shin berpikir mereka maju dengan lancar. Teguran Suzune datang setelah 
Shin mengalahkan 20-pack Black Hounds, monster seperti serigala, di aula kelima mereka 
setelah memasuki ruang bawah tanah. 

"Eh, apa maksudmu sebenarnya?" 

"Aku melihatmu bertarung dari belakangmu, tapi kamu selalu menggunakan skill dan tidak 
pernah seni. Kamu menggunakan skill bahkan dalam pertarungan jarak dekat, jadi jika 
kamu terus menggunakan mantra seperti orang gila kamu akan kehabisan kekuatan sihir 
dalam waktu singkat. " 
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Shin tersesat, tidak dapat memahami apa yang dia maksud, dan Suzune melanjutkan. Dia 
khawatir tentang kecepatan penggunaan sihirnya. 

"Saya melihat. Tapi saya mendapatkan kembali kekuatan sihir yang digunakan melalui 
pemulihan alami, jadi Anda tidak perlu khawatir. " 

"Apa? Anda seorang Manusia, bukan? Anda bukan Pixie atau Elf, jadi jika Anda tetap 
menggunakan sihir seperti itu, tidak ada cara bagi pemulihan alami untuk mengejar 
konsumsi sihir Anda. Di ruang bawah tanah, menggunakan keterampilan melawan bos atau 
musuh yang kuat saja dan berurusan dengan musuh yang lebih lemah dengan seni, untuk 
menyelamatkan MP, adalah dasar di antara dasar-dasar. Aku pikir kamu hanya 
menggunakan skill dengan sengaja selama latihan, tapi ... ini bukan penjara bawah tanah 
pertamamu, kan? " 

Rasio kekuatan sihir pulih secara alami tergantung pada max MP seseorang. 

Dalam hal balapan, seperti yang dikatakan Suzune Pixies dan Elf pulih lebih cepat, 
sementara Kurcaci dan Dragnil lebih lambat. Manusia dan Dewa ada di sekitar tengah, 
sementara Beast berubah banyak tergantung pada spesies mereka. 

"Aku bilang tidak apa-apa, jadi silakan tenang. Anda tidak tahu bahwa ketika seseorang 
memiliki kekuatan sihir dasar yang tinggi, mereka juga pulih lebih banyak? Selain itu, ada 
juga keterampilan untuk meningkatkan kuantitas dan kecepatan rasio pemulihan. " 

Orang-orang yang Shin temui sampai sekarang juga menggunakan keterampilan dalam 
suksesi yang cepat, jadi dia tidak memperhatikan betapa anehnya penggunaannya. 

Selain itu, masalah mendasar lainnya adalah Shin tidak bisa menggunakan seni. Mungkin 
karena mereka adalah teknik yang unik untuk dunia ini, dia sepertinya tidak bisa 
mempelajarinya seperti yang dia inginkan. 

"Seberapa besar kekuatan sihir yang kamu miliki? Lalu, mungkin pekerjaan utama Anda 
sebenarnya adalah Mage? " 

"Sayangnya, utamaku adalah Samurai, sub adalah Pandai Besi. Aku akan mengurus 
gorengan kecil mulai sekarang, jadi kamu menjaga penggunaan sihirmu ke tingkat yang 
bisa kamu ambil dengan pemulihan alami, Suzune. " 

" Aku akan, terima kasih banyak. -----Hanya untuk konfirmasi, apakah semua orang dalam 
kelompokmu sepertimu? " 

Sambil menghela nafas, Suzune berhenti memasok kekuatan sihir ke rohnya yang seperti 
serigala. Semangat berubah kembali ke bentuk pesona yang terpesona, kemudian Suzune 
memasukkannya kembali ke saku jubahnya. 
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"Aku akan menyerahkan itu pada imajinasimu. Paling tidak, para anggota di sini sekarang 
tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti kehabisan kekuatan sihir, yakinlah. " 

" Yah, jika Anda mengatakan tidak ada masalah, maka baiklah. " 

Suzune memandang ke arah Schnee setelah Shin menghindari pertanyaan , tetapi tidak 
menekan lebih jauh. 

"Kalian berdua, waktu obrolan sudah berakhir." 

Suara Mitsuyo memanggil mereka. Monster baru datang ke arah mereka. 

Mereka tidak gagal untuk melihat kedatangan musuh, jadi mereka dengan cepat bersiap 
untuk pertemuan itu. 

"Skullface, huh. Sudah lama. " 

" Itu terlihat jauh lebih lembut daripada terakhir kali. Peralatannya juga berbeda. " 

Shin menggumamkan sesuatu saat melihat monster itu dan Schnee juga berkomentar, 
dengan nada suara yang agak nostalgia. 

Waktu ketika Shin menemukan Yuzuha dan juga ketika dia bersatu kembali dengan Schnee, 
dia telah bertemu sejumlah besar Skullfaces. Itulah alasan mengapa mereka meninggalkan 
kesan khusus padanya. 

Monster yang baru muncul adalah Skullfaces of Jack, Queen, and King variety. 

Seperti yang disebutkan Schnee, biasanya mereka dilengkapi baju besi gaya Eropa, pedang 
panjang, layang-layang atau perisai menara, tetapi ini memakai perlengkapan yang 
mengingatkan para pejuang Oriental. Senjata mereka adalah tombak, katana dan senjata 
seperti nagamaki: mereka juga telah berubah mengikuti contoh baju besi itu. 

Area yang dicapai kelompok Shin adalah tepat setelah salah satu aula dan seukuran 
lapangan yang luas. Itu lebih dari 2000 mels panjang, dengan langit-langit sekitar 10 mels 
tinggi. 

Itu adalah area yang cukup luas untuk bahkan tubuh raksasa Skullface Kings untuk 
bergerak dengan nyaman. 

Melihat Skullfaces bergerak maju ke arah mereka dalam formasi, seolah-olah mereka 
sedang menunggu, membuat tangan Suzune tanpa sadar meraih pesona roh di sakunya. 

"Baiklah kalau begitu, perlengkapan mereka sedikit berbeda dari biasanya; karena baju 
besi mereka saat ini 【Flash Bomb】 tidak akan banyak berpengaruh. Aku dan Mitsuyo 

akan menebangnya, kalian bertiga memberi kami dukungan. " 
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" Giliranku, akhirnya. Aku mulai berkarat karena kamu menghancurkan semua monster 
dalam sekejap dengan sihirmu. " 

Mitsuyo menghunuskan『 Odenta Mitsuyo -- Shinuchi 』, matanya berkilauan dengan 

semangat juang. 

Sampai saat ini, mereka telah berurusan dengan semua monster melalui Shin atau sihir 
Schnee dan panah Tiera. Mitsuyo, sambil tetap waspada, baru saja menyaksikan dan agak 
muak dengannya. 

"Bagaimanapun juga, kami harus membiarkanmu bergerak sedikit. Jangan berlebihan, oke? 
" 

" Kuharap itu cukup untuk memenuhi syarat untuk pemanasan. " 

Meninggalkan kata-katanya tertinggal di belakangnya, Mitsuyo langsung mempercepat. 

Itu terjadi seketika setelah dia mencondongkan tubuh ke depan. Hanya Shin dan Schnee 
yang bisa melihatnya; bahkan Yang Terpilih Suzune hanya bisa melihat siluet Mitsuyo yang 
kabur dan kemudian menghilang begitu saja. 

Skullfaces, tentu saja, tidak bisa mendaftarkan gerakannya. 

Sebelum Skullface menyadari sesuatu, lengan pedang Mitsuyo kabur. 

Kilatan seperti busur perak melewati tubuh yang berpakaian baju besi dari Raja Skullface 
yang kebetulan memimpin kelompok. 

"!?!" 

Sekejap berlalu, dan sang Raja serta peralatannya yang berat berubah berkeping-keping. 

Bilahnya, lebih tinggi dari Mitsuyo sendiri, dan baju besinya yang rumit juga terbelah dua. 
Inti di dalamnya juga telah dipotong menjadi dua. 

Meninggalkan potongan baju besinya di belakang, Raja menghilang. 
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Vol. 9 - 3.3 
Bab 3 -- Bagian 3 "Wow, sangat cepat." 

Tiera tidak bisa tidak menyuarakan pikirannya tentang kecepatan mengesankan Mitsuyo. 
Dia hanya kagum bahwa ada orang lain yang mampu mencapai kecepatan pada tingkat 
Shin dan Schnee. 

Munechika juga cepat, tetapi sangat sedikit di dunia saat ini yang mampu melakukan 
gerakan seperti itu. 

"Ini bukan kecepatan yang bisa dicapai manusia." 

Suzune, yang berada di sebelah Tiera, juga mengatakan pendapatnya, tetapi suaranya 
mengandung lebih banyak kekhawatiran daripada kekaguman. 

Adik perempuan Suzune, Kotone, memiliki Onimaru. Dia takut karena ini, dia akan bisa 
bergerak seperti Mitsuyo. 

Kemampuan Mitsuyo saat ini adalah hasil dari penguatan Shin, tetapi karena Suzune tidak 
tahu ini, dia tidak bisa tidak terlihat masam. 

"Seperti yang diharapkan dari Blade Tertinggi. Monster-monster ini tidak ada artinya 
baginya. " 

Tidak menyadari perasaan Suzune, Shin mengayunkan less Tanpa Bulan less. Dia tidak 
menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi bagaimanapun juga melepaskan irisan pedang 
setara dengan milik Mitsuyo, yang memotong dengan mudah melalui Skullfaces. 

Ketika Shin telah bertarung melawan monster unik tingkat-Jack dengan tipe katana yang 
agak rendah, dia telah menghabiskan banyak waktu pada satu unit. Sekarang senjatanya 
adalah senjata kelas kuno, bahkan Kings bisa dikalahkan dengan satu atau dua pukulan 
pedang. 

Monster bisa mencoba menangkis dengan senjata mereka, atau mengandalkan baju besi 
mereka, tetapi pedang Shin tidak bisa dihentikan. 

"Shah!" 

Shin memotong seorang ratu ketika dia melangkah di sampingnya, lalu memotong yang 
lain saat dia mengembalikan pedangnya ke sarungnya. 

Seorang Raja melepaskan serangan tebasan dari belakang Queens, tidak peduli mengenai 
memukul teman-temannya dalam proses, tetapi Shin menolaknya dan bahkan 
menumbangkan katana monster itu. 
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Pisau Shin kemudian menusuk perut monster yang terbuka lebar; intinya masih 
menghilang ketika katana pindah ke musuh berikutnya seolah menari. 

Berkat bimbingan yang diterima dari Karin, ilmu pedang Shin telah meningkat pesat. 
Karena ini, kecepatan di mana dia mengalahkan monster tidak kalah dengan Mitsuyo, yang 
telah menghabiskan hidupnya mengejar jalur pedang. 

Suzune menggosok matanya sambil menatap Shin, seolah dia telah melihat sesuatu yang 
luar biasa. 

"Ini aneh ... Gerakan Shin tampak seperti kabur ..." 

Kelompok Shin telah mengarahkan para monster sampai sekarang, tetapi dengan 
munculnya sekelompok Skullfaces, Suzune berpikir bahwa giliran penjaga belakang 
akhirnya datang dan mengambil posisi bertarung. 

Dibandingkan dengan party Shin, Skullfaces bukanlah monster level tinggi. Suzune 
waspada terhadap kekuatan tambahan yang bisa diberikan perlengkapan Lacquer Hitam 
kepada para monster. 

Saat grade monster meningkat, statistik gear mereka juga, seperti skill mereka dengan 
senjata mereka. 

Mereka bukan monster yang bisa dipandang rendah hanya sebagai Undead lagi. 

Cara untuk bertarung dengan mereka sangat berbeda dari monster buas yang biasanya 
muncul di daerah itu. 

Terlepas dari semua ini, Mitsuyo dan Shin memusnahkan Skullfaces dengan kecepatan 
tidak manusiawi. Itu adalah cakewalk yang tidak berbeda dengan semua pertemuan 
mereka sebelumnya. 

Armor monster berubah menjadi serpihan seperti kertas. Tombak dan bilah mereka patah 
dan meledak seperti ranting. Tingkat dan nilai tidak berarti apa-apa. Mengakhiri setiap 
pertempuran tanpa cedera adalah norma. Shin dan Mitsuyo terus mengubur satu Skullface 
demi satu, seolah-olah mereka berlomba untuk melihat siapa yang mengalahkan lebih 
banyak. 

Kurang dari 10 menit setelah pertempuran dimulai, semua Skullfaces telah dikalahkan. 

"Pertempuran jarak dekat membutuhkan waktu lebih lama. Kurasa aku akan meledakkan 
mereka dengan sihir lain kali. " 

" Aku pikir itu yang terbaik, ya. Mereka sangat menyedihkan, aku merasa kurang puas 
setelah bertarung. " 

" Ah, er, kalian berdua, itu sudah cukup. " 
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Tiera tidak bisa menahan tawa masam ketika dia melihat Suzune tampak terperangah 
dengan pertukaran Shin dan Mitsuyo. 

Tiera telah menyaksikan gaya pertempuran Shin dan Schnee, jadi dia mengerti betul 
bagaimana perasaan Suzune. 

"Aku akhirnya mengerti alasan mengapa Lady Kuchinashi tidak khawatir sama sekali ..." 

Suzune mengeluarkan komentar lelah. Sebagai Seorang Terpilih sendiri, dia bingung 
melihat gerakan-gerakan yang jauh melebihi apa yang dapat Dipilih yang bisa dilakukan. 

"Jangan bilang kamu bisa bergerak seperti itu juga?" 

"Tuan mungkin bisa, tapi itu tidak mungkin bagiku." 

Tiera dengan kuat menggelengkan kepalanya karena berpikir untuk dibandingkan dengan 
mereka. Kagerou, binatang ilahi yang berbaring seperti biasa dalam bayangan Tiera, akan 
menjadi pertarungan yang menantang bagi Shin. Namun, dibandingkan dengan Shin, Tiera 
seperti orang biasa. 

"Kekuatan Shin jauh di luar jangkauan kita. Ini masih jauh dari dia bertarung dengan serius. 
" 

"Maksudmu dia menahan ...?" 

Untuk jawaban dan senyum Schnee, Suzune hanya bisa bereaksi dengan menghela nafas 
panjang. Pada saat yang sama, semacam perasaan aman menyebar di dadanya. 

Jika orang sekuat Shin dan Mitsuyo tersedia, sangat mungkin mereka bisa menahan Kotone 
bahkan jika dia mengamuk. 

"Ayo terus. Berbagai jenis monster akan mulai muncul di lantai berikutnya, jadi berhati-
hatilah. " 

Setelah kata-kata peringatan Shin, pesta maju melalui ruang bawah tanah. 

Penjelajahan mereka tentang "Kedalaman Neraka" membutuhkan pemetaan seluruh 
penjara bawah tanah, jadi butuh waktu lama, tapi kali ini mereka memiliki peta yang 
disediakan oleh pengintai Black Priestess Shrine. Mereka tahu bahwa Onimaru dan Kotone 
berada di bagian terdalam dari penjara bawah tanah, jadi segera setelah mereka 
menemukan tangga atau lorong yang mengarah lebih jauh ke bawah tanah, mereka 
membawanya tanpa ragu-ragu. 

"Hm? Semuanya berhenti! " 

Ketika mereka berjalan menyusuri koridor, Shin tiba-tiba menyuruh pesta untuk berhenti. 
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Mitsuyo rupanya memprediksi pesanan Shin, jadi dia berhenti dengan cara yang benar. 
Suzune dan Tiera berhenti setelah beberapa saat. 

"Ada apa?" 

"Ada monster tepat di depan pintu keluar koridor ini." 

Shin telah mendeteksi keberadaan monster dengan jelas. Mitsuyo hanya mengangguk 
setuju, tanpa menunjukkan reaksi tertentu. 

"Mereka tidak banyak, mungkin 3 paling banyak." 

"Tepat. Ada kemungkinan besar untuk disergap. Schnee dan aku akan memimpin kali ini 
sambil menyembunyikan kehadiran kami. Mitsuyo, semuanya, tolong datanglah nanti. " 

Shin meninggalkan Tiera dan Suzune dalam perawatan Mitsuyo, lalu bersama Schnee 
menyembunyikan kehadirannya dengan 【Menyembunyikan】. Saat mereka dengan hati-

hati berjalan melewati koridor dan ke aula berikutnya, 2 monster muncul di depan mereka. 

"Nues, ya. Semua monster itu bergaya Jepang karena kita berada di Hinomoto? " 

Shin mengenali monster itu bahkan sebelum menggunakan 【Analisis】. 

Kepala monyet, tubuh harimau, ular seperti ekor; itu adalah monster Nue. Itu adalah lawan 
yang berbahaya, dikenal karena cakar berbisa dan ular ekornya, kekuatan serangan dan 
kecepatan tinggi. 

"Sepertinya yang ada di depan adalah umpan." 

"Kurasa cocok untuk penyergapan." 

Di atas pintu masuk yang menghubungkan koridor dan aula, tersembunyi dari pandangan 
siapa pun yang memasuki aula, Nue lain sedang menunggu. Itu adalah misteri bagaimana ia 
merasakan kedatangan mereka, tetapi tampaknya siap untuk melakukan serangan 
mendadak pada kelompok Shin. 

Itu mungkin berencana untuk mengeluarkan penjaga belakang atau memberi mereka efek 
status melalui serangan mendadak, mungkin untuk mempertahankan diri terhadap 
kelemahannya, serangan jarak jauh seperti mantra sihir. 

"Schnee, tolong ambil yang di atas. Saya akan menangani yang di depan. " 

" Dipahami. " 

Sesuai perintah Shin, Schnee berlari ke dinding aula. 
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Banyak monster yang sulit disergap saat menggunakan 【Menyembunyikan】, tetapi Nue 

bukan salah satu dari mereka. 

Selain itu, pekerjaan utama Schnee adalah Kunoichi. Dia menikmati bonus tambahan dari 
keterampilan tipe penyembunyian, mencegahnya agar tidak diperhatikan bahkan oleh 
monster dengan kemampuan deteksi tinggi. 

Schnee bergerak ke belakang Nue, yang sedang menunggu tanpa bergerak, cakar-cakarnya 
dengan kuat menggenggam dinding. Moon Blue Moon 』-nya menyerang dengan cepat, 

tanpa ragu-ragu. 

Bilahnya, yang dibalut cahaya biru, memotong leher Nue tanpa penundaan. Kepala monster 
itu jatuh tak lama setelah itu. 

Schnee mengkonfirmasi hilangnya tubuh monster itu dan mengalihkan pandangannya ke 
Shin, pada saat yang tepat ketika 『Tanpa Bulan』 mengiris dua tubuh Nue lainnya, 

memotongnya menjadi dua. 

Wajah-wajah monyet Nues menunjukkan bagaimana mereka gagal memahami apa yang 
baru saja terjadi. 

Saat kedua monster itu menghilang, bulu dan benda seperti taring tetap ada di tempat 
mereka. 

"Ngomong-ngomong ... apakah Nues selalu merencanakan penyergapan seperti ini di ruang 
bawah tanah?" 

Monster tidak pernah memposisikan diri di dekat pintu masuk koridor atau aula. Itu adalah 
fakta, sejak era game. 

"Mereka awalnya monster yang terampil dalam penyergapan, jadi kurasa itu tidak terlalu 
aneh." 

"Itu benar juga. Saya masih tidak bisa sepenuhnya menghilangkan perasaan yang saya 
miliki di era game. " 

Suzune, yang hanya mengenal dunia saat ini, berkomentar dengan nada yang sedikit 
menyengat bahwa itu normal untuk mengharapkan serangan dari segala arah di ruang 
bawah tanah. 

"Aku hampir tidak pernah menjelajahi penjara bawah tanah yang kau tahu." 

Sementara menjawab dengan apa yang terdengar seperti alasan, Shin bertanya-tanya 
apakah dia tidak boleh memilih ruang bawah tanah acak untuk dijelajahi saat liburan. 
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Ada banyak perbedaan dari era game yang belum dia rasakan. Meskipun dia meminta 
Schnee untuk meminta konfirmasi, seperti kali ini dalam beberapa kasus pengalaman 
permainan masih memengaruhi pikirannya. 

"Ngomong-ngomong, penjara bawah tanah pertamamu adalah" Kedalaman Neraka ", kan." 

"Itu adalah penjara bawah tanah yang tersembunyi, jadi tidak memiliki banyak lantai dan 
juga benar-benar rusak oleh racun. Sebaliknya, di sini efek racun mungkin kuat di lantai 
terdalam, tapi di sekitar sini seperti penjara bawah tanah yang normal, jadi ini mungkin 
pertama kalinya aku yang sebenarnya. " 

"Cadaver Realm", bagaimanapun, tidak memiliki banyak lantai juga. Shin meramalkan 
bahwa area yang masih menyerupai penjara normal akan segera berakhir. 

Seolah-olah untuk mengkonfirmasi ramalannya, monster di sekitar lantai 20 dan di luar 
berhenti memproduksi item drop. 

"Jadi area di bawah pengaruh racun mulai di sini." 

"Penampilannya sama, tapi suasana di sini terasa tidak menyenangkan." 

Tiera memandang sekeliling, dengan seringai di wajahnya. Shin juga merasakan kulitnya 
kesemutan. 

"Saya merasakan hal yang sama. Mari kita lanjutkan dengan hati-hati. " 

Ketika mereka mulai memperhatikan jejak racun miasma di dinding dan langit-langit, tiba-
tiba Kagerou melompat keluar dari bayangan Tiera dan mulai melolong keras. 

"Apa yang salah?" 

"Aku tidak tahu persis apa, tapi sepertinya ada sesuatu yang mengintai di depan." 

Kagerou melangkah lebih jauh untuk menunjukkan dirinya untuk memperingatkan 
mereka. Shin dan party maju dengan sangat hati-hati, tahu bahwa kemungkinan bahaya 
tinggi. 

Setelah sekitar 10 menit, hidung Shin mencium bau yang belum pernah ia rasakan 
sebelumnya. 

".... hey, mungkinkah Kagerou memperingatkan kita tentang bau ini?" 

"Sepertinya begitu. Kita seharusnya masih jauh, tetapi itu benar-benar bau busuk. " 

Tiera menjawab pertanyaan Shin, wajahnya kembali terdistorsi meringis, tetapi untuk 
alasan yang berbeda dari sebelumnya. 
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Di dekat tangga di depan kelompok Shin, yang mengarah ke lantai bawah, bau busuk 
memenuhi udara. Itu berbeda dari bau busuk, tetapi dengan cara yang sama menyebabkan 
mual dan vertigo ke pesta. 

"Aku tidak mendengar apa pun tentang bau busuk seperti ini." 

"Ini aneh. Saya juga tidak pernah mendengar apa pun. " 

Schnee mengomentari situasinya, matanya setengah tertutup dengan jijik. Suzune 
menjawabnya, air matanya berlinang. 

Shin nyaris tidak terpengaruh karena daya tahannya yang tinggi, tetapi tampaknya efeknya 
bervariasi dari orang ke orang. 

"Mari kita mundur sekarang. Tidak hanya aroma yang mengerikan di udara, tetapi juga 
racun, kurasa. " 

Shin berhenti di jalurnya untuk berbicara. 

Mungkin karena mereka hanya menghirup sedikit kuantitas, atau hanya ada sedikit racun 
di udara, belum ada yang terpengaruh oleh kelainan status. 

"Racun katamu !?" 

Suzune menutup mulutnya dengan lengan jubah pendeta perempuannya dan melangkah 
mundur. 

Bahkan di antara Yang Terpilih, sedikit yang memiliki resistensi setinggi Shin dan Schnee. 
Jika mereka akhirnya lumpuh, mereka akan berada di bawah kekuasaan monster, jadi 
mereka lebih waspada terhadap efek status daripada Shin dan yang lainnya. 

"Tidak apa-apa jika kita sejauh ini. Aku akan melakukan beberapa penanggulangan 
sekarang, jadi tenanglah. " 

Setelah meyakinkan Suzune, Shin mengeluarkan 3 kartu dari kotak item dan memberikan 
masing-masing satu kepada Suzune, Tiera, dan Mitsuyo. 

Yang terwujud adalah liontin berbentuk belah ketupat warna kuning. 

"Ini adalah『 Amber Pohon Dunia 』dan『 Cincin Granit 』, aku memberi mereka padamu 

untuk meningkatkan resistansimu terhadap semua efek status, tapi tidak banyak. Tetapi 
dengan ini Anda dapat memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun dan kelumpuhan. " 

Dia bisa memberi mereka item yang membatalkan efek status, tetapi Suzune tidak akan 
bisa melengkapinya. 
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Tiera juga sama; jika alasannya dipikirkan dalam istilah permainan, itu karena mereka 
tidak memiliki statistik untuk melakukannya. 

Ketika Shin ada di Balmel ia mencoba hal yang sama dengan Hibineko dan Shadow, tetapi 
mereka juga tidak bisa melengkapinya. Shin tahu sedikit banyak tentang status mereka, 
jadi Shin berpikir bahwa alasannya adalah karena statistik yang tidak mencukupi. 

Sebelum memasuki "Depths of Hellfire", Shin telah memberi Schnee 『Excelsior Ring, yang, 

seperti『 Hades Ring 』miliknya, mencegah penyakit status. 

"Masalah" tertentu terjadi ketika dia memberikan cincin itu, tetapi sekarang permata 
perak, didekorasi dengan warna biru, digantung di leher Schnee, menari di dadanya, diikat 
ke rantai putih tipis. 

"Untuk beberapa alasan, baunya juga tidak mengganggu saya." 

Mengatakan demikian, Suzune perlahan melangkah maju. Berkat liontin itu, ekspresinya 
berubah dari menangis menjadi hanya sedikit meringis. 

Setelah menyelesaikan tindakan balasan, rombongan melanjutkan menuju kedalaman 
koridor. 

Apa yang mereka temukan selanjutnya adalah sebuah aula di mana beberapa rawa-rawa 
cairan seperti racun terbentuk. Asap ungu mengepul dari rawa-rawa, yang dianggap 
sebagai sumber bau busuk itu. 

"Menggeram..." 

Kagerou, yang berada di sebelah Tiera, menggeram pelan dan tenggelam lagi di bawah 
bayangannya. Bahkan jika dia tidak akan terpengaruh oleh penyakit status berkat item itu, 
bau busuk pasti terlalu banyak untuk hidungnya yang sensitif. 

Dia akan keluar lagi segera jika terjadi pertempuran, jadi Shin memutuskan untuk 
melanjutkan. 

Pesta dilanjutkan dengan memanfaatkan ruang kecil yang tersedia di antara rawa-rawa 
beracun. 

Pada saat yang sama, mereka mendeteksi keberadaan sesuatu di rawa-rawa. 

"Ada monster di dalam rawa. Mereka tersebar di mana-mana. Tetap waspada, untuk 
berjaga-jaga. " 

Tiera bereaksi. 

"Ya, aku yakin ada. Tapi apa maksudmu, untuk berjaga-jaga? " 
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" Yah, situasi seperti ini adalah ketika Schnee bersinar. Apakah saya benar? " 

" Ya, serahkan pada saya. " 

Tersenyum menanggapi pernyataan Shin yang bangga, Schnee melangkah maju. 

"Aku akan menggunakan mantra sihir dengan efek luas, jadi tolong jangan bergerak kecuali 
jika diperlukan." 

Setelah memperingatkan Suzune dan yang lainnya, yang tidak tahu apa yang akan dia 
lakukan, Schnee perlahan mengangkat tangan kanannya. 

"Ooh, kamu juga pasti sesuatu." 

Mitsuyo berkomentar, terkesan, tentang jumlah kekuatan sihir yang sedang dikumpulkan. 
Dia belum tahu tentang kemampuan bertarung Schnee. 

Di belakangnya, Suzune membisikkan pikiran jujurnya, wajahnya tegang. 

"..... kita punya monster lain di sini. Ada apa dengan pesta ini, serius? " 

Setelah beberapa detik, Schnee menurunkan tangan kanannya dan suara berderak, seperti 
kaca pecah, bergema di kakinya. 

Suzune memandang ke tanah dan memperhatikan kabut putih yang muncul dari medan, 
yang telah berubah warna karena rawa-rawa beracun. Dari sensasi dingin yang timbul dari 
tanah, dia mengerti bahwa itu adalah udara dingin. 

Suara berderak dihasilkan oleh pembekuan tanah dan rawa-rawa. 

Seluruh aula diselimuti oleh udara yang sangat dingin, dengan Schnee di tengahnya. 

"Dengan ini seharusnya tidak ada risiko diserang dari rawa-rawa." 

Pembekuan mencapai jauh di dalam rawa-rawa, sehingga kehadiran Shin merasa telah 
dibekukan juga. Peta masih menampilkan mereka, tetapi penanda permusuhan mereka 
telah menghilang. 

"Dari sini, kita mungkin menemukan hal-hal yang tidak kita ketahui." 

"Aku ingin tahu apakah mereka mendeteksi keberadaan kita dan mengubah interior 
penjara karena mereka merasa dalam bahaya? Bagaimanapun juga, kita adalah kehadiran 
yang membahayakan kelangsungan hidup mereka, jadi tidak aneh bagi mereka untuk 
bereaksi, kurasa? " 

Tidak dapat dikatakan bahwa racun memiliki keinginan sendiri, tetapi jika kehadiran yang 
dapat memurnikan itu, seperti Shin dan Tiera, sudah dekat, mungkin saja ia mencoba 
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melawan. Karena korupsi di Kotone, ada kemungkinan bahwa ia memperoleh tingkat 
kecerdasan tertentu, atau lebih lanjut, lanjut Mitsuyo. 

"Kemungkinan lain adalah kehadiran orang lain yang bertindak sebagai otak." 

Jika racun tebal muncul, selalu ada kemungkinan bahwa itu telah melahirkan iblis. 

Shin mengatakan bahwa itu layak untuk dipertimbangkan bahwa seseorang dapat 
menghalangi mereka ketika mereka mencoba menyelamatkan Kotone. 

Dengan hati-hati yang diperbarui, rombongan melanjutkan melalui aula ke lantai di bawah. 

Aula berikut juga penuh dengan rawa beracun, yang dibekukan Schnee sebelum mereka 
lewat. 

"Hei, kita belum bertemu monster tunggal untuk sementara waktu, apakah ini normal?" 

Setelah mereka melewati aula ke-7, Mitsuyo menanyakan pertanyaannya sambil melihat 
sekeliling. 

Seperti yang Mitsuyo nyatakan, pestanya belum bertemu monster sejak rawa beracun. 
Bidang deteksi Shin juga tidak mencatat kehadiran monster apa pun. 

"Tidak, monster selalu berkeliaran di ruang bawah tanah. Bahkan jika jumlahnya 
berkurang, mereka mulai muncul dari dinding, dari langit-langit, bahkan dari nol. Biarpun 
mereka semua dimusnahkan, setelah beberapa saat mereka mulai muncul lagi. " 

Shin menjawab sambil melirik ke dinding dan langit-langit. 

Ini adalah sesuatu yang sudah dia verifikasi. Bahkan jika semua monster di ruang bawah 
tanah dikalahkan, mereka akan menerobos dinding, langit-langit, atau bahkan lantai, atau 
kekuatan sihir akan berkonsentrasi dalam satu titik dan membuat satu. Itu sama di 
"Kedalaman Neraka" juga, jadi itu harus menjadi salah satu aturan dunia. 

"Mungkinkah mereka berkumpul di suatu tempat?" 

"Mereka bisa saja membentuk kereta, sebagai perangkap atau semacamnya. Atau mungkin 
ada sesuatu yang menarik monster dengan sengaja. " 

Kata "train" mengacu pada situasi ketika seorang pemain melarikan diri, menggambar 
semakin banyak monster yang akhirnya menjadi satu paket. Sekelompok besar monster 
yang mengejar pemain mengingatkan pada kereta api, maka istilah itu. 

Kereta biasanya disebabkan oleh tindakan pemain, tetapi di GERBANG BARU mereka juga 
terjadi karena alasan lain. 
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Monster yang meminta bala bantuan saat menerima kerusakan, karena jebakan atau sebab 
lain, menerima kerusakan dan meminta bantuan. Monster yang dipanggil juga akan 
menerima kerusakan dari perangkap dan meminta bantuan sendiri, meningkatkan 
jumlahnya semakin banyak. 

Bahkan di luar di lapangan, kelompok monster saingan dapat terus meminta bantuan saat 
bertarung, sehingga menyebabkan kereta. 

Fenomena "kereta otomatis" ini awalnya dianggap bug, tetapi kemudian diketahui 
disengaja. Di ruang bawah tanah, di mana rute pelarian terbatas, itu tidak berbeda dari 
rumah monster. 

Kelompok monster berkeliaran di ruang bawah tanah, menyerang pemain yang terlihat. 
Bahkan jika kelihatannya tidak ada monster di sekitarnya, menurunkan penjaga akan 
menjadi risiko besar. 

"Penjara bawah tanah sedang berubah, jadi keduanya mungkin. Jika kita menemukan 
kereta, bukankah lebih baik untuk mundur sejenak? " 

" Tidak masalah. Bahkan jika kita menemukan kereta api, yang harus kita lakukan adalah 
menurunkan semuanya. Mempertimbangkan level monster di sekitar sini, kecepatan 
membunuh kita lebih tinggi dari momentum apa pun yang mereka miliki. " 

Penjara bawah tanah memang kurang dalam rute melarikan diri, tetapi itu juga berarti 
bahwa arah serangan monster juga terbatas. 

Dengan anggota partai seperti Shin dan Schnee, jelas lebih kuat dari monster, kereta tidak 
lebih dari cara untuk mengumpulkan poin pengalaman. 

"Kita harus memberikan perhatian khusus setiap kali kita tiba di tempat dengan banyak 
pintu masuk dan keluar." 

Aula tidak hanya memiliki tangga menuju lantai bawah, tetapi juga terhubung ke banyak 
koridor besar dan kecil. Di aula dengan banyak koridor, ada risiko diserang dari segala 
arah, sehingga partai harus sangat berhati-hati. 

Kelompok Shin melanjutkan melalui beberapa aula lagi. 

Menurut informasi yang diberikan oleh Kuchinashi, mereka seharusnya berada kurang dari 
3 lantai dari bawah, tetapi bahkan pada saat itu monster masih tidak terlihat. Hanya ada 
beberapa unit yang bertindak sendiri; bahkan monster yang biasanya muncul dalam 
kelompok adalah mereka sendiri, tampaknya terpisah dari kawanan. 

"Mereka semua berkumpul bersama satu langkah sebelum lantai terakhir, ya." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Shin menyatakan pengamatan ini, dengan nada baik letih dan jengkel, di lantai di atas 
kamar bos. Dia telah mengambil sejumlah besar respons monster di tepi bidang 
persepsinya. 

"Benar-benar menyebalkan jika ada begitu banyak." 

Mitsuyo setuju, bahunya jatuh karena kesedihan. 

Lantai tempat para monster berbaring menunggu, menjadi lantai terakhir sebelum yang 
terakhir, agak kecil dan sempit. Itu pasti dipenuhi dengan monster sampai hampir tidak 
meninggalkan ruang untuk berdiri. 

Shin berpikir akan lebih baik jika mereka hanya bertarung dan mengalahkan satu sama lain 
seperti itu. 

"Ini ... sangat luar biasa." 

Bidang persepsi Schnee juga mendeteksi monster, dan alis High Elf mengerut pada jumlah 
mereka. 

"Mereka terlalu banyak untuk pertempuran kecil di depan bos, dengan serius. Akan butuh 
selamanya jika kita merobohkan mereka sedikit demi sedikit dalam pertempuran jarak 
dekat ... Schnee dan aku akan meledakkan mereka dengan mantra skala besar, kau 
menembak setiap penyintas Tiera. Mitsuyo, Suzune, aku ingin kau mengawasi kami dan 
waspada terhadap serangan mendadak. " 

"Aku ragu akan banyak yang harus dilakukan, tapi serahkan padaku." 

Tiera tahu bahwa menghindari rentetan sihir Shin dan Schnee bukanlah hal yang mudah. 
Dia mengangguk sambil menarik panah dari tabung. 

"Tidak memiliki banyak metode serangan jarak jauh adalah sesuatu yang harus dilakukan 
oleh partai ini, kurasa. Aku akan mengambil bagian belakang kali ini juga, tetapi yakinlah 
bahwa siapa pun yang menyergap kita akan dipotong setengah. " 

" Berlebihan seperti itu juga agak memprihatinkan ... tapi aku akan memastikan aku 
memenuhi peranku. " 

Mitsuyo dan Suzune Senjata mereka juga sudah siap. 

Setelah memastikan bahwa semua orang sudah siap, Shin melangkah ke koridor menuju 
lantai di bawah. 

Mungkin karena kelompok monster kepadatan tinggi menunggu mereka, bau busuk, 
campuran darah dan bau busuk, bocor dari ujung lorong. 

"Baiklah kalau begitu, ayo tunjukkan pada mereka." 
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"Dimengerti." 

Monster mendekati kelompok itu seperti semburan air yang menerobos bendungan. 

Monster berkaki empat yang cepat memimpin bungkusan, tipe serangga merayap di langit-
langit, dan tipe terbang menukik melalui ruang antara lantai dan langit-langit. 

Di belakang mereka, monster seperti Ogres dan Nues bisa terlihat juga. 

Menuju fenomena yang bisa dengan tepat digambarkan dengan kata-kata "gelombang 
monster", Shin dan Schnee dengan tenang mengangkat tangan, telapak tangan mereka 
menghadap gerombolan. 

Kekuatan sihir fokus pada tangan mereka melalui lengan mereka, dan bola mata putih 
kebiruan mulai terbentuk di titik tengah di antara telapak tangan mereka. 

"【White Cannon】!" 

Suara Shin dan Schnee bergema pada saat yang sama. Saat mereka mengucapkan nama 
mantranya, bola dunia melaju dengan cepat, terbang menuju monster. 

Meninggalkan gambar setelah melesat ke depan, bola putih melaju melewati tengah 
koridor. 

Monster tipe terbang mungkin berpikir mereka bisa dengan mudah menghindarinya, dan 
hanya sedikit memiringkan tubuh mereka saat mereka terus terbang. 

Namun, setelah perjalanan bola dunia, bahkan monster yang tak tersentuh pun terbakar, 
langsung berubah menjadi abu. 

Kecepatan pembakarannya sangat cepat sehingga alih-alih "terbakar", sepertinya mereka 
hancur dari tepiannya. 

"Whoa ..." 

Suzune tidak bisa membantu tetapi menyuarakan keterkejutan dan ketidakpercayaannya 
pada tingkat kekuatan mantra. Bukan hanya monster yang terbang dekat ke dunia yang 
telah menghilang. 

Keterampilan kombinasi-satunya 【White Cannon】 adalah bola cahaya putih dengan aura 

merusak yang tak terlihat di sekitarnya. Aura api neraka yang membakar dan membakar. 

Aura biasanya memiliki efek area kecil, tetapi kekuatan sihir kedua kastor telah 
memperluasnya ke rentang yang sangat luas. 

Api yang tak terlihat memenuhi seluruh koridor, tidak meninggalkan ruang untuk 
melarikan diri, bahkan di lantai maupun di langit-langit. 
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Monster-monster itu jatuh dalam kebingungan, karena beberapa mencoba menghindari 
kehancuran yang akan datang ketika yang lain terus maju. 

"Aku mulai merasa kasihan pada monster ..." 

"Growl ..." 

Tiera dan Kagerou menatap monster yang berteriak dengan perasaan campur aduk. 

"Tiera, Suzune, tutup matamu." 

"Eh?" 

Bola cahaya terus berlanjut, membakar monster di belakangnya. Ketika sampai di ujung 
koridor dan aula, Shin memberikan perintah ini kepada Tiera dan Suzune. 

Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Shin, tetapi keduanya memiliki firasat buruk 
tentang itu dan segera menutup mata mereka. 

Itu terjadi saat berikutnya. 

Setelah mencapai aula, globe melepaskan semua energi yang terkompresi di dalam dirinya 
sendiri. 

Api putih murni berkobar melalui aula, mencapai semua jalan ke koridor. Penghalang sihir 
yang disiapkan oleh Shin berubah menjadi putih sepenuhnya, dan kemudian tidak ada satu 
monster pun yang terlihat lagi. 

Saat api mereda, Shin melepaskan penghalang. Saat dia melakukannya, gelombang panas 
yang diblokirnya melewatinya, ke arah belakang. 

"Ayo sedikit dingin." 

Shin menggunakan mantra air untuk menurunkan suhu di koridor dan aula yang panas. 

Setelah udara panas berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang sejuk, Shin dan Schnee 
melangkah maju. 

"Apa yang salah? Ayo pergi. " 

" Eh, ya, oke. " 

Masih terpengaruh dengan menyaksikan 【White Cannon】 dan kekuatannya, Suzune 

menjawab dengan nada suara yang melengking. 
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Ketika nyala api mulai berkurang, Suzune sedikit membuka matanya; bahkan setelah 
menyaksikan gaya bertarung partai di seluruh dungeon, pemandangan di depan matanya 
membuat dia benar-benar terdiam. 

"Untuk Shin dan yang lainnya, itu biasa saja ..." 

Tiera telah merasakan keterkejutan Suzune dan mencoba menenangkannya, meletakkan 
tangan di bahunya. Dia kemudian menambahkan "Saya sudah terbiasa dengan itu", dan 
Suzune merasa lagi bahwa Tiera adalah orang di "sisinya" dunia. 

"Mari kita fokus pada tujuan kita, bersama-sama." 

Di belakang Shin dan Schnee, kedua gadis itu merasakan rasa ingin tahu tentang komunitas 
di antara satu sama lain. 
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Vol. 9 - 3.4 
Bab 3 -- Bagian 4 Shin berjalan cepat, tidak menyadari apa yang terjadi di antara mereka. 
Ketika mereka memasuki aula, mereka memperhatikan bahwa, seperti koridor, sebagian 
dari lantai, langit-langit, dan dinding telah meleleh. 

Shin mendinginkan bagian-bagian ini dengan keterampilan air dan mengamankan jalan 
setapak untuk berjalan. 

"Oke, yang asli dimulai sekarang. Apa kamu siap? " 

Sebelum pintu yang berat menandakan pintu masuk ke kamar bos, Shin berhenti dan 
menanyakan pertanyaan ini kepada Suzune. Di balik pintu menunggu Kotone dan Onimaru. 

"Aku bisa pergi kapan saja." 

Suzune sekali lagi membangkitkan semangat yang telah dia kembalikan ke mantra dan 
mengangguk. 

Dia sekarang telah memanggil tipe boneka jerami yang mengambang, tipe serigala, dan tipe 
prajurit yang memegang dua katana. 

"Aku membuka pintu." 

Shin meletakkan tangannya di pintu dan mendorong. Setelah bergerak sedikit ke arah 
interior ruangan, pintu membuka sisa jalan dengan sendirinya. 

Ruangan di luar adalah aula yang sangat besar. Pedang, katana, tombak, dan senjata lainnya 
ditikam di lantai, dinding, dan langit-langit, sehingga hampir sulit untuk menemukan 
tempat untuk berjalan. 

Di belakang aula, hanya satu tempat yang tidak ditusuk dengan senjata, semacam panggung 
yang ditandai dengan tikar tatami. Di sana berdiri satu bayangan hitam: bos. 

------- 【Rindou Kotone Level 255 War Priestess】 

------- Terpengaruh oleh 【Miasma Corruption -- Large】 

Shin 【Analyze】 mengungkapkan identitas siluet. Seperti yang diharapkan dari bos: 

bahkan jika penjara bawah tanah telah berubah, lokasinya tidak. 

"....Saudara." 

Suzune bergumam pelan. 
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Duduk di tatami, dengan katana di tangannya, matanya menatap kekosongan, inilah 
bagaimana mereka menemukan saudara perempuan Suzune, Kotone. 

Dia tampaknya tidak berubah, tidak seperti bos Ogre di "Depths of Hellfire". 

Jubah pendetanya robek dan robek, memperlihatkan kulitnya yang masih putih; lengan dan 
kakinya juga tampak tidak berubah. Jika bukan karena aura yang keluar dari tubuhnya, dia 
akan tampak terluka dalam pertempuran. 

"Menarik diri bersama-sama!! Dia sangat rusak oleh racun. Tidak ada waktu untuk keluar. " 

" Aku tahu. Saya tidak akan menahan diri. " 

Ketika Suzune memperbarui fokusnya, warna kekuatan sihir yang menyelimuti arwahnya 
menjadi lebih ditekankan. Roh-roh telah diperkuat oleh kekuatan sihir tambahan yang 
mengalir ke mereka. 

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

Mungkin karena dia telah mendeteksi kekuatan sihir yang meningkat, mata Kotone beralih 
dari menatap kosong menjadi menatap Suzune. Pada saat yang sama, suasana di seluruh 
ruangan terasa seperti gemuruh. 

"Auranya berubah." 

"Ya, sepertinya dia siap untuk melempar juga." 

Shin menjawab Schnee dan menyiapkan 『Tanpa Bulan』. Aura yang berasal dari Kotone 

jelas menunjukkan permusuhan. 

Mungkin sebagai tanggapan atas perubahan ini, senjata menusuk ke tanah, dinding, dan 
langit-langit satu per satu melayang di udara, berkumpul di depan Kotone dengan suara 
logam berbenturan. 

Dalam beberapa detik, makhluk baja seperti tengkorak yang retak terbentuk. 

------- 【Gila Pedang Tingkat 811】 

Gila Pedang adalah monster yang dibentuk oleh pedang yang dimiliki oleh emosi 
kebencian. Ketika banyak dari mereka berkumpul di satu tempat, Legion Mad Sword lahir. 

Risiko tertinggi yang diwakilinya adalah bahwa levelnya tergantung pada jumlah dan 
kualitas senjata yang membentuknya. Semakin tinggi kualitas senjata yang membentuknya, 
semakin tinggi levelnya. 

"Bukankah Skullface Bushido seharusnya datang ke sini?" 
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"Bos berubah, jadi monster juga berubah, kurasa. Yang ini terlihat lebih kuat. " 

Seperti yang Mitsuyo nyatakan, Mad Sword Legion jauh lebih kuat dari monster unik 
seperti samurai Skullface Bushido. 

Karena mereka belum menerima informasi tentang Legion Pedang Gila, Shin berpikir 
bahwa itu mungkin lahir setelah inspeksi pengintai. 

"Itu datang !!" 

Beberapa detik setelah peringatan Schnee, Mad Sword Legion menembakkan senjata yang 
melayang seperti peluru. 

Shin, Schnee, dan Mitsuyo mengusir mereka dengan senjata mereka sendiri, sementara 
Tiera berkelit menunggangi Kagerou. Suzune meminta roh prajurit untuk melawan 
serangan itu. 

Baik senjata menangkis dan senjata menghindar, setelah menikam tanah, kembali ke 
Legion Gila Pedang. 

"Ada cukup banyak senjata kelas Mitologi di dalamnya. Bahkan mungkin ada beberapa 
kelas kuno. " 

Penilaian Shin didasarkan pada senjata yang dilemparkan pada mereka. Sebagai bukti, 
katana roh prajurit Suzune, anggota terlemah di antara mereka, sangat dekat dengan 
kehancuran. 

"Tidak apa-apa! Aku hanya perlu menuangkan lebih banyak kekuatan sihir dan ... " 

Itu bisa kembali seperti semula. Itulah yang ingin dikatakan Suzune, tetapi kata-katanya 
mati di mulutnya. 

Dia tidak menurunkan penjagaannya. Dia tidak mengabaikan untuk waspada. 

Fokusnya, bagaimanapun, bergoyang sesaat. Dalam pembukaan itu, kurang dari satu detik, 
Kotone -- yang seharusnya berdiri di belakang Mad Sword Legion -- ada di depan Suzune. 

Dia telah pindah secara instan berkat skill bela diri tipe Gerakan 【Ground Shrink】. 

Statistiknya sebagai Yang Terpilih, bonus yang diberikan dengan melengkapi 『Onimaru』, 

dan peningkatan status yang disebabkan oleh racun, Kotone jauh lebih cepat daripada yang 
diingat Suzune. 

Dalam sekejap mata. Tidak ada ekspresi yang lebih pas untuk gerakan Kotone. 

Ketika Suzune menyadari apa yang sedang terjadi, 『Onimaru Kunitsuna』 telah ditarik 

dari sarungnya, bilahnya mendekati leher Suzune. 
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"!?" 

Aku akan mati--- 

Saat Suzune secara naluriah menutup matanya, suara logam yang berbenturan mencapai 
telinganya. 

"Aku terkesan bahwa para pengintai berhasil melarikan diri." 

Ketika Suzune membuka matanya, mantel hitam berkibar di depannya. 

"Jangan hanya berdiri di sana !! Panggil dia !! " 

Shin berteriak sambil memblokir『 Onimaru 』dengan『 Tanpa Bulan 』. 

Peralatan Kotone tampaknya hanya senjata tempur jarak dekat 『Onimaru』. Dengan 

demikian, Shin waspada terhadapnya, berpikir bahwa dia tidak akan hanya tinggal di 
belakang Mad Sword Legion. 

Shin, yang telah memperkuat Pisau Tertinggi Munechika dan Mitsuyo, tahu bahwa 
"Moonless" -nya lebih unggul sebagai senjata. 

Namun, racun yang dimiliki 『Onimaru』 tampaknya tidak kehilangan daya tahan, bahkan 

jika terkunci dalam bentrokan melawan 『Tanpa Bulan』. 

-------- 【Rindou Kotone level 904】 

【Analisis】 Shin menunjukkan informasi yang berbeda dari sebelumnya. Level maksimum 

pemain adalah 255; kecuali pengecualian khusus, hanya monster yang bisa melampauinya. 

Rupanya Kotone sekarang memiliki sifat-sifat yang mirip manusia dan monster. 

"Shah!" 

Mitsuyo menyerang Kotone, yang mencoba mendorong Shin ke bawah, dari belakang. Dia 
juga berjanji untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk menyelamatkan Kotone, dan 
mengayunkan 『Oodenta Mitsuyo -- Shinuchi』 setelah mengaktifkan skill 【Nonfatal 

Blade】. 

Benturan pedang bergema lagi; itu adalah suara katana Mitsuyo yang ditolak. 

Kotone, yang telah memegang 『Onimaru』 dengan kedua tangan, mengalihkan 

cengkeraman ke tangan kanannya, mengambil pedang lain dengan tangan kiri dan 
menangkis serangan Mitsuyo dengan itu. 

"Shin!" 
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"Aku di sana!" 

Setelah beralih ke pegangan satu tangan, kekuatan Kotone memegang 『Onimaru』 

melemah. 

Shin terus mengunci pedang dengan Kotone untuk memberi Mitsuyo kesempatan untuk 
menyerangnya secara mengejutkan; tetapi karena sekarang itu tidak perlu lagi, Shin 
mengaktifkan skill. 

"Mari kita singkirkan senjatamu terlebih dahulu." 

Sebuah kejutan kuat meledak di antara bentrokan 『Tanpa Bulan』 dan 『Onimaru』. 

Shin telah mengaktifkan skill Martial tipe Katana 【Empty Strike】. Keterampilan ini 

memiliki efek meniup senjata lawan, membuatnya sementara tidak dapat digunakan. 

Kekuatan dampak yang dihasilkan antara kedua katana itu menerbangkan Kotone 『

Onimaru』. Sebagai efek sekunder, gerakan lengan yang digunakan Kotone untuk 

memegang 『Onimaru』 menjadi lebih lamban juga. 

"Kau mi --- apa?" 

Shin dengan cepat mendekati Kotone, tetapi mendeteksi gelombang permusuhan yang 
mendekat dan mengayunkan less Tanpa Bulan 』ke bawah di tempat. 

Permusuhan datang dari bagian dari senjata yang membentuk Legion Pedang Gila. 
Tampaknya monster itu juga bisa mengendalikan senjatanya secara terpisah, jadi dia 
mengirim beberapa senjata untuk membantu Kotone. 

"Dan itu sangat dekat! Hal-hal ini sangat menjengkelkan! " 

Mitsuyo juga, seperti Shin, menyapu senjata yang menyerangnya. 

"Itu menyerang kita saat berurusan dengan Schnee dan yang lainnya pada saat yang sama, 
ya. Aku ingin tahu apakah memiliki senjata yang bagus meningkatkan kecerdasannya juga? 
" 

Monster itu dengan hati-hati memisahkan senjatanya untuk menghindari sihir Schnee, 
dengan cekatan menggerakkan tubuh besarnya. 

Karena itu bukan satu unit besar, tetapi sesuatu yang terbuat dari banyak unit kecil, pola 
serangannya sangat bervariasi. 

Serangan Schnee dan yang lainnya menghancurkan senjata-senjatanya, jadi monster itu 
kurang dari setengah ukurannya pada awalnya, tapi itu masih membutuhkan waktu 
sebelum bisa dikalahkan. 
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"Kakak ..." 

Suzune tampaknya tidak tahu harus berkata apa kepada saudara perempuannya, yang 
mengendalikan banyak senjata di udara. 

Jika Shin tidak datang di antara mereka, dia mungkin sudah mati sekarang. Kotone 
mungkin terkena miasma, tetapi melihat saudara perempuan tercintanya hampir 
membunuhnya telah mengguncang Suzune secara mendalam. 

"Sudah kubilang tidak ada waktu untuk keluar !!" 

"Aah !!" 

Sambil masih menunjuk 『Tanpa Bulan』 ke arah Kotone, Shin mendaratkan potongan di 

kepala Suzune. Pukulan mendadak mengejutkannya. 

"Aku tidak akan memberitahumu untuk tidak terguncang, tapi fokuslah pada pertempuran 
selagi masih ada harapan." 

"A-apa yang kamu ..." 

"Lihat saja wajahnya." 

Pisau Shin menunjuk ke arah Kotone, yang memegang 『Onimaru』 dan pedang lain yang 

dia ambil; lebih tepatnya, di mata kirinya. Air mata transparan mengalir dari sana. 

"Dia tidak menangis atau apa pun ketika kita datang ke sini. Dia mungkin masih berjuang 
melawan racun. Jangan menyerah. " 

Shin kemudian menyiapkan『 Tanpa Bulan 』sekali lagi dan menuduh Kotone. 

Mungkin mengambil keuntungan dari Shin meninggalkan sisinya, senjata di udara terbang 
ke arah Suzune, tetapi dirobohkan oleh Mitsuyo, yang datang lebih dekat dengannya. 

"Serahkan ini padaku!" 

Yakin dengan kata-kata Mitsuyo, Shin menyerang Kotone. 

Kotone menggunakan tangan kanannya 『Onimaru』 dan katana di tangan kirinya untuk 

memblokir tebasan Shin. Mungkin karena perbedaan level senjata, katana tangan kiri patah 
setelah bentrokan kedua. 

"---- !!" 

Kotone melangkah mundur dan melemparkan katana yang rusak itu ke Shin, lalu meraih 
salah satu dari yang lain menari di udara. Senjata baru itu memancarkan aura yang jelas 
berbeda dari yang lain di sekitarnya; itu adalah katana kelas Kuno 『Mudou Kanemitsu』. 
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"Seperti yang aku duga, ada nilai Kuno juga." 

Shin menyapu tebasan yang masuk Kotone dan mendorong lengan kirinya ke depan. 

Pada saat yang sama, dia mengaktifkan skill Martial tipe Barehanded 【Water Mirror 

Impact】, mengarah ke dada Kotone. 

Bahkan Yang Terpilih terbaik pun bisa bergerak cepat jika mereka kesulitan bernapas. 
Pikiran seperti itu mendorong serangan Shin, tetapi Kotone berhasil menangkis di detik 
terakhir, menggunakan 『Onimaru』. 

"Apa?" 

Senjata dengan bilah tipis seperti katana tidak bisa menghindari kerusakan setelah 
memblokir serangan dengan tubuh bilahnya. Kecuali jika katana itu sangat kokoh, itu 
adalah metode pertahanan untuk menghindari dengan cara apa pun. 

Untuk 『Onimaru』 itu mungkin, tapi meskipun begitu tidak aman untuk memblokir salah 

satu serangan Shin seperti ini. 

Shin bertanya-tanya apa artinya ini ketika dia melihat ekspresi Kotone yang melengkung 
kesakitan. Racun di sekitar 『Onimaru』 semakin tebal, dan meskipun Shin tidak 

melakukan apa-apa, sebuah fragmen katana terputus. 

"Sial, sengaja melakukannya !?" 

Ketika dia pertama kali melihat 『Onimaru』, Shin merasa terganggu oleh kenyataan 

bahwa itu terlihat asli dan tidak terpengaruh oleh racun. Dalam "Depths of Hellfire", bos '『

Dojigiri Yasutsuna』 berada dalam kondisi yang mengerikan. 

Tindakan Kotone barusan menyatakan bahwa teori Shin, yang menyatakan bahwa kondisi 
『Onimaru was yang baik merupakan hambatan bagi racun, bisa jadi benar. 

Senjata tingkat kuno pada awalnya tahan terhadap racun. Tidak aneh jika Lima Pisau 
Tertinggi yang berkumpul di sekitar Kagutsuchi menjadi lebih tahan. 

"Apa yang terjadi jika kita memurnikan racun tanpa merusak katana?" 

Shin menyerang Kotone lagi. Sambil mengayunkan 『Tanpa Bulan』, ia mengaktifkan 

keterampilan bela diri tipe Katana. 

"Bagaimana dengan ini!" 

『Tanpa Bulan』 melepaskan kilatan cahaya perak yang kuat; racun melilit 『Onimaru』 

terpesona dan, pada saat yang sama, tubuh Kotone nampak kehilangan kekuatannya. 
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Kilasan perak, yang disebabkan oleh skill Martial tipe Katana 【Cleave Omen】, memiliki 

efek yang sama dengan 【Dispel Omen】. Setelah berbenturan dengan 『Tanpa Bulan』 

karena diselimuti keterampilan, racun yang menyelimuti 『Onimaru』 untuk sementara 

waktu akan kehilangan efeknya. 

Shin sekali lagi mengetuk 『Onimaru』 menjauh dari tangan Kotone, lalu menangkis 

tangan kirinya 『Mudou Kanemitsu』 dengan gagang 『Moonless』. 

Sebelum 『Mudou Kanemitsu』, sekarang terbang di udara, kembali ke Kotone, Shin 

memukulnya dua kali. 

Keahlian bela diri tipe Katana 【Fang Cry】. 

Garis miring berbentuk V menghantam 『Mudou Kanemitsu』 dengan bersih, dan tubuh 

katana pecah menjadi tiga bagian. 

Shin tidak punya waktu untuk terkejut dengan kelemahan katana yang tak terduga, karena 
『Mudou Kanemitsu broken yang seketika berubah menjadi pasir dan menghilang. Menjadi 

bagian dari tubuh monster sepertinya memakan sebagian besar kekokohannya sebagai 
senjata. 

"------- !?" 

Segera setelah kehancuran Shin dari 『Mudou Kanemitsu』, suara bentrok logam yang 

tidak wajar datang dari arah Schnee. 

Shin melirik ke arah itu dan melihat bahwa bagian dari senjata yang menyusun tubuh Mad 
Sword Legion berperilaku tidak menentu, seolah-olah itu telah kehilangan kendali. 

『Mudou Kanemitsu』 Shin telah hancur mungkin adalah salah satu senjata di dekat inti 

Mad Sword Legion. 

"Maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi." 

Kotone telah berusaha melarikan diri, mengambil keuntungan dari celah kecil yang lahir 
dari kehancuran Shin 『Mudou Kanemitsu』, tetapi Shin menjepitnya ke tanah. Air mata 

masih mengalir dari matanya. 

"Kamu akan diam di sini sebentar. Hanya sedikit kesabaran yang saya butuhkan. " 

Saat Shin mengucapkan kata-kata ini, bola cahaya tujuh warna muncul di atas kepalanya. 

Merah keterampilan api, biru keterampilan air, coklat keterampilan bumi, hijau 
keterampilan angin, kuning keterampilan kilat, putih keterampilan cahaya, hitam 
keterampilan kegelapan. Warna-warna globe mengekspresikan elemen-elemen dari semua 
mantra sihir. 
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"【Elemental Bind】" 

Balok dari semua warna dunia membentang ke arah Kotone dan 『Onimaru』. 

Balok, bergerak untuk menghindari Shin, melingkari pendeta yang kerasukan dan 
katananya. 

Dalam kondisi ini, mereka sementara tidak akan terpengaruh oleh serangan luar, tetapi 
tidak bisa bergerak dengan cara apa pun. Ini tidak berubah bahkan jika target itu dinodai 
oleh racun. 

Bergantung pada kastor, targetnya dapat langsung bebas, tetapi jika Shin adalah kastor, 
bahkan 900 Kotone yang berada di atas level tidak dapat bergerak. 

Sihir tipe dewa tidak termasuk, tapi mungkin karena skillnya termasuk 7 elemen sihir, itu 
berhasil menekan racun juga. 

"Tapi kalau saja itu lebih cepat, ..." 

Shin berhenti menjepit Kotone dan berdiri sambil bergumam pada dirinya sendiri. 

【Elemental Bind】 adalah keterampilan yang sangat berguna, tapi sinar cahaya yang 

dilepaskannya terlalu lambat; mereka pasti akan ketinggalan jika digunakan sendiri. 

Karena itu, di era game, 【Shadow Bind】 dan 【Arc Bind】 yang cepat, yang 

menggabungkan kecepatan dan kekuatan, keduanya lebih sering digunakan. 

Shin memastikan bahwa Kotone tidak bisa bergerak dan meminta Mitsuyo untuk 
memulihkan 『Onimaru』, yang tergeletak di tanah pada jarak kecil. 

Berkat 【Elemental Bind】 yang menyegel racun dan efek dari "Obat Keajaiban Langit 

Suci", tidak ada yang terjadi bahkan jika Mitsuyo menyentuh 『Onimaru』. 

Beralih ke arah Kotone, Shin melihat bahwa Suzune dengan putus asa memanggilnya. 

"Oke, gangguan terakhir adalah pria itu." 

Shin memandang ke arah Mad Sword Legion, yang menjadi lebih kecil karena serangan 
Schnee dan yang lainnya. 

Shin tidak tahu berapa banyak wasiat yang dimiliki Legion Pedang Mad Gila, tapi 
sepertinya itu dengan panik berusaha menghindari serangan gabungan Schnee, Tiera dan 
Kagerou. 

Jika Schnee dan yang lainnya menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka akan 
mengalahkannya sejak lama. 
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Itu masih hidup berkat struktur multi-unit khususnya dan karena mereka bertarung di 
ruang tertutup, jadi Schnee dan yang lainnya tidak menggunakan serangan jarak jauh, 
karena khawatir mengenai memukul sekutu mereka juga. 

Sekarang setelah mereka menangkap Kotone, Shin ingin segera memulai pemurnian, jadi 
dia tidak merasa ingin mencukur tubuh monster itu sedikit demi sedikit. 

"Schnee! Lindungi semua orang kecuali saya! " 

Schnee mengangguk pada Shin, dan dia memilih keterampilan yang ingin dia gunakan. 

"【Casting Berkelanjutan】, 【Gun Fire】 !!" 

Skill yang dia gunakan pertama kali memungkinkan untuk membuang skill yang digunakan 
setelah itu selama MP diperbolehkan; kali ini, Shin memilih skill Sihir tipe Api 【Gun Fire】

. 

Sejumlah besar bola api terbentuk di sekitar Shin, lalu menembak satu demi satu ke arah 
Mad Sword Legion. 

Ukuran setiap bola api sekitar 15 kuburan; karena mereka tidak terlalu cepat, senjata yang 
melayang di udara dengan mudah dapat menghindari lintasan mereka. 

Sama seperti kelihatannya mereka lewat tanpa melakukan apa-apa, bola api tiba-tiba 
meledak, menghamburkan bola api 5-makam kecil di sekitar. 

Bola api meledak bersama-sama, mengisi ruang dengan bola api yang lebih kecil dan 
mengubah senjata yang membentuk Legion Pedang Mad menjadi abu dan debu. 

Itu adalah serangan yang menargetkan teman dan musuh tanpa pandang bulu, tetapi 
penghalang es yang diciptakan Schnee mencegah sekutu mereka menerima kerusakan. 

Legion Pedang Gila, jumlah senjatanya sudah dikurangi oleh Schnee dan serangan lainnya, 
sekarang melihat semua senjatanya dihancurkan; seperti 『Mudou Kanemitsu』 

sebelumnya, mereka berubah menjadi debu. 

Yang tersisa hanyalah Kotone yang terikat dan 『Onimaru』. 

『Onimaru』 cenderung oleh Mitsuyo. 

"Tiera! Pemurnian, kumohon! " 

Tiera bergegas ke sisi『 Onimaru 』setelah mendengar teriakan Shin. 

"... kamu harus memegang tangannya." 
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Tiera membisikkan nasihat ini kepada Suzune ketika dia lewat di sebelahnya dan Kotone, 
kemudian mulai penyucian 『Onimaru』. 

Berbeda dari bos "Depths of Hellfire", kali ini Kotone juga harus dimurnikan: jadi kali ini 
Shin akan menggunakan 【Dispel Omen】 pada 『Onimaru』, sementara Schnee 

melakukan hal yang sama pada Kotone. 

"-----------------" 

Miasma yang menyelimuti 『Onimaru』 perlahan-lahan menghilang. Pada saat yang sama, 

suara tegang mengalir dari bibir Kotone. 

"Saudara! Kotone! " 

Kotone meringis kesakitan, dan Suzune terus memanggil namanya dengan putus asa. Dia 
mencoba untuk membebaskan diri, tetapi 【Elemental Bind】 Shin sepenuhnya menyegel 

gerakannya. 

"Fiuh, ini sudah berakhir." 

Setelah beberapa waktu, Tiera mengumumkan dia selesai, sambil menyeka keringat dari 
alisnya. Dia mantap pada kakinya saat ini: pemurnian kurang menarik dari yang 
sebelumnya. 

"Sisanya terserah kamu, Shin. Tolong. " 

" Serahkan padaku. " 

Tiera memberikan『 Onimaru 』kepada Shin, yang memberinya pandangan panjang dan 

hati-hati. 

Daya tahannya telah menurun sekitar 20%, tetapi dibandingkan dengan Dojigiri, ternyata 
hanya mengalami sedikit kerusakan. Shin menyimpulkan bahwa situasinya tidak sepenting 
terakhir kali. 

Shin mengaitkan keadaan im Onimaru Mits dengan Mitsuyo, dan ekspresinya melembut 
dengan lega. 

"Baiklah kalau begitu, kamu selanjutnya." 

Shin mempercayakan 『Onimaru』 kepada Mitsuyo dan berbalik ke arah Kotone. Dia tidak 

tahu bagaimana racun telah mempengaruhi dirinya, jadi dia masih terikat. 

Shin meminta Suzune untuk mundur untuk berjaga-jaga dan memeriksa kondisi Kotone. 【

Analisis】 tidak menampilkannya sebagai bos lagi. Korupsi racun itu tampaknya juga tidak 

lebih. 
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Mungkin karena dia kehilangan kesadaran, matanya sekarang tertutup. 

"Sekilas, sepertinya tidak ada masalah." 

"Aku tidak bisa merasakan racun lagi, jadi kupikir kau bisa melepaskannya sekarang." 

Tiera, anggota yang paling sensitif terhadap racun, memberikan persetujuannya juga, jadi 
Shin mengikuti lamarannya. 

【Elemental Bind】 menyebabkan Kotone melayang di udara, jadi Shin bersiap untuk 

mendukungnya agar tidak membiarkannya jatuh ke tanah. 

"Hn ..." 

Kotone bergumam, mungkin dampak jatuh ke tangan Shin telah membangunkannya. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Uuh .... aku ... aku ...?" 

"Saudara!! Koto !! " 

Setelah mendengar suara kakaknya, Suzune bergegas ke sisinya, berlawanan dengan Shin. 
Tidak ada yang merasa pantas untuk berkomentar tentang bagaimana Suzune mengubah 
cara dia memanggil saudara perempuannya. 

"Ini aku!! Suzune !! Apa kau mengenaliku !? " 

" Ya ... aku mengerti. " 

Dia tampaknya telah sepenuhnya sadar ketika berbicara dengan Suzune: senyum ramah 
muncul di bibir Kotone, membuat Suzune lega. 

"Bisakah kamu berdiri?" 

"Maaf, tubuhku masih ..." 

"Ya?" 

Kotone menyembunyikan wajahnya karena malu, dan dia berhenti berbicara di tengah 
kalimat. 

Shin bertanya apa yang salah, dan tubuh Kotone mulai bergetar. 

"K-kenapa aku berpakaian sangat memalukan !?" 

Dia tampaknya belum menyadari keadaan pakaiannya. 
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Sementara dia diikat berkas cahaya menyembunyikannya, tetapi sekarang setelah mereka 
menghilang, jelas bahwa jubah pendetanya begitu robek dan compang-camping sehingga 
hampir tidak bisa disebut pakaian. 

Keadaannya saat ini bahkan lebih menggoda daripada telanjang, mendorong Kotone untuk 
berusaha mati-matian memutar tubuhnya untuk menyembunyikannya. 

"Ah ..." 

"Eh ... a-kenapa!?!" 

Mungkin itu terjadi karena untuk sementara, dia diklasifikasikan sebagai monster. 

Atau mungkin memutar tubuhnya memberikan kudeta rahmat. Jubah Kotone berubah 
menjadi pasir dan lenyap, seperti yang dilakukan Mad Sword Legion. 

Yang tersisa hanyalah Kotone sendiri, dalam keadaan paling alami, masih dipegang oleh 
Shin. 

Shin dengan cepat memalingkan muka, tetapi dia tidak bisa menghindari melihat dada dan 
lekuk Kotone yang cukup, yang menempati bidang pandangnya sebelum dia melihat ke 
tempat lain. 

"Gunakan ini!" 

Schnee dengan cepat mengeluarkan pakaian baru dan menutupi Kotone dengannya. 

"Siapa saja, tolong, beralihlah bersamaku!" 

Shin memutar lehernya jauh-jauh sebagai reaksi atas situasi yang tiba-tiba, tetapi 
mendekati batas kemampuannya, jadi dia meminta bantuan. 

Berkat Schnee, bagian depan tubuh Kotone tertutup, tetapi punggungnya masih telanjang. 
Dia tidak memperhatikannya ketika dia masih berpakaian, tapi sekarang dia telanjang 
sensasi menyentuh kulitnya ditransmisikan dengan jelas ke tangannya. 

Shin membiarkan Suzune, yang ada di depannya, mendukung kakaknya dan segera 
mundur. 

"Shin, kita harus bicara nanti." 

"... Aku lebih suka menyelesaikan ini dengan damai." 

Senyum Schnee lebih menakutkan daripada racun saat ini. 

Meskipun misi mereka telah selesai, Shin entah bagaimana tidak merasa lega sama sekali. 
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Grup telah berhasil menyelamatkan Kotone dan memulihkan 『Onimaru』, sehingga 

mereka menuju ke pintu keluar Cadaver Realm. Kotone masih tidak bisa bergerak dengan 
baik, jadi dia diangkut oleh salah satu roh Suzune. 

"Ngomong-ngomong, bagusnya isi kotak barang itu aman." 

Pakaian Kotone telah hancur menjadi debu, tapi sekarang dia telah berubah menjadi 
pakaian yang dia miliki di dalam kotak barangnya sendiri. Kejadian langka bagi seorang 
penghuni dunia ini, Kotone juga memilikinya. 

"Aku minta maaf karena ... menunjukkan kepadamu ... sesuatu yang sangat memalukan ..." 

Wajah Kotone sangat merah ketika dia menjawab. Dia terkadang mengintip Shin, lalu 
menyembunyikan wajahnya karena malu. 

"Ah, er .... Kupikir lebih baik melupakan saja ... wah!" 

Dia bermaksud mengatakan "lupakan saja", tetapi terganggu oleh serangan tiba-tiba roh 
terbang. Setelah menghindarinya, Shin menyadari bahwa Suzune memelototinya dengan 
sejumlah niat membunuh di matanya. 

Dia berjalan di sebelah Kotone, tersembunyi dari pandangan Shin, tetapi bergerak di antara 
mereka dengan kecepatan yang menakutkan. 

"Jika kamu membisikkan fakta bahwa kamu melihat saudariku telanjang, aku akan datang 
untuk kepalamu." 

"Aku tidak mengatakan sepatah kata pun ... hei, aku tidak bisa bahkan jika aku ingin ..." 

jawab Shin dengan kecil mendesah. 

Alasan mengapa Suzune sangat berperang adalah karena Kotone, setelah menyadari dia 
terlihat telanjang oleh seorang pria, mengeluh bahwa "Aku tidak bisa menikah lagi 
sekarang ..." dan bertanya pada Shin, penyebab di balik itu semua, "tidakkah kau mau 
mengambil aku sebagai pengantinku? ". 

Mungkin karena dia telah melihat pertukaran antara Shin dan Schnee, sementara masih 
malu Kotone menunjukkan apa yang tampaknya menjadi sisi menggoda. Namun, Suzune 
tidak menganggapnya sebagai lelucon dan menjadi sangat waspada terhadap mereka. 

Kedua pendeta itu adalah anak yatim dan satu-satunya kerabat satu sama lain. Bahkan jika 
dia merasa bersyukur kepada Shin, dia tidak akan menerima bahwa saudara 
perempuannya menikah dengannya hanya karena dia melihatnya telanjang. 

"Aku tidak pernah membiarkanmu menikahi saudara perempuanku !!" 
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"Tunggu!! Sudah kukatakan padamu bahwa aku tidak punya niat sedikit pun untuk 
melakukan itu sejak awal, bukan !? Aku sudah terlihat menakutkan, jadi jangan katakan itu 
!! " 

Bahkan jika Kotone serius, Shin tidak akan menerimanya. Dia malah khawatir bahwa 
Suzune akan menyebabkan keributan yang lebih besar. 

"Kamu benar-benar orang yang sangat baik." 

Kotone memandangi pertukaran Shin dan Suzune dengan ekspresi damai di wajahnya. 

"Jika menurutmu begitu, maka tolong jangan terlalu menyusahkan Shin." 

"Maaf. Saya hanya senang dia bereaksi seperti itu bahkan kepada orang seperti saya. " 

Kotone dengan jujur menundukkan kepalanya sebagai tanggapan atas teguran Schnee. 

Kotone sadar bahwa, setelah dirusak oleh racun, dia akan dijauhi. Ekspresinya juga agak 
gelap. 

"Yah ... dalam dosis kecil, tidak apa-apa." 

"Kau akan memaafkanku?" 

Ketika Shin melihat Kotone telanjang, Schnee adalah orang yang memancarkan aura yang 
paling menakutkan. Kotone telah memperhatikannya, jadi reaksi Schnee mengejutkannya. 

"Aku akan meminta dia memanjakanku sedikit sebagai balasan." 

Kotone bingung sejenak oleh jawaban Schnee, berkata dengan nada yang sangat serius, lalu 
tertawa pelan. 

"Hehe, kalau begitu kupikir aku akan menggodanya lebih sedikit." 

Setelah itu, Kotone dengan samar berkata, "Kau bahkan akan menyentuh tubuh yang sama 
ternodanya dengan milikku?", Sehingga posisi Shin menjadi semakin sulit. 

"Tidak, yah, ini tidak ternoda atau apa, kan? Miasma telah sepenuhnya dimurnikan, kamu 
benar-benar murni, Kotone. Itu adalah sesuatu seperti force majeure ... atau jadi saya ingin 
Anda berpikir. " 

Shin tampak tertekan, ketika Kotone menatapnya dengan mata memohon, tetesan air mata 
transparan berkilauan dari tepiannya. 

Melihat ekspresinya, Shin bahkan berpikir bahwa dia bisa serius. 

"Apa, kakakku tidak cukup untukmu !?" 
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"Tunggu, apakah kamu mendukung atau menentangnya ?!" 

Shin tidak bisa menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kata-kata marah Suzune. 

"Saya melihat Anda rukun dengan Suzune." 

"Dia lakukan !? Saudari, apakah Anda yakin Anda masih tidak sakit di suatu tempat? " 

" Aku belum pernah melihat Anda mengekspresikan emosimu begitu lama dalam waktu 
yang lama. " 

Mengatakan ini, Kotone tertawa pelan. 

"Kh, punggungku terasa ditargetkan ..." 

Sepanjang percakapan ini, aura yang sangat kesal berasal dari Tiera dan Mitsuyo, di 
belakang kelompok. 

Bahkan jika itu terjadi secara kebetulan, itu adalah fakta bahwa Shin melihat Kotone 
telanjang, jadi dia mengajaknya menggoda dengan tenang. 

Namun, suasana hati Mitsuyo dan Tiera yang jengkel terlihat jelas di wajah mereka, dan 
senyum Schnee, yang sama sekali tidak memiliki intimidasi, adalah yang paling 
menakutkan. 

(Kenapa tidak ada titik teleportasi di ruang bos, seperti permainan ...?) 

Shin akhirnya berharap fitur itu tetap ada. 

Shin tahu itu hanya akan menunda masalah, tetapi dia ingin melarikan diri dari situasi saat 
ini sesegera mungkin. 
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Vol. 9 - 3.5 
Bab 3 -- Bagian 5 "Kedengarannya sulit, lebih dari satu." 

"Ya, tentu saja itu sulit." 

Pesta Shin berhasil keluar dari ruang bawah tanah dengan hampir tidak ada pertemuan 
monster dan kembali ke Kuil Black Priestess. rumah guild. 

Setelah mengetahui kembalinya Kotone, banyak pendeta berkumpul di rumah guild. 

Pihak Shin, di sisi lain, berada di kamar guildmaster, melaporkan secara rinci apa yang 
terjadi di ruang bawah tanah. 

"Sepertinya Kotone berhasil mempertahankan kesadarannya berkat Onimaru. Di sisi fisik 
juga, insiden abnormal seperti bagian tubuh yang bermutasi atau hilang juga tidak terjadi. " 

"Aku juga memeriksanya di sini, untuk jaga-jaga. Saya khawatir karena dia dipenjara 
selama 5 tahun, tetapi syukurlah dokter mengatakan bahwa tidak ada yang salah 
dengannya. " 

Ada banyak metode penyembuhan di dunia, tetapi Seni seperti 【Sembuh】 atau 【

Sembuhkanlah】 atau Ramuan tidak ada. dimana mana. Anggota Black Priestess Shrine 

juga memiliki teknik medis yang tidak mengandalkan metode seperti itu. 

Suzune menemani Kotone untuk mengambil tes, jadi dia juga tidak ada di kamar. 

"Yah, aku ingin kamu memberitahuku alasan untuk tidak menghilangkan ikatan Onimaru." 

Setelah laporan tentang Kotone berakhir, Shin mengajukan pertanyaan ini kepada Mitsuyo. 

Di ruang bawah tanah, pemurnian telah selesai dan Shin berpikir bahwa Onimaru 
Kunitsuna sekarang akan baik-baik saja; namun untuk beberapa alasan Mitsuyo 
mengatakan untuk menunggu sebelum melepaskan ikatannya, dan katana itu masih 
tertahan. 

"Kurasa tidak ada yang membantunya. Jika memungkinkan, aku sebenarnya ingin 
membawanya kembali seperti ini. " 

" Tidak, jika ada masalah aku tidak akan memaksamu, kau tahu. " 

" Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa kamu atau yang lain melakukan sesuatu salah. 
Karena kita berdua Supreme Blades, kita dapat berkomunikasi melalui kesadaran kita, dan 
aku sudah memastikan bahwa Kunitsuna mempertahankannya. " 

" Jadi, apa yang menghentikanmu? " 
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" .... Aku akan membiarkan Kunitsuna yang menjawabnya. " 

Mitsuyo tidak ingin menjawab sendiri, rupanya, jadi dia menyerahkan Onimaru, masih 
terpengaruh oleh 【Elemental Bind】, kembali ke Shin. 

Tidak ada yang berbahaya di balik itu, atau begitulah kata Mitsuyo. 

"... Oke, kalau begitu aku melepas ikatannya." 

Perilaku Mitsuyo memberi Shin firasat buruk tentang itu, tapi tidak ada alasan untuk 
menjaga katana terikat. 

Setelah dibebaskan, Onimaru melintas dan mengambil bentuk manusia. Itu tipe wanita, 
seperti Munechika dan Mitsuyo. 

Penampilannya sekitar 20 tahun. Matanya masih tertutup, jadi mereka tidak tahu warna 
apa itu, tapi rambutnya sebahu memiliki kilau hitam yang indah yang tidak kalah dengan 
milik Munechika. 

Onimaru adalah apa yang disebut kecantikan tradisional Jepang. Di dalam rambutnya yang 
hitam, dua poninya -- satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan wajahnya -- merah 
cerah. Melihat mereka, Shin membayangkan tanduk Oni. 

Dia mengenakan hakama, tetapi pundak dan tubuhnya juga dilindungi oleh potongan-
potongan baju besi, membentuk kombinasi yang agak tidak biasa. 『Onimaru Kunitsuna』 

dilengkapi dengan kuat di pinggangnya. 

Begitu dia membuka matanya, murid merah -- berbeda dari Supreme Blade lainnya -- 
menatap lurus ke arah Shin. 

"Senang berkenalan dengan Anda. Saya adalah salah satu dari Lima Pedang Tertinggi, 
Onimaru Kunitsuna. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas semua yang telah 
Anda lakukan untuk saya. " 

Kunitsuna kemudian dengan sopan menundukkan kepalanya. 

Shin sudah siap untuk sesuatu terjadi, jadi dia merasa sedikit bingung. 

"Aku juga ingin menanyakan sesuatu. Siapa yang mencocokkan pisau dengan wanita 
Kotone di antara kamu? Selain Mitsuyo. " 

" Itu aku. " 

" Aah! Jadi itu benar-benar Anda, tuan !! " 

Shin menjawab, dan Kunitsuna berjalan mendekatinya, senyum penuh di bibirnya. Mitsuyo 
telah melangkah di antara mereka, tetapi Kunitsuna menghindarinya secara instan. Shin 
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terkejut oleh kelincahan gerakannya, tetapi kemudian Kunitsuna mengambil tangannya di 
tangannya, meletakkannya di dadanya dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dia 
prediksi. 

"Aku mohon padamu, tolong jadilah tuanku!" 

"... apa?" 

Shin perlu beberapa detik sebelum dia bisa memahami arti permintaan Kunitsuna. 

"Cukup!" 

"Aduh!" 

Ketika Shin dan yang lainnya membeku di tempat oleh kata-kata Kunitsuna, Mitsuyo -- 
yang telah mengharapkan mereka -- memberinya pukulan ringan di atas kepala. Saat 
cengkeraman Kunitsuna di tangan Shin melemah, ia mengambil kesempatan untuk 
menjauh darinya. 

"Mitsuyo, tolong jelaskan apa yang terjadi." 

"Persis seperti yang kamu dengar. Pada dasarnya dia ingin kamu menjadi dia ... Pengguna 
Onimaru Kunitsuna. " 

Shin bertanya kepada Mitsuyo, bukan Kunitsuna, untuk penjelasan, dan Mitsuyo menghela 
nafas. 

Ketika dia mendengar jawabannya, Shin akhirnya mengerti mengapa Mitsuyo tidak ingin 
menghapus ikatan Kunitsuna. 

"Tidak ada yang pernah begitu kasar padaku ..." 

"Apa yang kamu bicarakan sekarang!?!" 

Tanpa memedulikan teguran Mitsuyo, Kunitsuna menatap lurus ke arah Shin. Bagi Shin, 
matanya tampak hampir berbinar. 

"Yah, itu gadis yang menarik jika aku pernah melihat satu." 

"Memang. Namun, jika tubuhnya adalah senjata, mencari pengguna yang paling mampu 
tentu bukan masalah. " 

"Kalian berdua di sana, jangan bicara seperti ini bukan urusanmu. Jika kita berbicara 
tentang pemegang, kalian berdua adalah kandidat yang sangat bagus juga. " 
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Shin mencibir dan menjawab Shibaid dan Filma yang terkesan jujur. Mengenai 
kemampuan, semua karakter dukungan Shin, termasuk Schnee, memiliki lebih dari cukup 
untuk memenuhi syarat. 

Kebetulan, Schnee berbisik "tidak mungkin Shin akan menerima". 

"Nyonya Kunitsuna, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya telah memutuskan bahwa 
senjata yang saya gunakan adalah『 True Moon 』. Jadi aku tidak bisa menjadi pengguna 

pedangmu. " 

" Begitukah ? Itu s------ " 

" Bagus, omong kosong Kunitsuna sekarang sudah berakhir, jadi mari kita lanjutkan 
diskusi. " 

Mitsuyo menyela Kunitsuna yang kecewa dan mendesak kelompok itu untuk melanjutkan 
pembicaraan mereka. Itu adalah perlakuan yang cukup kasar, tetapi mungkin karena 
mereka telah berkomunikasi sebelumnya juga, hasil ini telah diprediksi. 

"Kamu kejam, Mitsuyo." 

"Sudah kubilang ini akan terjadi. Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? " 

" Selanjutnya, hmm. Ya, kami melakukan semua yang harus kami lakukan. " 

Shin melanjutkan mengatakan bahwa mereka dapat langsung kembali ke Fuji, tetapi 
Kuchinashi menghentikannya. 

"Jika demikian, tidakkah kamu akan bergabung dengan perayaan kami?" 

"Perayaan?" 

"Ada banyak korban di antara kita, tetapi Onimaru akhirnya pulih dari penjara bawah 
tanah dan Kotone kembali dengan selamat. Lebih jauh lagi, keprihatinan terbesar kita, 
racun, telah menghilang. Kami harus meminjam kekuatan Anda, tetapi ini adalah hasil yang 
hebat bagi kami. Semua orang tidak menunjukkannya, tetapi sejak kelompok Kotone gagal 
dalam misi mereka, suasananya sudah cukup gelap, atau lebih tepatnya tanpa harapan, 
kataku. Jadi, untuk menghapusnya sepenuhnya, saya berpikir untuk mengorganisir sebuah 
perayaan. " 

Jika para pejuang yang gagah berani yang telah memberikan bantuan pada kesuksesan ini 
tidak hadir dalam perayaan itu, suasana pesta yang meriah akan sebagian ternoda. 
Kuchinashi dengan demikian meminta kehadiran pihak Shin dalam perayaan itu. 

"Secara pribadi, saya ingin menghindari nama dan wajah saya menjadi lebih terkenal." 
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"Saya mendengar apa yang terjadi di Balmel. Sejujurnya, saya ragu ada artinya 
bersembunyi sekarang. Sebaliknya, jika mereka tahu bahwa Shin "terkenal" itu telah 
melakukannya, semua orang hanya akan mengangguk dan menerimanya. " 

" Apakah itu benar-benar menyebar sebanyak itu? Mencoba menghindari semua masalah 
yang mungkin terjadi, aku belum pernah mengunjungi guild petualang sekali setelah 
meninggalkan Balmel. " 

Argumen Kuchinashi tentang hal itu sudah terlambat juga masuk akal. 

Di sisi lain, berkeliling mengalahkan ikan kecil dan membersihkan ruang bawah tanah yang 
dipenuhi racun sangat berbeda. Shin tahu bahwa mustahil membuat orang tidak berbicara, 
tetapi dia masih ingin berusaha untuk bersikap rendah hati. 

"Setengah kebenaran, setengah rumor yang dilebih-lebihkan. Tetapi bahkan rumor yang 
berlebihan menyebutkan hal-hal yang dapat Anda lakukan dengan mudah Shin. Lagipula, 
orang-orang dari perdagangan yang tepat bisa melacakmu segera. " 

" Tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu, kurasa. Sejumlah orang melihat kami menuju 
ke utara, jadi jika mereka mengumpulkan informasi, mereka akan dengan mudah mulai 
berpikir bahwa kami juga curiga. " 

Gerakan mereka tidak disembunyikan dengan sempurna dengan cara apa pun, jadi Shin 
memutuskan untuk menerima situasinya, lebih cepat atau nanti dia akan ditemukan. 

"Saya mengerti. Jangan sembunyikan apa pun dan katakan secara terbuka bahwa saya 
melakukannya. Kami mungkin akan terlibat dalam segala hal mulai dari sekarang, jadi 
tinggal menunggu waktu saja. " 

" Oke, kamu akan berada di pusat lalu Shin. " 

Itu tidak akan dapat dihindari bagi anggota partai untuk menerima perhatian juga, tetapi 
Kuchinashi berjanji untuk memastikan informasi menyebar dengan Shin di pusatnya. 

"Lalu, tentang rasa terima kasih kami, maksudku hadiahnya ..." 

"Hadiah? Kami tidak pernah membicarakan hal itu, bukan? Kami datang atas kemauan 
kami sendiri, dan Anda juga membiarkan kami masuk ke wilayah Kuil Pendeta Hitam yang 
biasanya tidak dapat diakses juga. " 

Kelompok Shin ingin memulihkan Onimaru. Kuchinashi dan para pengikutnya ingin 
menyelamatkan Kotone. 

Metode untuk mencapai tujuan mereka sama, jadi mereka bekerja sama. 

Shin dan Kuchinashi memiliki hubungan yang bersahabat, jadi itu hanya masalah bentuk, 
tetapi karena kesepakatan mereka seperti itu, Shin bingung. 
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"Tapi itu tidak akan berhasil. Anda menyelamatkan salah satu dari kawan-kawan kami 
yang berharga, tetapi kami membiarkan Anda pergi tanpa imbalan apa pun ... itu tidak 
terhormat. Ada orang yang tahu bahwa kami mencoba dan gagal membersihkan ruang 
bawah tanah. Kami perlu setidaknya memakai "kinerja" untuk menunjukkan bahwa kami 
membayar Anda secara memadai untuk pekerjaan Anda. Sesuatu yang kami berdua 
sepakati, berdasarkan kontrak formal. Tentu saja, aku akan menjaga fakta bahwa kita 
saling mengenal tersembunyi. " 

" Jika informasi itu menyebar juga, beberapa orang bisa datang ke sini, berharap untuk 
menjangkau dan memanfaatkanmu melalui aku. " 

Black Priestess Shrine tidak mengatur wilayah mereka hanya dengan kekuatan mereka; 
mereka telah dipercayakan melalui perjanjian dengan rumah Kujou. Meski begitu, mereka 
masih memiliki gesekan dengan wilayah tetangga dan tidak bisa mengabaikan hubungan 
diplomatik dengan mereka, desah Kuchinashi. 

Rahmat menyelamatkan adalah bahwa, karena peran Black Priestess Shrine tidak dapat 
dilakukan oleh orang lain, mereka biasanya tidak terganggu oleh tetangga mereka. 

Itu adalah beban karena menjadi tuan rumah bagi banyak pendeta wanita, sebagaimana 
Kuchinashi mengisyaratkan. 

"Yah, untuk hadiahnya, hanya sesuatu yang formal baik-baik saja. Tapi jangan gunakan 
kami untuk diplomasi Anda sekarang. " 

" Aku tahu itu. Saya tidak tahu berterima kasih. " 

Setelah itu, mereka berbicara tentang hadiah resmi dan penginapan kelompok, kemudian 
kelompok Shin meninggalkan ruangan. 

Kuchinashi tampaknya yakin bahwa mereka tidak akan gagal dalam misi; beberapa jam 
sebelum jamuan makan, Shin tahu bahwa dia telah menyiapkan dua hadiah: satu kalau-
kalau Kotone selamat dan satu lagi kalau-kalau hanya pemurnian yang mungkin. 

Persiapan sibuk terus; menjadi acara utama, Shin dan Shibaid dipaksa untuk mengenakan 
kimono yang elegan, untuk ketidaksenangan ekstrim mereka. Kemudian, teman wanita 
mereka muncul. 

"Oooh ... seperti yang diharapkan, jubah pendeta terlihat bagus dengan rambut hitam." 

Mereka mengenakan jubah pendeta tradisional berwarna putih dan merah, berbeda dari 
seragam khas Kuil Pendeta Hitam. Orang pertama yang tampil mengenakan pakaian ini 
adalah Tiera. 
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Mata emasnya dan garis-garis perak di rambutnya adalah elemen yang tidak biasa 
mempertimbangkan pakaiannya, tapi rambut hitam panjangnya sangat cocok dengan jubah 
pendeta. 

Pipinya yang memerah, mungkin karena malu karena menjadi pusat perhatian, menambah 
pesona pada keseluruhan, setidaknya menurut Shin. 

"Jangan menatap terlalu banyak sekarang." 

"Aku tidak bermaksud begitu. Tapi itu terlihat bagus untukmu, kau tidak bisa 
menyalahkanku karena terlihat sedikit, bukan? " 

" Yah, tidak apa-apa ... Lagipula aku hanya pembuka untuk master dan yang lainnya. " 

Sambil mengotak-atik ujung perak dari rambutnya, Tiera memandang ke arah pintu tempat 
dia berasal. 

Yang selanjutnya keluar adalah Kotone dan Filma. 

Kotone yang berambut hitam dan bermata hitam persis seperti yang dibayangkan Shin dari 
kata pendeta wanita. Gerakannya yang halus, dikombinasikan dengan jubahnya, 
memberikan kesan anggun yang sempurna. 

Di sisi lain, sikap Filma hampir terlalu bangga; dia hampir terlihat seperti orang asing yang 
melakukan cosplay. 

"Bagaimana penampilanku? Tidak terlalu buruk, kan? " 

Dulu dengan baju besi Filma yang biasa dan paparan kulitnya yang tinggi, Shin dan Shibaid 
berpikir bahwa jubah pendeta dan rasio kulit terbuka yang rendah membuat Filma terlihat 
lebih menggoda. 

"Hmm, seperti kata mereka, kecantikan adalah keindahan tidak peduli apa yang mereka 
kenakan, tapi ini memang contoh utama. Saya mendapat kesan yang sangat berbeda dari 
biasanya. " 

" Warna Anda yang biasa adalah merah dan ungu, sehingga hakama merah terlihat sangat 
baik pada Anda. Dan seperti kata Shibaid, ada celah yang aneh ... " 

Kotone bertanya juga. 

"Jika aku boleh bertanya juga, apa pendapatmu tentang aku?" 

"Jujur saja, aku akan sulit sekali menemukan kata-kata selain" itu terlihat bagus untukmu 
"... kamu persis seperti yang aku bayangkan ketika aku membayangkan seorang pendeta, 
Anda tahu. " 
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Seorang pendeta wanita berambut hitam dan bermata hitam yang cantik. Dampak dari 
penampilannya yang malu-malu tidak bisa dibandingkan. 

"Kami di sini juga, jika kamu peduli." 

"... .Mitsuyo dan Kunitsuna, mengapa kamu memakai pakaian pendeta juga? Yah, tidak, 
kamu terlihat baik, tentu saja ... " 

Perhatian Shin telah ditempati oleh Filma dan Kotone, ketika Mitsuyo dan Kunitsuna, juga 
mengenakan jubah pendeta perempuan, memanggilnya dari belakang. 

Mereka biasanya mengenakan baju besi, tetapi membayangkan pakaian yang berbeda 
dalam pikiran bisa membuat mereka berubah sedikit banyak, kata mereka. Karena 
kesempatan itu, mereka memutuskan untuk mengenakan jubah pendeta juga. 

Mungkin dipengaruhi oleh warna baju zirah mereka, lengan jubah Mitsuyo memiliki pola 
hitam dan emas, sedangkan jubah Kunitsuna berwarna merah dan hitam. 

"Kami pikir untuk menarik perhatian tuan Shin dengan pesona kami ... tapi saya melihat 
kami memiliki banyak saingan sengit." 

"Diam. Dan toh itu tidak seperti itu. " 

Kunitsuna memegangi pipinya, tampak bermasalah, sementara Mitsuyo cemberut dan 
memalingkan muka. Lima Bilah Tertinggi benar-benar merupakan harta karun kepribadian 
yang kuat. 

"Hei, Shin. Acara utamanya dimulai. " 

Filma meminta perhatian Shin. Ketika dia berbalik, Schnee muncul juga. 

Schnee juga telah berganti dari pakaian biasanya menjadi jubah pendeta perempuan; dia 
datang berjalan dengan tenang ke kamar, rambut peraknya mengalir sambil mengikuti 
gerakannya. 

Seperti Tiera dan yang lainnya, dia telah merias wajah setelah mandi, membuatnya 
tersenyum, pemandangan normal bagi Shin, bahkan lebih cerah dari biasanya. 

"... Cantik." 

Satu kata keluar dari mulut Shin. 

Dia bisa saja berbicara selamanya, hanya menimbun kata-kata pujian. Tetapi dia merasa 
bahwa itu semua tidak dibutuhkan. 

Itulah seberapa banyak dia terpesona olehnya. 
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"Aku tahu itu ... begitulah selalu berakhir." 

"Kuu!" 

Seiring dengan kata-kata sedih Tiera, Shin merasakan sentakan memukul kakinya. Kembali 
dari kesurupannya yang memesona, Shin memandang kakinya dan menemukan Yuzuha, 
dalam jubah pendeta yang biasa, membusungkan pipinya. Dia masih menendang Shin 
dengan kakinya yang kurus. 

"Yuzuha, abaikan, tidak baik!" 

Setelah kembali dari penjara bawah tanah, Shin sibuk berbicara dengan Kuchinashi dan 
mempersiapkan perayaan, sehingga dia tidak menemukan waktu untuk Yuzuha; dia pikir 
dia telah melupakan janjinya. 

Pertumbuhannya seharusnya meningkatkan usia mentalnya juga, tapi sekarang Yuzuha 
kembali menjadi gadis kecil. Mungkin dia hanya bertingkah lebih dewasa. 

"Saya bekerja keras, di sini! Puji! " 

" Maaf! Maaf, jadi berhentilah menempel di wajahku! Saya tidak bisa melihat di depan! " 

Yuzuha, masih dalam bentuk manusia, melompat di kepala Shin, menutupi wajahnya. 

Itu adalah serangan mendadak yang menggunakan kemampuan fisiknya yang melebihi 
level-600 hingga penuh. Masih di bawah pengaruh pesona Schnee, Shin tidak bisa 
menghindarinya. 

Ketika Shin berhasil melepaskan Yuzuha darinya, rambutnya menjadi berantakan. 

"---Kemudian, ini terjadi?" "Lagipula, 

kau membuatnya sering-sering kembali. Anda bisa memperlakukannya secara khusus 
setidaknya hari ini. " 

Schnee tersenyum pada mereka. 

Aula perjamuan perayaan sudah penuh sesak dengan pendeta wanita. 

Shin dan rombongan dituntun ke kursi tamu utama; Yuzuha, masih dalam bentuk manusia, 
mengambil posisi di pangkuannya. 

Dia menyeringai bangga sambil memegang lengannya, tertawa dan berbicara dengan 
penuh semangat. Setelah tumbuh dewasa, wajahnya yang tanpa ekspresi tampaknya telah 
menghilang sepenuhnya. 

"Sangat cantik, boleh aku pelihara kamu?" 
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"Kuu, kamu boleh! Shin juga peliharaan! " 

Nada bicaranya puas, tetapi telinga rubah di kepalanya berkedut senang. Gerakan mereka 
jelas menunjukkan bagaimana dia ingin dibelai dengan cepat, membuat Yuzuha semakin 
menggemaskan. 

Di kursi tamu utama, Shin duduk di kursi kehormatan, dengan Schnee, Tiera, Mitsuyo, 
Kunitsuna, Filma dan Shibaid duduk di sisi kiri. Kagerou berada di sebelah Tiera. 

Di sisi kanan berlawanan duduk Kotone, Suzune dan Kuchinashi. 

Mata para pendeta terkonsentrasi pada kelompok Shin: gadis rubah misterius yang dipeluk 
di pangkuan Shin, di antara dua wanita cantik seperti Schnee dan Kotone, paling menarik 
perhatian. 

"Sekarang, mari kita mulai !!" 

Kata-kata Kuchinashi membawa keheningan total ke aula. Dia telah menggunakan mantra 
Angin untuk membawa suaranya ke seluruh tempat. 

Mata semua yang hadir beralih dari Shin ke Kuchinashi. 

"Aku yakin banyak dari kalian sudah tahu tentang kepulangan Kotone. Dia diselamatkan 
dari ruang bawah tanah kita mengalami masalah pembersihan, Cadaver Realm. Sekarang 
saya akan memperkenalkan kepada Anda para petualang yang menyelamatkan Kotone dan 
membersihkan ruang bawah tanah. " 

Tangan Kuchinashi menunjuk ke arah Shin dan teman-temannya. 

Seperti yang mereka diskusikan sebelumnya, para anggota yang benar-benar pergi ke 
ruang bawah tanah -- Shin, Schnee, Tiera dan Mitsuyo-berdiri. Ketika mereka 
melakukannya, tepuk tangan meriah memenuhi aula. 

Shin terkejut oleh intensitas sorakan; dia tidak menyangka responsnya akan begitu besar. 

"Semua orang sudah tahu tentang prestasi Anda dalam pertempuran di Balmel." 

" Begitukah." 

Itu bukan "set-up", tapi Kuchinashi rupanya sudah memberikan beberapa informasi 
kepada para pastor. Shin merasa itu menyebar terlalu cepat. 

Selain itu, kata-kata "Itu Palu Pemukulan ..." yang terkadang mencapai telinganya 
meningkatkan perasaan buruknya. 

"Ehm, aku terus mendengar kata-kata" Slashing Hammer "... apa artinya itu?" 
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"Kamu tidak tahu? Itu julukan "baru" Shin. Dia menebas monster dengan senjata tumpul, 
jadi orang-orang mulai menyebutnya sebagai "Shin Palu Pemukul". " 

" Oof ... " 

Shin merasakan pukulan tumpul di ususnya, mengetahui bagaimana nama panggilan ini 
menyebar tanpa sepengetahuannya. Nama macam apa itu Slashing Hammer ... dia tidak 
bisa menahan diri untuk tidak mendesah. 

"Malam ini kita merayakan kembalinya Kotone, penaklukan penjara bawah tanah dan para 
petualang pemberani ini !!" 

Kuchinashi berbicara lagi setelah tepuk tangan mereda. 

Tidak ada roti; setelah tepuk tangan singkat lainnya, semua peserta dengan bebas mulai 
menikmati makanan dan minuman. 

"Ini dia." 

"Oh, terima kasih." 

Melihat gelas Shin kosong, Kotone mengangkat sebotol Sake untuk menawarkannya. 

Schnee juga memperhatikan untuk melayaninya, tetapi ketika Shin memegang gelasnya 
dengan tangan kanannya, Kotone lebih dekat. 

"Kau bahkan meminta kakakku melayanimu ...!?" 

"Jangan katakan itu seperti aku memaksanya !!" 

Shin tidak tahu bagaimana orang lain melihatnya, tetapi Kotone telah melayani dia atas 
kehendaknya sendiri. 

"Shin, beri aku makan, beri aku makan!" Karena sama sekali 

tidak menyadari perang kecil Kotone dan Schnee dan gangguan Suzune, Yuzuha terus 
memesan apa yang ingin dia makan. 

Shin merasa sedih karena meninggalkan Yuzuha kembali sering belakangan ini, jadi dia 
memprioritaskan memberi makan Yuzuha daripada makan sendiri. 

"Tidak bisa menahannya. Ini, katakan aah! " 

" Enak ~ " 

Shin menggunakan sepasang sumpit dan membawa pesanan Yuzuha ke mulutnya. Yuzuha 
menggigit besar dan menunjukkan senyum lebar. 
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Shin memiliki adik kandung di dunia nyata; dia tertawa masam pada sikap manja Yuzuha, 
tetapi mengikuti perintahnya ke surat itu. 

" 

Wah , lucu sekali." Melihat Yuzuha disuapi oleh Shin, Kotone menggeliat. 

"Kalau begitu, kurasa aku akan melakukannya untuk Shin." 

"Eh?" 

Sumpit Shin sibuk memberi makan Yuzuha. Melihat ini, Schnee dengan cepat menggunakan 
miliknya untuk mengambil makanan dari piring dan membawanya ke mulut Shin. 

"Ini, katakan aah." 

"Tentu, aah ..." 

Schnee memulainya sendiri, tetapi tidak bisa membantu sedikit memerah. 

Shin memperhatikannya dan menjadi gugup. Makanan yang dibawanya, sangat lezat. 

◆◆◆◆ 

"Ya ampun , tidak ada ruang untuk masuk di antara ketiganya, kan." 

"Dia mungkin monster, tapi dia terlihat seperti anak kecil." 

Melihat Shin dan orang-orang di sekitarnya, Filma dan Shibaid tertawa dan minum dengan 
riang. 

Karena mereka tidak berpartisipasi dalam misi penjara bawah tanah, mereka bertanya-
tanya apakah mereka harus berpartisipasi dalam perayaan, tetapi Kuchinashi membesar-
besarkan keberatan mereka, mengatakan bahwa itu selalu pesta. 

"Tidakkah kamu akan pergi ke sisi tuan Shin?" 

"Aku? Yah, bahkan jika aku pergi ... " 

Pertanyaan untuk Filma telah ditanyakan oleh Kunitsuna, yang juga melihat Shin. Dia telah 
menolak untuk menjadi pengguna, tetapi sebagai penyelamatnya, dia memanggilnya 
dengan "tuan". 

Menanggapi pertanyaannya, Filma memiringkan gelasnya di tangannya, ekspresi 
bermasalah di wajahnya. 
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"Schnee dan aku, kami memiliki sikap berbeda terhadap Shin ... kami merasakan hal yang 
berbeda." 

"Apakah begitu? Saya berpikir bahwa menaklukkan yang kuat dan dilayani oleh yang 
cantik adalah cara hidup seorang pria sejati. Tampaknya nyonya Schnee dan nyonya Tiera 
adalah penguasa mewah Shin. " 

" Ahaha, siapa pun akan melihat Schnee melakukannya. " 

Tiera mengambil tegukan lain, tertawa terbahak-bahak. 

"Untuk Tiera, sepertinya terlalu dini bagimu untuk mengatakannya." 

"Wanita lebih sensitif tentang hal ini ... kan?" 

"Tapi Mitsuyo dan Munechika agak membosankan. Cara berpikir mereka lebih mirip 
dengan cara pria. " 

" Hei, Kunitsuna, jangan hanya menghinanya begitu saja! " 

Mitsuyo, yang duduk di samping Kunitsuna, tidak bisa membiarkan kata-kata itu pergi 
tanpa bereaksi. Saya tahu itu juga, bibirnya yang cemberut mengekspresikan. 

"Hmm, seperti yang mereka katakan di Hinomoto, tiga wanita bersama membuat keributan 
... Aku melihat itu benar bahkan dengan senjata." 

Melihat Kunitsuna dan Filma yang menggoda Mitsuyo, Shibaid membisikkan ini pada 
dirinya sendiri dan menuang segelas untuk dirinya sendiri. 

"Ya ampun, kamu tidak akan bertanya tentang perasaanku, Shibaid?" 

"Kamu adalah Tuan Besar, tapi hatimu mirip dengan Kucing Tipe. Bahkan jika saya 
bertanya, Anda tidak akan mengatakan apa yang sebenarnya Anda rasakan. Kami adalah 
sahabat di bawah guru yang sama, aku tidak perlu menjadi seorang wanita untuk mengerti. 
" 

" Hmph, jadi itu yang kau katakan padaku, huh. " 

Kata-kata dan pandangan Shibaid sepertinya melihat melalui Filma; kali ini giliran bibirnya 
cemberut. 

"Tidak perlu reservasi di antara kita, kan. Nyonya Kunitsuna, Anda tidak perlu menahan 
apa pun dengan Filma. Dia bukan tipe yang peduli dengan hal-hal seperti itu, jadi 
berbicaralah dengannya dengan bebas. " 

" Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. " 
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"Tapi biarkan aku menambahkan satu hal. Saya mendengar Anda meminta Shin untuk 
menjadi tuan Anda, tetapi saya memberitahu Anda bahwa meminta kami akan memberi 
Anda hasil yang sama. Karena kami telah menerima senjata dari Shin. " 

Shibaid telah mendengarnya dari Schnee, jadi dia memastikan Kunitsuna melepaskan 
pikiran seperti itu. Seperti yang Shin katakan, Shibaid dan yang lainnya memiliki lebih dari 
cukup kemampuan untuk menggunakan Kunitsuna. 

"Ya ampun, apakah kamu tahu aku membidikmu? Tuan Shin memiliki kecakapan yang tak 
terduga, tetapi hal yang sama bisa dikatakan untuk kalian semua. Mungkin itu hal yang 
aneh untuk dikatakan, tetapi, termasuk wanita Schnee, saya merasa Anda semua melebihi 
batas kekuatan yang bisa dicapai seseorang. " 

" Itu semua bagian dari melayani Manusia Tinggi. Aku tidak akan kalah dari prajurit biasa. " 

"Sungguh. Jika tuan yang memberi perintah, pelayan harus mampu menggulingkan bahkan 
seekor binatang suci. " 

Meskipun nada nadanya lucu, ucapan Kunitsuna serius; Filma dan Shibaid memberikan 
jawaban mereka, masing-masing dengan suasana yang sedikit berbeda. 

Hanya Mitsuyo, yang telah tinggal bersama mereka selama waktu tertentu dan mengikuti 
pertukaran mereka, memperhatikan perubahan kecil ini. 

"Kunitsuna, cukup dengan leluconmu." 

"Aku tahu. Saya tidak akan melangkah lebih jauh. Saya minta maaf, saya khawatir saya 
melampaui batas saya. " 

" Jangan khawatir. Itu banyak terjadi di masa lalu. " 

Pada periode ketika kemampuan Manusia Tinggi masih belum diketahui, jumlah pemain 
sembrono yang telah menghadapi Shin untuk menguji kekuatannya tidak sedikit. 

Karena Shibaid dan Filma bersamanya dalam pertempuran seperti itu juga, mereka masuk 
akal dengan pandangan siapa yang ingin memperkirakan kekuatan mereka. 

Dalam kasus Kunitsuna, mereka merasakan bagaimana dia juga mewaspadai mereka, jadi 
mereka melepaskan beberapa tekanan yang terus mereka tekan. 

"Kami di sini untuk merayakan. Mari kita nikmati sisa perjamuan itu. " 

Mereka semua mengangguk pada kata-kata Shibaid. 

Lupa waktu berlalu, semua yang hadir menikmati pesta. 
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Vol. 9 - 4.1 
Bab 4 -- Bagian 1 Setelah jamuan makan berakhir, para tamu utama -- Shin dan 
kelompoknya -- pergi ke kamar masing-masing di dalam guildhouse. Mereka memiliki satu 
kamar masing-masing, tetapi seperti yang diharapkan Yuzuha menyelinap ke kamar Shin. 

"Kurasa aku sedikit mabuk." 

Yuzuha meringkuk di atas sebuah bola di tempat tidur begitu mereka memasuki ruangan, 
dan Shin pergi berjalan-jalan di guildhouse untuk sadar. 

Shin mengenal Kuchinashi dan guildnya dari sebelumnya, jadi dia juga akrab dengan 
struktur guildhouse. Mengingat keakraban dikombinasikan dengan peta, dia tidak akan 
tersesat. 

Bahkan jika dia bertemu dengan anggota guild lain, nama dan wajahnya sudah terkenal, 
jadi selama dia menghindari tempat di mana hanya anggota guild diizinkan, tidak akan ada 
masalah. 

"Hm? Kehadiran ini adalah ... " 

Mengikuti kehadiran yang ditampilkan di peta, Shin tiba di bagian guildhouse yang 
menyerupai taman. 

Taman berbentuk persegi itu sekitar 20 mels lebar. Dinding menyembunyikannya dari sisa 
bangunan, sehingga sangat cocok untuk berlatih dengan senjata dan teknik. 

Sudah malam sampai malam; bulan dan bintang-bintang bersinar lembut di rumput dan 
bunga-bunga taman. 

"Jadi itu benar-benar kamu, Tiera." 

Dia sudah merasakan kehadirannya, tetapi seperti yang ditunjukkan peta, sudah ada 
seseorang di taman. 

Cahaya bulan menyinari siluet Tiera, sendirian di kegelapan malam. Dia melihat ke langit, 
masih mengenakan pakaian pendeta yang dia kenakan di pesta. 

"Oh, kamu belum berubah? ..... Tiera? " 

Shin memanggil Tiera, yang masih menatap ke langit, pandangannya jauh, tetapi tidak 
mendapat jawaban. 

Shin merasa ada yang aneh, dan memanggilnya lagi; Tiera akhirnya pindah. 
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Perlahan, dia mengangkat tangannya, lalu membukanya lebar-lebar. Saat dia melakukan 
ini, dia dengan ringan memutar kakinya. 

Setelah itu, tanpa berhenti, dia terus menari, seolah-olah dia sedang bermain dengan 
beberapa makhluk yang tak terlihat. 

"Apakah ini Kagura ... tarian yang dipersembahkan kepada para dewa?" 

Jubah Pendeta, siluet bermandikan cahaya bulan yang terasa hampir seperti dunia lain, 
gerakan-gerakan tampaknya kurang teratur. 

Melihat rambut hitam Tiera yang mengalir, Shin teringat akan Kagura, sebuah tarian yang 
dipersembahkan kepada para dewa kuil Shinto, yang pernah dilihatnya di TV di masa lalu. 

Tarian Kagura itu berjalan sangat lambat, tetapi dia merasa bahwa tarian Tiera berbagi 
suasana yang sama. Ekspresinya juga menunjukkan bahwa dia telah jatuh ke semacam 
trans. 

"......." 

Tanpa disadari, Shin telah kehilangan jejak waktu, terserap dalam tarian Tiera. 

Berapa banyak waktu yang telah berlalu? Seolah mengulangi gerakan pertama secara 
terbalik, Tiera menurunkan tangannya sambil berputar, lalu berhenti sepenuhnya. 

Dia melihat ke langit lagi, sama seperti yang dia lakukan ketika Shin datang. Posisi dan 
posturnya juga identik; jika Shin tidak melihat tariannya, dia akan berpikir dia baru saja 
terus menatap langit. 

Jika ada sesuatu yang berubah, itu adalah cahaya bulan, yang tampaknya bersinar pada 
Tiera lebih terang dari sebelumnya. 

"Bintang-bintangnya sangat indah." 

"Hm? Oh ... ya, itu benar. " 

Kapan dia memperhatikannya? Tiera berbalik ke arah Shin dan berbicara dengannya. 

Senyum tipis Tiera memberinya aura yang hampir mistis. Seolah orang yang dilihat Shin 
adalah orang lain. 

"Shin, apa kamu datang untuk melihat bintang-bintang juga?" 

"Tidak, aku hanya ingin merasakan angin malam sedikit. Dan ... aku tidak bermaksud 
mengintip, tapi aku melihat tarianmu. Aku tidak akan bertanya apa itu, aku juga tidak akan 
berbicara dengan siapa pun tentang hal itu, jadi tenang saja. " 
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Dia agak ragu-ragu terlebih dahulu, tetapi Shin kemudian memilih untuk mengatakan 
kebenaran yang jujur padanya. 

Shin telah memutuskan untuk menunggu sampai dia mengucapkan kata sebelum dia 
berbicara tentang keadaannya. Jadi dia mengatakan padanya bahwa dia tidak punya niat 
untuk bertanya lebih jauh. 

"Saya melihat. Tapi, kupikir tidak apa-apa kalau itu kamu, Shin. Bahkan bisa jadi aku 
memanggilmu. " 

Tiera berjalan ke arah Shin, tersenyum untuk memberitahunya bahwa tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. Pada saat yang sama, dia mengatakan sesuatu yang samar. 

"Kamu menelepon? Bisakah saya bertanya apa artinya itu? " 

" Tunggu sebentar lagi, tolong. Atau aku tidak bisa menjelaskan dengan cukup baik. " 

Tiera mengulurkan tangan ke pipi Shin sambil berbicara. Dia menyentuhnya dengan 
lembut, seolah-olah memegang sesuatu yang rusak. 

"Tiera ... tidak, kamu ..." 

Perasaan Shin tentang sesuatu yang lepas tumbuh semakin besar. Apa yang dia pikirkan 
hanyalah imajinasinya menjadi kenyataan. 

Dengan mata yang seolah hilang ke angkasa, dia menatap lurus ke arah Shin. Dia 
mengembalikan tatapannya, mencoba memahami apa yang tersembunyi jauh di dalam 
matanya. 

Matanya berwarna keemasan, tetapi juga mengandung rona yang berbeda dari warna 
kuning. Apa yang dipantulkan oleh murid-muridnya yang sedikit transparan adalah pria 
berambut hitam yang selalu dia lihat di cermin ...? Tidak kali ini. 

"!?" 

Bukan dia, seseorang yang terbungkus kabut, sedang menatapnya. Ketika dia mencoba 
mengungkap identitas sosok misterius itu, sesuatu yang lembut dan hangat menyentuh 
bibir Shin. 

"Hnn ... ..mmh ... ..nnh ..." 

Yang menyentuh bibir Shin adalah bibir Tiera. Semua fokusnya terfokus pada matanya, dan 
dia tidak memperhatikannya semakin dekat. 

Tangannya, yang dengan lembut membelai pipinya, sekarang memegangnya dengan kuat. 
Ciuman penuh gairah, tidak terpikirkan oleh Tiera yang biasa, menyatukan keduanya. 
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Setetes air mata keluar dari mata Tiera saat mereka berciuman. Ekspresinya, berbeda dari 
sebelumnya, sungguh-sungguh dan menawan. 

"!!" 

Kejadian tiba-tiba telah menghentikan proses berpikir Shin, tetapi setelah beberapa detik 
itu mulai lagi. 

Berpikir bahwa ini tidak bisa dibiarkan berlanjut, dia meletakkan tangannya di pundak 
Tiera dan mencoba membebaskan diri. 

"Hn ...?" 

Untungnya, tangannya menyentuh bahu Tiera tepat ketika dia menarik sedikit untuk 
bernafas. Saat itu, cahaya nalar kembali ke mata Tiera. 

Dia tampaknya sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan hanya berdiri di 
sana, membeku. Namun di depan matanya, ada benang panjang yang menyatukan bibir 
Shin dan Tiera. 

Benang yang bersinar di bawah sinar rembulan adalah produk dari Shin, atau Tiera, atau 
keduanya dari air liur mereka. 

"Ah...? K-kenapa ....? " 

Tiera tampak benar-benar bingung dan hanya akan mengulangi" mengapa? "Berulang kali. 

Jika ini siang hari, wajahnya yang memerah akan terlihat jelas. 

"A-aku ... apa aku benar-benar ... Shin ...?" 

Dia tidak mengatakan apa yang dia lakukan. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa. 

Tangannya, memegangi wajah Shin. 

Jarak yang begitu dekat sehingga mereka bisa merasakan napas satu sama lain. 

Benang itu tergantung di antara bibir mereka. 

Menambahkan semua elemen ini, lebih dari jelas apa yang baru saja terjadi. 

"Ni ...." 

"Tiera, pertama-tama, dengarkan aku ..." 

"NYAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH !!!" 
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Setelah mencapai puncak kebingungan, Tiera tidak bisa mendengar kata-kata Shin dan 
berlari secepat yang dia bisa. Sama seperti seorang ninja veteran, dia dengan sigap 
menyelinap pergi dari Shin dan lari, sama sekali tidak menyadari jubah pendetanya. 

Jeritannya bergema di guildhouse, Tiera berlari melalui koridor dengan kecepatan yang 
akan membuat rata-rata Yang Terpilih tumbuh pucat. Hanya dalam beberapa detik dia 
telah berbelok ke sudut dan menghilang. 

"Apa yang ada di ..." 

Mempertimbangkan apa yang terjadi, Shin tidak bisa hanya mengejarnya dan hanya tinggal 
di belakang; untuk sementara, yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana, tercengang. 

◆◆◆◆ 

Keesokan paginya, Shin membawa Yuzuha ke ruang sarapan, menggosok matanya yang 
masih setengah tertutup. 

Masih mengantuk, Yuzuha memegangi tangan Shin, hampir tertidur saat mereka berjalan. 

Di guildhouse, sarapan disajikan pada waktu tertentu; Kelompok Shin akan memakannya 
bersama dengan anggota lainnya. 

Saat dia menuju aula, Shin bertemu Filma dan Tiera. Filma menyapanya seperti biasa, 
tetapi Tiera menjadi sangat merah segera setelah dia melihat Shin dan bergegas menuju 
aula. 

".... hey, Shin. Sesuatu terjadi pada Tiera kemarin, kan? " 

Filma tidak dapat gagal untuk melihat reaksi jernih Tiera. Dia juga tidak bisa 
melepaskannya, jadi dia menekan Shin, tersenyum. 

"Sesuatu terjadi, ya kamu bisa mengatakan itu. Tapi aku juga tidak bisa memikirkannya. 
Saya ingin bertanya kepadanya tentang hal itu kemarin, tetapi dia melarikan diri sebelum 
saya bisa. " 

" Anda melakukan sesuatu untuk membuatnya lari, kan? Sesuatu yang sangat memalukan 
sehingga dia memerah seperti itu. " 

"Jangan bilang aku orang jahat! Aku juga tidak mengerti apa yang terjadi! " 

Wajah Filma semakin dekat, tetapi Shin mendorongnya. 

Karena tidak mungkin untuk bertanya kepada Tiera tentang apa yang terjadi, Shin hanya 
bisa memikirkan satu orang untuk meminta bantuan. Tetapi dalam hal itu, dia harus 
menjelaskan apa yang terjadi malam sebelumnya. 
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"Tapi aku tidak bisa membiarkan ini pergi, aku benar-benar lebih suka tidak, tapi aku akan 
berbicara dengan seseorang yang mungkin tahu apa yang terjadi. Aku akan menyerahkan 
Yuzuha kepadamu. " 

Shin mempercayakan Yuzuha ke Filma dan menuju ke kamar Schnee. Ketika dia lewat di 
depan ruangan yang ditugaskan untuk Schnee, dia merasakan kehadirannya di dalam. 

Ketika Shin mengetuk pintu, Schnee segera keluar; dia juga akan keluar. 

"Shin? Aku tidak melihat Yuzuha bersamamu, apakah sesuatu terjadi? " 

"Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu tentang Tiera. Masih ada waktu sampai 
sarapan, maukah Anda mendengarkan saya? " 

" Saya kira terjadi sesuatu. Masuklah. " 

Shin mengikuti Schnee masuk. Interior kamar itu sangat mirip dengan kamar Shin, dengan 
hanya penempatan furnitur yang sedikit berbeda. 

Shin duduk di atas bantal dan menceritakan apa yang terjadi malam sebelumnya. 

Tentang tarian Tiera, tentang dia yang terlihat seperti orang yang berbeda, tentang orang 
yang memandangnya dari dalam matanya. Akhirnya, tentang ciuman itu. 

"... jadi itu yang terjadi ..." 

"Tapi dia sadar kembali di tengah jalan. Sepertinya dia tidak ingat apa yang terjadi, dan 
karena itu dia lari sebelum aku bisa menanyakan apa pun padanya. Saya pikir Anda 
mungkin tahu sesuatu, jadi ... " 

Shin berbicara sambil menghindari untuk menatap lurus ke mata Schnee. 

Aura mengintimidasi Schnee telah menghilang dalam perjalanan mereka kembali dari 
ruang bawah tanah, tetapi suasana hatinya sepertinya tidak banyak membaik. 

"Begitu, aku mengerti situasinya. Saya tidak dapat berbicara secara rinci tentang hal ini jika 
Tiera tidak ada di sini juga, tetapi saya dapat mengatakan bahwa setidaknya itu bukan 
sesuatu yang buruk. Bisa dibilang itu berhubungan dengan sifat unik Tiera. " 

" Yah, hanya dengan melihatnya, kamu bisa mengatakan bahwa dia bukan Peri normal. 
Saya membayangkan dia berasal dari garis keturunan khusus, atau sesuatu. " 

" Itu bukan cara yang salah untuk melihatnya. Mari kita biarkan Tiera membicarakannya 
sendiri. Tentu saja, keputusan untuk melakukannya atau tidak bergantung padanya. " 

" Tidak apa-apa. Saya lega bahwa itu bukan sesuatu yang berbahaya. " 
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Shin menghela nafas lega. Sepertinya Tiera tidak dirasuki sesuatu, setidaknya. 

Bersama dengan kelegaan, Shin merasakan perutnya bergemuruh, di waktu yang tepat 
untuk sarapan. 

"Bagaimana kalau kita sarapan dulu?" 

"Ya ... tapi, sebelum itu ..." 

"Eh? Eh? Apa? " 

Shin berbalik untuk keluar dari ruangan, tetapi Schnee meraih tangannya dan membuatnya 
berbalik ke arahnya. 

Shin memandang Schnee dengan takut-takut, takut bahwa waktu untuk ledakan stresnya 
yang menumpuk telah tiba. Tapi ekspresi Schnee tampaknya mengandung sesuatu yang 
sama sekali berbeda dari ramalannya. 

"Aku tidak bisa membiarkan ini pergi tanpa mengatakan apa-apa ... apakah kamu berpikir 
bahwa aku tidak akan merasakan apa pun setelah apa yang baru saja kamu katakan 
padaku?" 

"Aah, er, well ... aku tidak, itu sebabnya agak sulit untuk mengatakan ..." 

Bahkan jika dia tahu apa yang harus dia lakukan, sebenarnya melakukan itu adalah 
masalah yang berbeda sama sekali. 

Anehnya, Shin dengan jelas mengerti bahwa Schnee cemberut, dari ekspresi dan gerak 
tubuhnya. 

"Mempertimbangkan apa yang terjadi dengan Kotone juga ... Shin, kamu memiliki terlalu 
banyak 'bukaan'." 

"Aku, aku minta maaf ..." 

Shin tidak bisa mengatakan apa-apa, kecuali permintaan maaf. Schnee tidak pernah turun 
dengan kuat di depan orang lain. 

"Jika kamu benar-benar merasa menyesal ......... t-tolong peluk aku." 

Setelah beberapa saat hening, Schnee membuka tangannya dan berbicara. 

"Ehm ... apakah itu, cukup?" 

"Aku tidak suka selalu ditinggalkan." 
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Schnee menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah sedikit saat berbicara. Gerakan itu 
sangat mirip dengan telinga Yuzuha selama jamuan makan, mendesak Shin untuk bergegas 
dan membelainya. 

Merasa malu setelah mengajukan permintaan sejelas itu, Schnee menutup matanya, tetapi 
pipinya memerah. 

Shin akhirnya memeluknya dengan lembut. 

"Hn ..." 

Begitu dia memeluknya, tubuh Schnee berkedut. Kemudian, dengan sedikit ragu, dia 
melingkarkan tangannya di tubuh Shin. 

Pelukan itu mungkin menghilangkan kegugupannya, karena dia mulai memeluk Shin 
dengan erat. 

Aroma manis dan samar mencapai hidung Shin. Pada saat yang sama, sensasi hangat dan 
lembut menyebar di lengan dan dadanya. 

"Aneh sekali ... Aku merasa sangat damai sekarang." 

"Yah, itu ... itu bagus." 

Melihat ekspresi tenang Schnee, Shin menghela nafas lega. 

"Insiden" belum berakhir, namun. 

"Tolong, pegang aku lebih erat." 

Schnee tampak damai pada awalnya, tetapi setelah beberapa waktu dia menyatakan 
keinginannya untuk Shin untuk merangkulnya dengan lebih banyak kekuatan. 

Shin tidak yakin tentang bagaimana mengendalikan kekuatannya, jadi dia memeluknya 
sedikit lebih erat. Dengan kekuatan otot Shin saat ini, bahkan sedikit perbedaan 
seharusnya membiarkannya merasakan perbedaan yang signifikan. 

"Lebih banyak ... lebih, tolong ..." Tapi 

itu tidak cukup untuk Schnee. Semakin ketat dia memeluknya, semakin dia memintanya. 

Schnee juga bukan elf biasa, jadi menggunakan lebih banyak kekuatan tidak akan 
menyakitinya. Tetapi tidak mungkin tidak ada yang berubah. 

Karena pelukan mereka yang erat, dua gundukan lembut di dada Schnee berubah bentuk, 
sensasi semakin menekan dad Shin. 
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Selain itu, melihat Schnee menggosok wajahnya di pundaknya sedang merampas 
kemampuan berpikir rasional Shin dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 

"Lakukan itu .... lebih lanjut ...." 

Shin tidak bisa melihat wajah Schnee. Kata-kata yang dia bisikkan dengan lembut ke 
telinganya terdengar hampir seperti bantal bicara. 

Sebuah peringatan yang mengatakan, "Akan lebih buruk untuk pergi lebih jauh dari ini di 
sini!" Namun terlepas dari pikirannya, tubuhnya tidak akan bergerak. 

"Schnee ...." 

Perasaan Shin mengatasi alasannya. 

Tangan Shin membelai punggung Schnee, dan tubuhnya merespons dengan sedikit 
gemetar, dan kemudian--- 

"(Kalian, waktu makan berakhir !!)" 

----Filma terdengar di kepala mereka. 

"!?" 

Panggilan tiba-tiba itu menyebabkan Shin dan Schnee melompat satu sama lain. 

"Gwah !?" 

Shin, yang membelakangi pintu, menderita pukulan bersih spektakuler di belakang 
kepalanya. Dia tidak menerima kerusakan yang sebenarnya, tetapi diserang oleh kebencian 
pada diri sendiri, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. 

"Maafkan saya. Saya mendapat sedikit, terbawa ... " 

" Tidak, saya sama, saya tidak bisa memaksa diri untuk berhenti ... " 

Suasana hati mereka telah menguasai mereka berdua. Shin dan Schnee saling meminta 
maaf dan langsung menuju ke aula, setelah memberi tahu Filma bahwa mereka akan segera 
ke sana. 

"Ehm, Ms. Schnee? Bolehkah saya bertanya mengapa kita memegang senjata? " 

"Biarkan aku berlama-lama, sedikit saja. Aku harus mengatakannya karena sepertinya kau 
tidak menyadarinya ... tapi ada terlalu banyak wanita cantik di sekitarmu, Shin. Bagi saya, 
itu berarti tidak pernah bisa santai, Anda tahu? " 

" Ini tidak seperti saya mengumpulkan mereka atau apa pun ... " 
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" Jaga jarak lebih jauh dari mereka kalau begitu. " 

Mungkin karena mereka sendirian berjalan melalui koridor, Schnee memprotes ke arah 
Shin sambil memegang lengannya. 

Berpikir bahwa itu adalah perilaku yang cukup berani untuk Schnee, Shin mencari 
kehadiran di dekatnya, tetapi menemukan bahwa, secara ajaib, tidak ada seorang pun di 
jalan di depan. Schnee mungkin telah memverifikasi ini sebelum Shin. 

Shin, tentu saja, dapat dengan paksa membebaskan cengkeramannya. Namun, sensasi 
lembut yang menekan lengannya, membuatnya menang. 

"Apakah, aku, jelas?" 

"K-Sudah ..." 

Shin meringkuk di depan tekanan Schnee. Dia mengerti apa yang dirasakan Schnee, jadi dia 
tidak keberatan. 

Puas dengan jawaban Shin dan mengangguk, Schnee melepaskan cengkeramannya dan 
berjalan terus. Shin mengikutinya saat dia menyeka keringat dinginnya. 

Ruang sarapan berada di sebelah ruang perjamuan malam sebelumnya. 

Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa anggota partai yang lain sudah mulai 
makan. Lebih dari separuh isi piring mereka sudah hilang. 

"Oh, cepat sekali --- kulihat Schnee sedang dalam suasana hati yang baik, apakah ada yang 
terjadi?" 

Filma berbicara ketika mereka duduk. Bagian kedua diucapkan dengan berbisik kepada 
Shin, sehingga Schnee, yang duduk di seberang meja, tidak akan mendengar. 

"Yah, aku bertanya apa yang harus kulakukan. Tiera. " 

" Ah! Iya! A-apa itu ...? " 

Shin menghentikan Tiera, yang berdiri dengan makanan yang tersisa di piringnya, sebelum 
dia bisa menyelinap pergi. 

Tidak masalah apakah dia ingin berbicara atau tidak, dia ingin memberitahunya tentang 
apa yang terjadi malam sebelumnya. 

"Aku akan menjelaskan dengan jelas tentang apa yang terjadi kemarin. Silakan tunggu di 
kamarmu. " 

" Ehm, er, ya, ok, aku mengerti. " 
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Shin memperhatikan ketika Tiera dengan canggung meninggalkan ruangan, lalu makan 
sarapannya. 

Filma dan yang lainnya, yang tidak tahu apa yang terjadi, bingung dengan pertukaran ini, 
tetapi tidak mengatakan apa-apa. Perilaku Tiera adalah bukti nyata bahwa sesuatu pasti 
telah terjadi. 
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Vol. 9 - 4.2 
Bab 4 -- Bagian 2 Setelah sarapan, Shin dan Schnee pergi ke kamar Tiera. 

Ketika mereka mengetuk, Tiera dengan takut-takut membuka pintu, merah cerah seperti 
dia di aula. 

"Shin dan ... tuan? Anda tidak bermaksud seperti itu--- " 

" Er, ya, benar. " 

Tiera sepertinya sedang memikirkan sesuatu, ketika melihat Schnee di belakang Shin 
mengejutkannya. 

"Kami datang untuk membicarakan apa yang terjadi padamu tadi malam. Apakah Anda 
tidak mendengarkan kami? " 

" ... Oke. Masuklah. " 

Dengan ekspresi serius yang sama sekali berbeda dengan ketika dia membuka pintu, Tiera 
membiarkan keduanya masuk. 

Shin kemudian memberi tahu Tiera tentang semua yang dia lihat dan dengar. 

"Begitu ... jadi itu yang terjadi padaku ..." 

"Aku dengar dari Schnee bahwa itu mungkin bukan sesuatu yang buruk. Hanya itu yang 
saya katakan. " 

"Tunggu. Kesempatannya benar, saatnya bagi saya untuk berbicara tentang apa yang saya 
sembunyikan. " 

Shin berdiri setelah selesai berbicara, tetapi Tiera menghentikannya. 

"Anda tidak perlu memaksakan diri, oke?" 

"Itu bagus. Sudah saatnya aku berhenti menyembunyikan barang-barang darimu dan yang 
lainnya. " 

Dia mungkin merasa tidak enak tentang itu. Di satu sisi, Tiera merasa lega bahwa dia 
akhirnya bisa berbicara. 

"Munechika juga memberitahuku bahwa itu adalah sesuatu yang mudah dipahami orang-
orang tertentu. Mitsuyo mungkin juga merasakannya. " 

" Benarkah? Kalau begitu, saya mendengarkan. " 
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" Bisakah Anda memanggil Filma dan yang lainnya juga? Bagaimanapun juga mereka 
adalah pengikutmu, aku ingin membicarakannya dengan semua orang. " 

Shin menyetujui proposal Tiera dan menyuruh Filma dan yang lainnya untuk datang ke 
kamar Tiera. 

Setelah beberapa menit, selain Filma dan Shibaid, Mitsuyo dan Kunitsuna juga tiba. Shin 
bertanya kepada Tiera apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk mendengar juga, dan Tiera 
menjawab bahwa karena dia telah membicarakannya dengan Munechika, itu tidak masalah 
bagi Mitsuyo dan Kunitsuna untuk mengetahuinya juga. 

"Aku tidak berniat mengikatmu, jadi aku akan mengatakan yang paling penting terlebih 
dahulu." 

Tiera mengambil napas dalam-dalam dan mulai berbicara, ekspresinya menunjukkan 
pentingnya keputusan yang telah dibuatnya. 

"Saya seorang pendeta dari Pohon Dunia. Dalam sebuah klan yang memiliki kemampuan 
unik untuk berkomunikasi dengan Pohon Suci, yang berakar pada garis Ley dan pemurnian 
racun, aku adalah keberadaan yang istimewa ... bukan, aku. " 

" Benarkah? Maksudmu kamu tidak lagi? " 

Kata-kata Tiera pada akhirnya dalam bentuk lampau. 

"Ya, aku tidak bisa disebut pendeta dari Pohon Dunia seperti aku sekarang. Yah, gelar itu 
sendiri, "Pendeta Pohon Dunia", adalah sesuatu yang unik di desa tempat saya dulu tinggal. 
" 

Dia tidak tahu bagaimana orang-orang dengan kekuatan yang sama seperti miliknya 
dipanggil di tempat lain, tambah Tiera. 

"Desa yang diciptakan ketika elf berkumpul di sekitar Pohon Suci, nama samaran untuk 
Pohon Dunia, adalah tempat aku dilahirkan. Klan saya, klan Lucent, awalnya klan dengan 
indera tajam untuk sihir. Anggota klan dengan indera sihir tertinggi dipilih sebagai 
pendeta. Saya pikir sekarang, pendeta berikutnya mungkin sudah menjalankan tugasnya. 
Itulah yang saya maksud ketika saya mengatakan saya 'ada'. " 

Bahkan di antara klan, tidak semua anggota dapat berkomunikasi dengan World Tree. Pada 
saat itu, Tiera tampaknya memiliki potensi tertinggi dari semua anggota klan. 

"Pada awalnya, aku hanya memiliki indera yang sangat tajam untuk sihir, tetapi secara 
bertahap kemampuanku mengkhususkan diri dalam berkomunikasi dengan World Tree, 
jadi sekarang aku sedikit lebih sensitif daripada peri rata-rata. Mereka dulu mengatakan 
saya memiliki bakat, tetapi pada akhirnya jika mereka tidak dekat dengan World Tree, 
pendeta wanita tidak bisa menggunakan banyak kekuatan. Pemurnian racun yang saya 
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gunakan dimungkinkan hanya karena kedalaman ruang bawah tanah juga dekat dengan 
garis Ley. " 

Tiera menyatakan bahwa kepekaannya terhadap garis Ley adalah kemampuan sisa 
hubungannya dengan World Tree. Dia bisa menggunakan teknik pemurnian racun hanya 
karena dekat dengan garis Ley. 

Menurut Tiera, dia juga bertenaga ketika Filma dibebaskan karena dia telah memenuhi 
tugasnya sebagai pendeta wanita, atau begitulah menurutnya. 

"Begitu, begitulah. Aku memang merasakan semacam aura darimu. " 

" Kurasa Supreme Blades yang lain juga merasakannya. " 

Mitsuyo mengangguk mengerti dan Kunitsuna, memegang dagunya, menyatakan 
kesimpulannya. 

"Munechika juga menanyakan hal ini kepadaku. Dia juga mengatakan kepada saya untuk 
berhati-hati, karena mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi garis Ley dapat 
mengetahui tentang saya. " 

Tanpa alasan lagi untuk menyembunyikannya, Tiera juga berbicara tentang pertukarannya 
dengan Munechika. 

"Kuu? Pemurnian? " 

" Ya, mungkin Anda sudah mendengarnya, tetapi Tiera memurnikan racun Dojigiri dan 
Onimaru. " 

Shin menjelaskan secara singkat tentang pemurnian Tiera kepada Yuzuha yang bingung. 

"Tiera, luar biasa! Kuu ... " 

Yuzuha memuji Tiera, ekornya menyembul keluar dari jubah pendetanya dan telinganya 
bergerak-gerak. Bahkan untuk Yuzuha, apa yang dilakukan Tiera patut dipuji. 

"Aku minta maaf untuk memotong. Apakah yang kamu katakan alasan di balik 
pertumbuhan cepatmu atau fakta bahwa Scoruas dan iblis menargetkanmu?" 

"Aku tidak tahu tentang pertumbuhan, tapi itu mungkin itu untuk setan. Pohon Dunia 
memurnikan kotoran bumi, yang membuatnya menjadi musuh alami setan. Setan-setan 
seperti manusia itu mungkin merasakan sisa-sisa kekuatan World Tree masih melekat di 
dalam diriku. " 

" Kekuatannya masih ada di dalam dirimu? " 
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"Karena saya sering berkomunikasi dengan World Tree. Untuk berkomunikasi lebih dalam, 
bagian dari sihir pendeta menjadi mirip dengan sihir World Tree. Hanya sebagian 
rambutku yang berubah perak yang bisa disebabkan oleh kekuatan sihir World Tree yang 
memengaruhi kutukan itu. Itu bukan disebabkan oleh racun, tetapi kekuatan sihir World 
Tree bereaksi kuat terhadap kenajisan dan kutukan. " 

Tiera terus berbicara sambil mengutak-atik poni peraknya. 

Namun, karena kekuatan besar Pohon Dunia, posisi Tiera sebagai pendeta berubah secara 
drastis setelah dia menerima "Hadiah Terkutuk." 

"Pendeta, pembersih ketidakmurnian, akhirnya dikutuk. Itu adalah situasi yang belum 
pernah terjadi sebelumnya. " 

Ekspresi Tiera menjadi gelap ketika dia diingatkan tentang masa lalunya. 

"Tapi, itu aneh lho, bahkan setelah menerima" Hadiah Terkutuklah ", aku bisa 
berkomunikasi sedikit dengan Pohon Dunia. Itu berbeda dari sebelumnya, itu seperti 
mendengarkan percakapan orang lain. Saya masih dapat mengingatnya dengan jelas. " 

Tiera menambahkan bahwa komunikasi itu biasanya hanya pertukaran pikiran yang kabur, 
yang tidak akan mengungkapkan kata-kata atau simbol yang jelas. Tugas pendeta adalah 
menerjemahkan pemikiran yang tidak jelas seperti itu agar dipahami orang. 

"Kurasa aku mendengar beberapa kata. Meski begitu, aku tidak ingat apa itu. " 

Dia tidak dalam kondisi pikiran yang benar untuk fokus pada sesuatu seperti itu. 

"Hei, Tiera. Apa sebenarnya arti berkomunikasi dengan World Tree? Apakah ini hanya 
terjemahan dari pemikiran World Tree? Bukan hanya itu, kan? " 

Shin mencoba mengalihkan topik sehingga Tiera tidak akan terlalu fokus pada 
pengusirannya dari desa. 

"Itu juga tergantung pada apa yang kamu kuasai atau buruk, tetapi dimungkinkan untuk 
mengendalikan cuaca dalam jarak terbatas, menciptakan penghalang, menjelajahi lokasi 
yang jauh, dan segala macam hal. Ini sangat bervariasi dari orang ke orang. Saya 
mendengar bahwa salah satu pendeta perempuan masa lalu bahkan bisa memprediksi 
masa depan. " 

" ... Itu mirip dengan judul 'Pembaca Bintang'. " 

Apa yang kata-kata" prediksi masa depan "mengingatkan Shin pada kata-kata Millie, yang 
memprediksi bahaya Yuzuha . World Tree mungkin dapat memberikan kemampuan ini 
bahkan tanpa gelar. 

"Apa yang kamu kuasai, Tiera?" 
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Mendengar bahwa kemampuan tergantung pada bakat individu, Filma bertanya kepada 
Tiera tentang bakat khususnya. 

"Bakatku adalah menyalurkan roh ... untuk sementara mengembalikan roh orang mati. Saya 
tidak yakin apakah saya benar-benar bisa melakukannya. " 

Selama penyaluran, dia hampir sepenuhnya tidak sadar, jadi dia hanya bisa mempelajari 
hasilnya dari orang lain. 

Tiera menambahkan bahwa salah satu tugasnya yang paling penting adalah menyalurkan 
para pastor masa lalu untuk meminjam kekuatan mereka dan untuk mengingat kembali 
roh orang-orang yang meninggal karena kecelakaan atau penyakit, sehingga mereka dapat 
mengucapkan kata-kata terakhir mereka kepada orang-orang yang mereka cintai. 

"Jadi kamu menyalurkan seseorang saat itu? Rasanya memang bukan dirimu yang 
sebenarnya. " 

" Apa maksudmu? " 

" Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi ketika wajahmu mendekat, aku melihat orang 
lain di matamu, menatapku. Yah ... Aku tidak merasakan permusuhan sama sekali. " 

"Dia datang untuk ciuman, setelah semua ... dia tidak akan melakukannya jika dia 
bermusuhan, kan? Tapi itu benar-benar aneh ... kenapa ciuman? " 

" Jangan tanya aku! Tapi dia juga menangis. Yah, Tiera yang sebenarnya menangis, tetapi 
air mata itu disebabkan oleh emosi orang itu, bukan? " 

Shin mengambil keuntungan dari gangguan Filma untuk mengungkapkan salah satu 
keraguannya. 

Sulit untuk berbicara tentang ciuman itu sendiri, tetapi dia mungkin bisa lolos dari arus 
percakapan. 

"Satu kemungkinan adalah kamu salah mengira siapa yang kamu lihat. Atau seseorang yang 
Anda kenal. Aku minta maaf untuk mengatakannya, tapi orang itu mungkin sudah ... " 

" Aku tahu, jangan khawatir. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. " 

Tiera menyembunyikan wajahnya meminta maaf, tetapi Shin menjawab dengan cara yang 
paling ceria yang dia bisa. 

Menyalurkan roh berarti target harus sudah mati. Tiera telah menjelaskan bahwa tidak 
mungkin untuk memanggil roh seseorang yang masih hidup. 

"Itu aneh sekali. Kemampuan saya seharusnya tidak bekerja jauh dari Pohon Dunia. 
Mengapa ini terjadi meskipun saya bukan pendeta? " 
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" Mungkin Anda hanya berpikir itu tidak akan berhasil, dan itu benar-benar terjadi. 
Mungkinkah? " 

" Saya kira tidak, tapi ... seperti saat ini, mungkin itu sudah terjadi dan saya tidak ingat. " 

Sulit untuk dideteksi ketika kemampuan Tiera terwujud. 

Bahkan jika seseorang disalurkan melalui Tiera, selama orang itu tidak melakukan sesuatu 
yang tidak biasa, itu akan sulit untuk diperhatikan. 

"Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan itu sendiri?" 

"Aku bisa jika Pohon Dunia sudah dekat. Tapi aku bahkan tidak bisa merasakan 
kehadirannya di sini. Saya mencoba di Tsuki no Hokora juga, tetapi tidak pernah berhasil. " 

Tiera menjawab negatif terhadap pertanyaan Mitsuyo yang sepenuhnya masuk akal. 

"Schnee, apakah kamu tahu apa ini?" 

"... tidak, tidak ada apa-apa. Setidaknya, saya tidak pernah menyaksikan sesuatu seperti apa 
yang dibicarakan Shin. " 

Bahkan Schnee, yang pernah tinggal bersama Tiera, menjawab bertentangan dengan 
harapan Shin. 

"Itu tidak bisa membantu. Sementara tuan melatih saya dan mengajari saya tentang toko 
pada awalnya, dia biasanya sibuk di tempat lain, jadi bahkan jika kemampuan saya telah 
terwujud dia tidak akan ada di sana untuk melihatnya. " 

Tiera melihat Shin berpikir dalam-dalam dan secara keliru mengira dia adalah toko. sedih, 
jadi dia bergegas untuk membela Schnee. 

"Hmm? Ah, tidak, jangan khawatir, aku tidak merasa sedih atau apa pun. Aku hanya 
berpikir jika itu tidak terjadi di Tsuki no Hokora, itu pasti disebabkan oleh kamu yang 
datang ke sini. " 

Bahkan dekat dengan Bayreuth -- di mana Tsuki no Hokora berada -- ada wilayah Yuzuha, 
yang memiliki garis-garis Ley yang cukup besar. . 

Wilayah itu telah dinodai oleh racun, tapi monster yang bermutasi telah dikalahkan oleh 
Shin sebelum Tiera bisa mendekat. Selanjutnya, racun sudah hilang bersama dengan 
monster. 

Karena itu, Tiera -- yang tidak bisa meninggalkan Tsuki no Hokora -- tidak memiliki 
kesempatan untuk pergi ke daerah seperti itu, seperti yang terjadi saat ini, atau begitulah 
yang dipikirkan Shin. 
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"Apakah tempat ini spesial? Aku tahu ini aneh kalau musim dingin di luar sedang musim 
semi di sini, tapi menjadi guildhouse, itu bisa dimengerti. " 

" Bumi telah direvitalisasi berkat garis Ley. Mungkin karena kekuatan guildhouse ini. 
Bagaimanapun, tidak ada gelar sebesar ini yang terjadi di Fuji. " 

Tiera mempresentasikan teori sebagai jawaban atas pertanyaan Filma. Perasaan Elven 
bahkan mampu memahami aktivitas bumi. 

"Itu luar biasa ... Schnee, bisakah kamu merasakannya juga?" 

"Indraku tidak setajam itu. Saya bisa merasakan sesuatu melalui tanaman, itu saja. Saya 
pikir ini juga terkait dengan kemampuan alami Tiera. " 

Schnee menjelaskan bagaimana indra elf bergantung pada individu juga. Indera setajam 
Tiera tidak umum dengan cara apapun, rupanya. 

"Mungkin ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bahkan Tiera sendiri tidak menyadarinya." 

"Mungkinkah ...?" 

Sesuatu selain kemampuan alaminya sebagai pendeta. Tiera memiringkan kepalanya, gagal 
memahami apa artinya hipotesis Schnee. 

"Bagaimana dengan pemurnian racun? Bukankah itu sesuatu yang kamu lakukan melalui 
kekuatan Pohon Dunia? " 

Shibaid, yang telah mendengarkan dengan tenang akhirnya berbicara. 

"Awalnya itu cara yang benar untuk melakukannya. Tetapi ketika kekuatan Pohon Dunia 
tidak cukup, saya menggunakan kekuatan garis Ley. Saya merevitalisasi kekuatan yang 
tersisa di garis Ley dan memperkuatnya di dalam tubuh saya. Lalu aku menggunakannya 
melawan miasma, untuk membuat mereka membatalkan satu sama lain, cukup banyak. " 

" Jadi itu sebabnya sepertinya itu mengambil risiko pada kamu. " 

Tiera menjelaskan bahwa racun yang lebih tebal adalah, semakin banyak ada, sehingga 
semakin besar beban pembersih. Dengan bantuan Pohon Dunia, amplifikasi akan dilakukan 
oleh pohon itu sendiri. 

"Apakah itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan? Itu akan ideal jika kita dapat membagi 
beban itu, saya pikir. " 

" Jika itu Shin dan yang lainnya, saya kira saya bisa mengatakannya ... itu adalah sesuatu 
yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki garis keturunan para pendeta 
wanita seperti saya, atau begitulah saya mendengar. Itu sesuatu yang berbeda dari skill, 
jadi aku khawatir aku tidak bisa mengajarkannya. " 
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Tiera menjawab pertanyaan Shin dengan menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang 
terkait dengan garis keturunan seseorang. Karena itu bukan keterampilan atau gelar, itu 
mungkin sesuatu yang unik bagi dunia ini. 

"Hmm, tunggu, sekarang aku berpikir tentang itu, ada keterampilan ... lebih tepatnya, 
kemampuan yang tidak bisa kita gunakan, kemampuan yang terbatas pada NPC dalam 
pencarian tertentu ... bisakah ada yang ingat?" 

"Hmm, kurasa aku pernah mendengar tentang itu sebelumnya ... apa lagi ...? " 

" Itu terkait racun, kan? Aku ingat itu sesuatu tentang mengalahkan orang yang memuja 
setan. " 

Shibaid dan Filma mencoba mengingat apa yang dimaksud Shin. 

"Quest" hanya satu kata, tetapi isinya tidak hanya banyak, tetapi juga beragam. Sulit untuk 
mengingat yang spesifik segera. 

"Kontennya sedikit berbeda, tetapi mungkinkah itu Bloodline 'Tujuh Sage'? ' Saya ingat 
bahwa itu menampilkan klan dengan garis keturunan khusus yang memburu setan. Saya 
pikir ada juga sesuatu yang berhubungan dengan membersihkan racun. " 

"Ah! Iya! Ya, itu saja. " 

Shin merasakan kabut menghilang dari ingatannya. 

Quest "Blood Sages 'Bloodline" yang disebutkan Schnee membuat para pemain membantu 
NPC, ditetapkan sebagai keturunan dari 7 spesies pertama yang muncul di dunia, dalam 
pertempuran mereka melawan iblis. 

Bekerja bersama dengan NPC, yang memiliki keterampilan yang efektif melawan racun dan 
setan -- musuh yang sulit bahkan untuk pengguna tingkat lanjut -- para pemain harus 
menemukan asal mula dari racun dan mengalahkan iblis yang muncul bersamanya. 

Quests dikategorikan berdasarkan tingkat kesulitan; membersihkan satu akan 
memungkinkan pemain untuk mencoba yang lain dengan kesulitan yang lebih tinggi. 
Imbalannya, tentu saja, akan meningkat di level juga. 

"Ada pencarian seperti itu, ya ..." 

"Kenapa kamu tersesat dalam ingatanmu seperti itu?" 

"Yah, kau tahu, ada peri yang benar-benar menjengkelkan ini ... kali ini aku 
menggendongnya seperti boneka saat aku menyerang iblis-iblis itu. Statistik saya sudah 
maksimal ketika pencarian itu muncul, dan NPC tidak banyak membantu dalam 
pertempuran. Hal utama adalah bertarung sambil melindungi mereka, sungguh. Sejujurnya, 
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aku bisa menghancurkan musuh dengan kekuatan belaka pada titik itu, bahkan tanpa NPC 
di sekitarnya. " 

Sementara tindakan Shin itu mungkin dalam pengaturan videogame, selama pertandingan 
kematian atau di dunia saat ini, dia tidak akan bertindak seperti itu cara berbahaya 
sekarang. 

Tentu saja, pada saat itu dia dikritik oleh pemain lain juga, yang menyebut perilakunya 
"benar-benar tidak masuk akal". 

"Yah, itu tidak ada hubungannya dengan ini. Jika itu seperti yang dikatakan Schnee, Tiera 
bisa menjadi keturunan dari keturunan Sage Tujuh. Setan-setan bisa merasakan kekuatan 
Pohon Dunia dan aura Tujuh Sage, atau keduanya. Kedua kemampuan musuh alami mereka 
bersama-sama ... itu adalah ancaman besar bagi iblis. "Setan 

tingkat tinggi Scoruas dan atmosfer Adara telah berubah sepenuhnya ketika mereka 
melihat Tiera; itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata "musuh 
alami". 

Cara mereka berubah sama drastisnya dengan perubahan warna mata. 

"Dalam hal ini, kita perlu lebih banyak menyalakan peralatan Tiera, untuk mempersiapkan 
apa pun yang mungkin terjadi. Levelmu juga meningkat, jadi kamu harus bisa melengkapi 
senjata dan armor dengan kualitas lebih tinggi. " 

"Peralatan yang aku pinjam sekarang tampaknya sudah cukup tinggi, meskipun ..." 

Peralatan yang dipinjamkan Shin kepada Tiera bernilai sangat kecil di dunia ini. Mendengar 
bahwa Shin ingin memperkuat perlengkapan mewah seperti itu, ekspresi Tiera menegang. 

"Oh tidak, tolong, itu baru permulaan. Bergantung pada metodenya, saya yakin Anda 
bahkan dapat melengkapi perlengkapan tingkat Mitologi. Jika Anda memberi tahu saya 
angka pastinya, saya dapat memberikan Anda hal-hal yang jauh lebih baik bahkan di kelas 
yang sama. " 

" Saya agak takut untuk melengkapi itu ... tapi ya, tolong lakukan. " 

Tiera mengangguk ke proposal Shin, meskipun dengan ragu-ragu . 

Agar Tiera terus bepergian dengan Shin dan kelompoknya, meningkatkan perlengkapannya 
benar-benar diperlukan. Kelompok Shin dikuasai dan dibalut dengan perlengkapan kelas 
kuno, setelah semua. 

Dia tidak tahu seberapa kuat akhirnya dia akan menjadi, tetapi jika dia memiliki 
kesempatan untuk meningkatkan, dia tidak akan membiarkannya pergi. 

"Kami agak tertinggal pada akhirnya, tapi aku sudah mengatakan semua yang aku mau." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Pendeta Pohon Dunia... kupikir aku cukup berpengetahuan tentang dunia ini, tapi kurasa 
aku harus berpikir lagi." 

"Kuu, jadi banyak, misteri " 

" Misteri, hmm ... yah, kurasa itu adalah sebuah misteri. " 

Setelah komentarnya yang santai, Shin memperhatikan bahwa Tiera menghela nafas sambil 
menatapnya dan Yuzuha. 

Schnee adalah Elf seperti dia dan sudah menyadari keadaannya, tapi mungkin Tiera takut 
kita akan bertindak berbeda setelah mengetahui kebenaran, atau begitulah yang dipikirkan 
Shin. 

Setelah mengungkapkan rahasia, tidak peduli apa itu, seseorang selalu khawatir tentang 
bagaimana orang lain akan bereaksi. 

"Oke, sekarang kita tahu tentang situasi Tiera. Terima kasih sudah memberi tahu kami. 
Bahkan jika Anda seorang Pendeta Pohon Dunia, saya tidak punya niat untuk mengubah 
cara saya bertindak terhadap Anda, jadi begitulah. " 

" ... o, ok. Terima kasih. " 

Shin menyatakan niatnya dengan sedikit kasar, tetapi semua orang mengangguk. 

Melihat mereka, Tiera sedikit tersedak dan berterima kasih pada mereka, air mata 
mengalir deras di matanya. 

"Oke, ayo kembali ke topik peralatan Tiera. Saya sudah memilihnya sampai sekarang, tapi 
saya yakin Anda ingin mulai memutuskan sendiri, bukan? Dengan statistik yang lebih 
tinggi, Anda memiliki lebih banyak opsi tentang apa yang harus dilengkapi. Ikut denganku 
nanti. " 

" Oke, tentu saja. " 

Tiera dilengkapi busur dan belati sampai sekarang, tetapi berbagai peralatan yang tersedia 
jauh lebih luas. Pekerjaan utama Tiera, Tamer, memungkinkannya menggunakan juga 
cambuk, tongkat, dan melemparkan senjata. 

Kisaran peralatan yang tersedia kecil pada level rendah, tetapi pada levelnya saat ini Tiera 
harus dapat memiliki lebih banyak pilihan. 

"Apa yang akan kamu lakukan, semuanya?" 

"Bisakah aku ikut denganmu? Aku penasaran untuk melihat peralatan apa yang akan 
dipilih Tiera. " 
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" Kalau begitu mari kita pergi bersama. " 

Mitsuyo tampaknya tertarik untuk melihat senjata dan perlengkapan apa yang dimiliki 
Shin. Supreme Blade lainnya, Kunitsuna, ada hubungannya dengan Kotone. 

"Oke, kita akan menghabiskan waktu sampai Tiera memutuskan peralatan barunya, kalau 
begitu. Kita harus tetap di sini sampai lusa untuk memeriksa perkembangannya. Kurasa 
aku akan melihat-lihat guildhouse, mungkin. " 

Filma berkata dia akan melihat-lihat guildhouse sambil menunggu; hari ini, dia berencana 
untuk mengunjungi bangunan selain yang utama. 

"Saya telah diminta untuk memimpin sesi pelatihan. Jika sesuatu terjadi, hubungi saya. " 

Shibaid memegang tombak, jadi dia diminta untuk memberikan pelatihan kepada para 
pendeta perempuan, yang menggunakan senjata panjang yang serupa. 

"Mengerti. Schnee, Yuzuha, bagaimana dengan Anda? " 

" Bergerak, tubuh! Mainkan, salju! " 

" Kalau begitu, aku akan mengawasi Yuzuha. " 

Yuzuha telah kembali ke wajahnya yang tanpa ekspresi, tetapi menunjuk dengan semangat 
ke hutan berwarna perak. Schnee kemudian mengusulkan untuk menemaninya. 

Melalui Mind Chat, dia juga memberi tahu Shin bahwa dia akan memastikan Yuzuha tidak 
berlari terlalu liar. 

"Oke, waktu luang sampai tengah hari." 

Berpikir bahwa semua orang membutuhkan waktu luang sesekali, Shin dan yang lainnya 
menempuh jalan masing-masing. 

"Jika kita ingin memilih barang, kita membutuhkan Tsuki no Hokora. Mari kita tanyakan 
pada Kuchinashi, untuk berjaga-jaga. " 

Kotak barang Shin berisi banyak senjata dan perlengkapan, tetapi ada beberapa pilihan 
untuk Tamers. Dia kemudian memutuskan untuk membuka gudang Tsuki no Hokora. 

"Ya 

ampun , penasaran ingin bertemu kalian bertiga." Kuchinashi terkejut melihat Shin, Tiera, 
dan Mitsuyo mengunjungi kamarnya. 

"Ya, kami pikir kadang-kadang ada baiknya bertindak sendiri seperti ini." 
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"Kupikir Schnee tidak akan pernah meninggalkan sisimu." 

Kuchinashi menggoda Shin. 

"Bukannya kita bersama sepanjang waktu, kau tahu. Hari ini aku mengawasinya Yuzuha. " 

Perasaan Schnee terhadap Shin tampak jelas. Jika Yuzuha tidak mengatakan ingin bermain, 
Schnee mungkin akan bergabung dengan Shin dan yang lainnya juga. 

"Jadi, apa yang membawamu ke sini hari ini?" 

"Aku ingin menarik Tsuki no Hokora, jadi aku berpikir untuk bertanya apakah ada ruang 
yang luas tanpa orang di sekitar. Saya tidak ingin mengejutkan siapa pun, menarik keluar 
gedung dari udara yang tipis. " 

Berbeda dari mantan pemain Kuchinashi, anggota Black Priestess Shrine tidak akan pernah 
berpikir bahwa itu mungkin untuk membawa bangunan seperti itu. 

Mereka bisa bertanya pada pendeta perempuan lain juga, tetapi kelompok Shin hanya tahu 
sedikit dari mereka, yaitu Kotone dan Suzune. Bahkan jika para pendeta tahu tentang 
mereka, mereka tidak bisa mengatakan yang sebaliknya. 

Dalam kasus Kuchinashi, mereka tidak perlu menjelaskan hal-hal secara rinci agar dia 
mengerti. 

"Aku tahu tempat yang tepat. Jika kamu pergi ke sana, apakah kamu keberatan jika Kotone 
dan aku ikut? " 

" Tidak masalah bagiku, bagaimana menurutmu, Tiera? " 

" Tidak masalah. " 

Shin dan Tiera tidak keberatan dengan permintaan Kuchinashi. 

"Bisakah kita memanggil Kotone dulu?" 

"Tidak apa-apa, tapi apa yang kamu rencanakan? Jika Anda akan memanggil Kotone, 
apakah itu berarti Anda ingin saya melunakkan senjatanya? " 

" Saya tidak bisa mengatakan saya tidak ingin Anda memperkuat senjata kami ... tetapi jika 
Anda membantu kami lebih banyak, saya khawatir kami akan mulai terlalu 
mengandalkanmu. " 

Shin mengajukan pertanyaan dengan nada biasa, tetapi ekspresi Kuchinashi ketika dia 
menjawab tampak muram. 

"Ada masalah lain, kalau begitu?" 
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"Sesuatu seperti itu. Mari kita lanjutkan percakapan di Tsuki no Hokora, dengan Kotone 
juga. 

Kedap suara di sini bagus, tapi aku ingin menjaga risiko kebocoran serendah mungkin. " 
Kata-kata Kuchinashi, yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin bahkan teman-temannya 
tahu, sedikit berbeda dari apa yang diharapkan Shin. 

Apa yang akan dia bicarakan pastilah sesuatu yang hanya diketahui oleh beberapa orang di 
Black Priestess Shrine. 

"Sepertinya itu sesuatu yang sangat serius. Aku mengerti, ayo pergi ... tunggu, ayo panggil 
dulu Kotone. " 

" Ya, aku akan segera meneleponnya, jadi tolong tunggu sebentar. " 

Beberapa menit setelah Kuchinashi memberi perintah, Kotone bergabung dengan grup. 
Sekarang dia mengenakan, tidak seperti pakaian pendeta yang dia kenakan di jamuan 
makan malam, jubah hitam dari Kuil Pendeta Hitam. 

"Kau memanggilku, Nyonya?" 

"Ya, kami menunggumu. Kami akan segera pergi, jadi tolong bertindak sebagai 
pendamping. " 

Setiap kali guildmaster pergi ke mana saja, umumnya satu atau lebih anggota guild 
bertindak sebagai pendamping. Kuchinashi memanggil Kotone juga agar dia mengambil 
peran ini. 

Shin dan yang lainnya tidak tahu apa yang ingin dikatakan Kuchinashi kepada mereka, 
tetapi karena dia memanggil Kotone, kemungkinan yang terakhir sudah tahu, atau 
Kuchinashi berpikir itu adalah sesuatu yang bisa dia katakan padanya. 

Kunitsuna, yang memiliki urusan dengan Kotone di pagi hari, juga bersamanya, tapi itu 
tidak masalah sehingga Shin tidak mengatakan apa-apa. 

"Kalau begitu kita pergi. Aku akan memimpin, ikuti aku. " 

Kelompok Shin mengikuti Kuchinashi melalui guildhouse. Anehnya, mereka tidak bertemu 
orang lain dalam perjalanan ke tujuan mereka. 

Tempat Kuchinashi memimpin kelompok adalah belukar yang terletak tepat di seberang 
penghalang yang membatasi wilayah guildhouse. Hutan tampaknya menyelinap melalui 
penghalang, tetapi sebenarnya pohon-pohon hanya tumbuh di kedua sisi penghalang. 

"Tidak ada yang akan melihat kita di sini." 
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Shin dan Kotone meratakan tanah di tanah kosong tanpa pohon, lalu Shin 
mematerialisasikan Tsuki no Hokora. 

"Kita bisa bicara nanti, jadi lakukan apa yang kamu rencanakan terlebih dahulu, Shin." 

Menilai dari kata-kata Kuchinashi, itu bukanlah sesuatu yang mereka harapkan untuk 
diselesaikan dengan cepat. 

Pemilihan peralatan bisa dilakukan nanti, jadi Shin berpikir untuk hanya mengumpulkan 
perlengkapan terlebih dahulu, dan pergi ke gudang bersama Tiera. 

Kuchinashi dan yang lainnya mengatakan mereka ingin melihat-lihat, jadi Shin 
mengizinkan mereka, meskipun dengan keterbatasan. 

"Jadi itulah tempat ini. Saya tidak pernah melihat pintu ini terbuka sejak saya datang ke 
sini, jadi saya agak penasaran. " 

Tiera mengangguk dengan sadar ketika dia melihat pintu mana yang berhenti di depan 
Shin. Sebelumnya dia bertanya-tanya tentang pintu yang terkunci selamanya, yang tidak 
pernah dibuka Schnee. 

"Itu menimbulkan semacam perasaan menakutkan, tetapi apakah itu benar-benar aman?" 

Mitsuyo berkomentar ketika Shin membuka pintu. 

"Ini gudang senjata Shin, jadi mungkin ada hal-hal yang seharusnya tidak diizinkan di dunia 
luar. Shin bahkan bisa menggunakan senjata terkutuk tanpa masalah, kan? " 

" L-nona Kuchinashi! Jangan tinggalkan sisiku! " 

Kotone, kaget mendengar kata-kata" senjata terkutuk ", dengan cepat melangkah di depan 
Kuchinashi untuk melindunginya. 

"Berhentilah berbicara seperti ini adalah sarang monster atau sesuatu ... Kuchinashi, 
Kotone, isi ruangan ini tidak bisa disentuh, jadi jangan khawatir tentang menyentuh 
mereka secara tidak sengaja." 

Mata Shin menatap tajam ketika dia menjelaskan satu dari keterbatasan yang 
mempengaruhi gudang. 

"Kamar yang penuh dengan senjata kelas Kuno dan kelas Mitologi cukup banyak sarang, 
tapi ..." 

"Itu hanya senjata berkualitas tinggi, oke? Kotone, aku memberitahumu bahwa tidak ada 
nyawa yang dalam bahaya. " 
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" Aku memiliki kekhawatiran tentang pilihan kata-katamu, tuan Shin ... namun, apakah 
benar-benar tidak apa-apa bagi kita untuk memasuki tempat yang mungkin berisi senjata 
terkutuk? " 

Masih khawatir tentang fakta bahwa Shin menganggap senjata legendaris tidak lebih dari 
barang-barang berspesifikasi tinggi, Kotone mengajukan pertanyaan yang masuk akal. 

"Tidak apa-apa, tidak ada yang terjadi selama kamu tidak melengkapi mereka. Ditambah 
lagi, jika terjadi sesuatu dengan salah satu senjata di sini, aku akan bertanggung jawab dan 
meleburnya. " 

Shin menjawab sambil nyengir, tetapi pada saat yang sama terdengar suara" gedebuk "dari 
dalam gudang. 

"B-hei, Shin. Aku yakin aku baru saja mendengar sesuatu bergerak dari dalam tadi ...? " 

" Aku juga mendengarnya ... " 

" Hahaha, jangan terlalu khawatir. Beberapa peralatan terkutuk itu mungkin sedikit 
ketakutan, itu saja. " 

" Bisakah kau bayangkan, pandai besi yang bisa menakuti senjata ...? " 

" Sebagai senjata sendiri, aku tidak bisa benar-benar menertawakan itu. " 

" Setuju. " 

Tiera dan Kotone tersentak setelah mendengar suara dari dalam, tetapi Shin meyakinkan 
bahwa tidak ada masalah. 

Kuchinashi menghela nafas tak percaya, Mitsuyo dan Kunitsuna merajut alis mereka. 

Mengabaikan reaksi Kuchinashi, Mitsuyo, dan Kunitsuna, Shin akhirnya membuka pintu. 
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Vol. 9 - 4.3 
Bab 4 -- Bagian 3 Yang dibuka oleh pintu adalah, seperti yang dikatakan Kuchinashi, garis 
senjata yang sepertinya tak ada habisnya, mulai dari Rare and Unique hingga Mythology 
and Ancient grade. 

"Eh ... kita harus masuk ke sini?" 

"B-Wow ...." 

"Hei, ada apa dengan reaksimu?" 

Shin bingung dengan reaksi Tiera dan Kotone. Baginya, ruangan tempat dia menyimpan 
barang-barang dan perlengkapannya tidak lebih dari itu, hanya sebuah gudang, jadi dia 
tidak melihatnya sebagai tempat yang berbahaya sama sekali. 

Namun, reaksi semacam itu unik baginya: karena terbiasa dengan tempat itu, dia tidak 
menyadari ledakan aura berat yang datang dari dalam ketika pintu terbuka. 

Pada saat yang sama, kekuatan sihir yang menyelimuti senjata mulai bocor juga. 

Itu bukan sesuatu yang terlihat dengan mata telanjang, juga tidak memiliki efek khusus. 
Tapi setelah merasakannya, ekspresi Tiera dan Kotone melengkung terlalu jelas. 

"Untuk dapat bertindak begitu acuh tak acuh di tengah-tengah aura ini ... adalah sesuatu 
yang diharapkan darimu, harus kukatakan." 

Kuchinashi juga merasakannya, dan tidak bisa menahan tawa kecut melihat betapa sedikit 
perilaku Shin yang berubah. 

"Aku bisa merasakan kehadiran senjata seperti kita ..." 

"Mereka bukan bagian dari Lima Pisau Tertinggi, tapi ... pedang panjang, tombak, pasti ada 
beberapa dari mereka." 

Kunitsuna dan Mitsuyo merasakan kehadiran senjata itu, seperti mereka, telah berubah 
menjadi bentuk manusia selama acara. 

"Shin, apa tempat ini benar-benar aman !? Apakah itu!?" 

Tiera, peka terhadap sihir seperti biasa, telah merasakan kekuatan sihir yang tebal 
memenuhi ruangan dan dengan cepat bergerak di belakang Shin. Dia pasti merasa dalam 
bahaya, saat dia meraih lengan bajunya dan tidak akan melepaskannya. 

"Tidak apa-apa, jujur. Ketika kami berada di Bayreuth, Yuzuha datang ke sini juga, Anda 
tahu. Bulu ekornya berdiri tegak. " 
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" K-Kalau begitu, kurasa tidak apa-apa ... h-hei, jangan hanya pergi tanpa mengucapkan 
sepatah kata pun !! " 

Berpikir bahwa dia tidak bisa meyakinkan mereka hanya berbicara, Shin berjalan lebih 
dalam ke kamar. 

Dia telah bergerak tanpa mengatakan apa-apa, jadi Tiera -- yang masih memegang lengan 
bajunya -- hampir jatuh ke depan. 

Mitsuyo mengikuti Shin tanpa sepatah kata pun. 

"Uuh ... Aku merasa merinding pada tulang belakangku ..." 

"Namanya sarang monster tidak begitu salah." 

"Kamu hanya perlu tidak peduli, dan itu akan baik-baik saja. Kuchinashi, semuanya, apa 
yang akan kamu lakukan? Itu tidak akan memakan waktu lama. " 

" Saya pikir saya akan menerima undangan Anda. Ayo, ayo, Kotone. " 

" Eh! L-lady Kuchinashi! " 

Kotone tampaknya masih tidak yakin, tetapi Kuchinashi melangkah masuk tanpa sedikit 
pun kekhawatiran. Bersama dengan Kunitsuna, dia mengabaikan semua perlengkapan dan 
aksesoris pertahanan dan pergi untuk melihat senjata seperti pedang suci dan tombak. 

Adapun Shin, dia mengambil perlengkapan dan aksesori yang bisa dilengkapi Tiera dan 
mengubahnya menjadi kartu. Mengambil keuntungan dari kesempatan itu, dia juga 
mengambil beberapa alat dan barang yang berguna dan melemparkannya ke dalam kotak 
barang. 

"Oke, aku mendapatkan apa yang aku cari. Ada yang menarik minat Anda, Tiera? " 

" Ehm, sebenarnya, yang ini di sini. " 

Tiera menunjuk ke arah cincin dengan ambar hijau pucat 1-cemel yang tertanam di 
dalamnya. 

Amber memancarkan cahaya jernih, sangat dekat dengan batu permata. Di tengahnya, 
adalah benih dari beberapa tanaman. 

"Aku mengerti,『 Celadon Amber Ring 』." 

Celadon Amber adalah item yang diperoleh ketika memurnikan amber melalui alkimia. 
Resin yang digunakan untuk kuning celadon diekstraksi dari Pohon Dunia. 

Itu adalah item yang sangat cocok untuk pendeta Pohon Dunia seperti Tiera. 
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"Ada yang lain? Saya pikir ada beberapa item terkait dengan World Tree. " 

" Ada lagi ... tidak, tidak ada yang khusus. Aku sebenarnya tidak melihat, tetapi aku hanya 
punya perasaan tentang ini. " 

" Begitu. Jadi mari kita taruh juga di antara para kandidat, lalu lakukan sisanya di luar. 
Kuchinashi, saatnya untuk ... tunggu, apa yang kamu lihat? " 

Ketika Shin berbalik untuk melihat Kuchinashi, dia menemukan dia menatap tajam ke arah 
tertentu. 

Dia melihat peralatan yang digunakan untuk pelanggaran; pedang, katana, tombak, sarung 
tangan, dll. 

Di gudang semua item dipisahkan berdasarkan kategori, tetapi hanya di sini berbagai jenis 
senjata dikumpulkan bersama, jadi mereka menonjol. 

"Shin, izinkan aku bertanya satu hal, senjata ini untuk penyegelan, kan?" 

"Ya, tepatnya. Aku sebenarnya tidak membutuhkannya, itu lebih merupakan koleksi 
daripada apa pun. " 

Mengatakan demikian, Shin mengambil di tangan salah satu katana yang dilihat Kuchinashi. 

Nama resminya adalah Sealing Blade 『Kusabimaru』. 

Kusabimaru, seorang katana dengan panjang 60 makam, benar-benar putih. Bilah, gagang, 
gagang, dan sarungnya semuanya berwarna salju. 

Satu hal lain yang membuatnya berbeda dari katana normal: bola transparan diletakkan di 
kedua ujung gagangnya. Itu adalah ciri khas dari menyegel senjata, dan hadir di semua itu. 

Bahan yang digunakan untuk menempa senjata-senjata ini adalah paduan; Baja Ajaib 
dicampur dengan Orichalcum dan Mithril dalam jumlah kecil. Teknik penempaan tertentu 
kemudian akan digunakan untuk membuat katana putih murni 『Kusabimaru』. 

Shin menyebutnya koleksi karena senjata-senjata ini hanya menemukan penggunaannya 
dalam acara tertentu dan biasanya tidak berguna. 

Jika mereka digunakan melawan musuh normal, 3 tebasan terhadap level 100 Golem akan 
mengurangi daya tahan mereka menjadi 0, sehingga tidak ada gunanya menggunakannya. 

"Apakah ada masalah?" 

"Ahaha, yah, kamu mengerti? Saya ingin berbicara kepada Anda tentang sesuatu tentang 
menyegel senjata, dan di sini saya menemukan seluruh koleksi mereka, jadi saya hanya 
berpikir, lihat bagaimana hal-hal terjadi ... " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Ekspresi Kuchinashi adalah campuran yang tak terlukiskan antara bantuan dan 
ketidakpercayaan. 

"Sesuatu tentang menyegel senjata? Ini untuk penggunaan eksklusif dalam acara itu, 
maksudmu bukan mengatakan itu muncul? " 

" Ya, tepatnya. Tetapi, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa sesuatu harus dilakukan 
sekarang. Saya ingin memberi tahu Anda segalanya setelah bisnis Tiera selesai, tetapi 
apakah Anda mau mendengarkan saya lebih dulu? " 

" Saya lebih suka mendengar kabar buruk terlebih dahulu, jadi itu akan lebih baik bagi saya. 
Bagaimana menurutmu, Tiera? " 

" Aku setuju. Karena saya memiliki peralatan baru untuk dipilih, saya tidak ingin 
melakukannya sambil khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. " 

Tiera juga mengatakan dia ingin mendengarkan cerita Kuchinashi terlebih dahulu, jadi 
mereka semua pergi ke ruang tamu untuk saat ini. 

Dalam perjalanan, Mitsuyo menarik lengan Shin. 

"Wh-" 

"Sssh. Shin, sepertinya dia akan mengatakan sesuatu yang sangat penting, tapi apakah aku 
dan Kunitsuna juga ada di sana? Kita biasanya tidak bisa pindah dari Fuji, jadi aku ragu kita 
bisa membantu, tahu? " 

Shin berbalik untuk berbicara, tetapi Mitsuyo meletakkan jari telunjuknya di mulutnya dan 
berbisik. 

"Tidak masalah, saya yakin. Kuchinashi tahu tentang Lima Pisau Tertinggi, dan aku juga 
menjelaskan. Dia akan berbicara di lain waktu jika dia tidak ingin Anda mendengar. 
Lagipula, aku sudah punya ide apa yang akan dia katakan, dan kupikir itu sesuatu yang 
harus kau dengar juga. " 

" Benarkah? Nah, jika Anda berkata begitu. " 

Kelompok itu tiba di ruang tamu saat pertukaran ini berakhir. 

Tiera menyajikan teh untuk semua dan, setelah istirahat sejenak, Kuchinashi mulai 
berbicara. 

"Baiklah kalau begitu ... Shin mungkin sudah menebak, tapi apa yang akan aku bicarakan 
sekarang adalah salah satu dari pencarian berskala besar dalam game, 'Seven Deadly Sins'." 

"Jadi itu benar-benar ... ini akan menyebalkan di leher. " 
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Pencarian" Tujuh Dosa yang Mematikan "yang disebutkan Kuchinashi terdiri dari 
menemukan dan menyegel, dalam periode waktu tertentu, 7 bola berwarna gelap yang 
muncul di seluruh dunia. 

Bola-bola menyatu dengan monster di lapangan atau ruang bawah tanah, membentuk bos 
yang terkait dengan tujuh dosa mematikan. Sekering itu terbatas pada monster hewan 
dengan koneksi ke masing-masing dosa. 

Setelah bos dikalahkan bola akan muncul; menikamnya dengan senjata segel akan 
dianggap sebagai menyegelnya. 

Senjata yang digunakan untuk menyegel bola kemudian akan menandakan lokasi umum 
bola lainnya, jadi jika seorang pemain berhasil menemukan satu, menemukan yang lain 
hanya masalah waktu. 

Pemain yang menemukan banyak bola akan menerima item langka dari manajemen 
permainan, jadi banyak pemain berpartisipasi dalam pencarian yang diadakan secara 
teratur ini. 

"Apakah maksudmu mengatakan bahwa monster yang menyatu dengan bola telah 
ditemukan?" 

"Itu benar. Mereka kehilangan pandangan setelahnya. " 

Monster itu ditemukan oleh mantan pemain yang telah berpartisipasi dalam pencarian di 
masa lalu, jadi seharusnya tidak ada kesalahan, Kuchinashi menambahkan. 

"Apakah serikat petualang tahu tentang ini?" 

"Tentu saja aku memberi tahu mereka. Petualangan peringkat C dan di atas seharusnya 
sudah diberitahukan. Monster yang ditemukan itu bernama Ursine Sloth, level 115, 
rupanya. " 

" Sloth, kan. Kapan ditemukan, kurang lebih? " 

" Sekitar satu tahun yang lalu. Aku tidak tahu persis bagaimana situasinya sekarang, hanya 
bakat monster itu yang bersembunyi. Bahkan ketika ditemukan, ia lari ke suatu tempat dan 
mereka langsung kehilangannya. " 

Monster yang mengatur ketujuh dosa itu akan semakin lama semakin kuat seiring waktu. 

Ketika monster mencapai batas level, monster yang kompatibel dengan dosa yang 
mematikan bertambah satu, dan level semua monster bertambah 100. 

Akhirnya, jika monster mencapai level 700, mereka akan berubah menjadi setan *. (T  N: 
kata yang digunakan di sini adalah 悪 魔, yang umumnya berarti iblis  iblis; saya (tentatif) 
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menggunakan iblis karena kata yang kami terjemahkan sebagai iblis (瘴 魔) berbeda, 

menggunakan kanji untuk racun dan monster) 

Setan, berbeda dari setan, hidup dalam segala macam cara dan tidak perlu menyerang 
pemain atau daerah yang dihuni. Namun, kecakapan bertarung mereka sangat tinggi; jika 
ketujuh setan berkumpul, maka, mereka akan berhenti bertindak secara mandiri dan mulai 
menyerang orang bersama-sama. 

Jika itu terjadi, satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah agar guild berkolaborasi 
dalam memerangi mereka. 

"Di dunia ini tidak ada pangkat atau apa pun. Bahkan jika mereka tahu bahwa segel itu 
rusak, tidak ada yang akan pergi memburu monster. " 

Segel pada bola akan patah satu per satu. 

Jika monster yang menyatu ditemukan dengan cepat, bahkan pemain level rendah dan 
menengah memiliki peluang untuk ditempatkan di peringkat yang lebih tinggi, jadi setiap 
kali pencarian ini muncul, pemain bergegas untuk mencari monster dan bola, yang 
mengarah ke resolusi cepat. 

Karena alasan ini, di era permainan monster telah berubah menjadi iblis dalam beberapa 
kesempatan. 

"Saya hanya berpartisipasi beberapa kali pertama, jadi saya tidak begitu tahu. Apakah Anda 
ingat seberapa sering segel bola itu pecah? " 

" Aku juga tidak tahu itu. Dalam permainan, itu satu atau dua minggu, tetapi saya tidak tahu 
apakah itu masih berlaku di sini. " 

Jika frekuensinya sama dengan yang diingat Kuchinashi, semua segel akan lama rusak, 
tetapi tidak ada tanda-tanda iblis menyerang. Kuchinashi dengan demikian tidak tahu 
berapa banyak waktu yang tersisa sebelum segel berikutnya pecah. 

"Kita tidak bisa diam begitu saja tanpa menyiapkan tindakan balasan, jadi aku ingin 
memintamu membuatkan kami senjata penyegel, untuk bersiap kapan pun salah satu 
monster itu ditemukan. Kami sedang meneliti mereka juga, tetapi keterampilan tidak dapat 
diperoleh semudah sebelumnya dan membesarkannya juga membutuhkan waktu yang 
lama, jadi hasilnya sulit untuk diproduksi. " 

" Begitu . Dalam hal ini, saya akan menempa beberapa untuk Anda. Lagipula aku punya 
resep dan bahan-bahan. " 

Shin harus memberi mereka banyak senjata yang dibuat sendiri, tetapi menyegel senjata 
tidak bisa digunakan secara normal, jadi tidak ada risiko yang terlibat bahkan jika mereka 
bocor. Menempa mereka juga tidak rumit. 
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"Aah ... aku tahu bahwa aku harus senang bahwa kamu akan membantu kami, tetapi jika 
semuanya berjalan begitu lancar, aku tidak dapat menahan rasa takut bahwa sesuatu yang 
buruk akan terjadi ..." 

"Dosa mematikan adalah hal yang tidak diketahui untuk bagaimanapun juga saya. Saya 
tahu sedikit banyak bagaimana mereka bertarung, tetapi saya tidak pernah benar-benar 
menghadapi satu. Jika kita bisa melakukan sesuatu untuk persiapan sebelum pertarungan 
yang sebenarnya dimulai, kita pasti harus melakukannya. " 

Akan sulit untuk membantu dalam mencari bola-bola. Tapi, tidak seperti era game, Shin 
tidak bisa memperlakukan masalah itu sebagai sesuatu yang tidak berhubungan 
dengannya dan terus maju. 

Di dunia saat ini, jumlah korban akan menjadi jumlah yang meninggal. Sejumlah yang bisa 
menyertakan orang yang dikenal Shin. Musuh yang keberadaannya tidak diketahui di mata 
Shin hanyalah sebagian kecil dari alasan mengapa ia mau membantu. 

"Ini semua yang ingin aku tanyakan padamu. Maaf telah meluangkan waktu Anda. " 

" Tidak, saya senang Anda memberi tahu kami tentang itu. Bagaimanapun, masih ada 
banyak hal yang tidak saya ketahui tentang dunia ini. Saya akan berterima kasih jika Anda 
memberi tahu saya tentang bahaya yang muncul di masa depan juga. Tapi aku tidak tahu 
seberapa besar aku bisa membantu. " 

" Bagiku, hanya memiliki koneksi denganmu sudah lebih dari cukup. " 

Setelah berbicara sedikit lebih banyak, Kuchinashi pergi dengan Kotone. 

"Baiklah kalau begitu, selanjutnya kita hanya harus memilih peralatan Tiera. Mitsuyo, 
Kunitsuna, maukah kamu tinggal bersama kami? " 

"Iya. Itulah alasan mengapa aku ikut bersama sejak awal, aku penasaran untuk melihat 
peralatan apa yang cocok untuknya. " 

" Jika itu tidak masalah bagimu, aku juga ingin tinggal, ya. "Bisnis 

Kunitsuna dengan Kotone sudah selesai. , kelihatannya. 

Tiera, khawatir tentang bahaya yang tersirat oleh apa yang dikatakan Kuchinashi kepada 
Shin, membuat usul yang berbeda. 

"Eh, sebelum peralatanku, kupikir kita harus memberi tahu Guru dan yang lainnya ..." 

"Aku akan menjelaskan nanti, jangan khawatir. Selain itu bahkan jika aku tidak 
melakukannya, jika Schnee dan yang lainnya menemukan monster dosa yang mematikan, 
mereka akan pergi dan mengalahkannya segera. " 
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Selama era permainan Schnee dan yang lainnya telah memburu monster-monster dosa 
yang mematikan juga, jadi mereka sadar akan ancaman yang mereka wakili. Jika mereka 
menemukan satu, mereka pasti tidak akan membiarkannya lolos. 

Kecuali untuk Schnee dan Yuzuha, semua orang berada di dalam domain "Black Priestess 
Shrine", jadi ada sangat sedikit peluang untuk bertemu satu sekarang. 

Untuk jaga-jaga, Shin menghubungi Schnee melalui Mind Chat. 

"Baiklah kalau begitu, kembali ke topik, mari kita lakukan pemilihan peralatan ini. Saya 
mencoba mengambil perlengkapan dengan kualitas terbaik antara apa yang dapat Tiera 
lengkapi dengan statistiknya saat ini. Ingatlah, peralatan yang dimiliki oleh satu set roda 
gigi akan membuat penampilan Anda benar-benar berubah. Dalam beberapa kasus, 
penampilan yang dihasilkan sedikit ... aneh, tapi ... yah, coba saja. " 

Mengatakan begitu, Shin menyerahkan kartu-kartu itu kepada Tiera. 

"Baiklah, aku akan mencobanya satu per satu." 

Ketika Tiera mengambil kartu-kartu itu di tangan dan berkonsentrasi, cahaya biru 
menyelubungi sosoknya, dan sesaat kemudian pakaiannya benar-benar berbeda. 

Itu terjadi dengan Barlux juga; ketika penduduk dunia ini menggunakan jalan pintas yang 
dilengkapi ini, fenomena ini terjadi. 

"Aaah! Hei!? A-apa ini ?? " 

Segera setelah dia melihat pakaian barunya, Tiera memerah dan mencoba menutupi 
dadanya dengan lengannya untuk menyembunyikannya dari mata yang lain. 

Pakaiannya saat ini termasuk hiasan bulu biru di kepalanya dan hanya top tube bermotif di 
bagian atas tubuhnya. Di bagian bawah tubuhnya, dia mengenakan celana bikini coklat 
muda dan pareo yang nyaris menutupi pinggulnya. 

Selain itu, ia mengenakan sandal yang terbuat dari kulit binatang dan cincin emas sebagai 
ban lengan. Dua belati bersandar di pinggangnya, serta busur dan bergetar di 
punggungnya. 

"Itu set perlengkapan Forest Maiden. Mereka juga menyebutnya seri Amazoness. Itu punya 
statistik dan efek yang bagus, tapi kelihatannya seperti itu, aku pikir kamu tidak akan 
memakainya. " 

" A-aku tidak tahu itu terlihat seperti ini !! " 

Tiera menarik pareo dengan sekuat tenaga, berusaha menyembunyikannya kulit yang 
terpapar sebanyak mungkin. 
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Namun pareo yang kurus itu hampir tidak bisa menyembunyikan celana bikini. Upaya 
bersembunyi itu hanya meningkatkan sensualitas penampilannya saat ini. 

"Tunggu sebentar sekarang, desain gir ditampilkan di depan kartu item, kan?" 

Seperti kata Shin, kartu tidak terwujud lainnya dengan jelas menunjukkan bagaimana item 
akan terlihat di sisi depan mereka. 

Fitur ini hadir tidak hanya untuk peralatan, tetapi juga barang dan material. 

"Uuh, mengapa hal seperti ini di sini ... Saya tidak bisa memakainya di depan umum, bisa 
saya ...?" 

"Yah, itu yang terbaik 2 set di antara yang saya memilih, dan aku memberitahu Anda 
tentang hal penampilan." 

" Itu benar, tapi ... " 

Tiera mungkin masih kaget, atau mungkin tidak menangkap Shin yang menyebutkan 
bahwa beberapa set bisa memiliki" penampilan aneh ". Dia belum mengatakan apa-apa 
tentang paparan kulit. 

Setelah berfokus terutama pada statistik dan efek, Shin akhirnya memilih set dengan 
penampilan mencolok atau agak cabul juga. 

"Jadi ... apa yang kalian lakukan?" 

Pertukaran Shin dan Tiera berlanjut di bawah tatapan dingin Mitsuyo. 

"Ya 

ampun, mungkinkah kita berada di jalan?" Di sisi lain, Kunitsuna menyeringai, benar-benar 
menikmati situasi. 

"Hei tunggu. Ini hanya sesuatu yang tidak terduga, aku tidak punya niat aneh. " 

" Sungguh sekarang ... bukan itu yang terlihat bagiku ... " 

Mitsuyo berbicara dengan nada datar sempurna. Matanya tidak dipenuhi dengan antisipasi 
seperti saat yang lalu. 

"Yah, kesampingkan pandangan, bahkan aku bisa melihat kalau itu adalah peralatan yang 
sangat berkualitas." 

"M-Mitsuyo! Tolong jangan menarik bajuku! " 
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" Hanya sedikit. Rasanya seperti kain untuk disentuh, tetapi bahkan jika saya menariknya 
sekeras ini, ia bahkan tidak terlihat seperti akan robek ... bukankah ini terlalu sulit untuk 
peralatan kelas Legenda ...? Kh, lihat seberapa besar mereka ... Aku tidak percaya ...! " 

" Eh? " 

Mitsuyo seharusnya mengagumi peralatan itu, tetapi Shin merasa bahwa komentar 
terakhirnya diarahkan pada sesuatu yang lain. Dia telah menarik top tube Tiera, tapi 
kemudian matanya tampak kehilangan semua jejak cahaya. 

"Ya 

ampun , sepertinya saklar aneh dibalik di sini." Kunitsuna terkekeh meminta maaf, tetapi 
masih tersenyum. Dia tidak berniat menghentikan Mitsuyo, sepertinya. 

"K-kau akan melepasnya! Itu benar-benar lepas !? " 

" Er, pertama-tama Tiera, ayo kembali ke peralatanmu sebelumnya. Mitsuyo, kamu 
tenanglah sekarang. " 

Shin mendapatkan kembali ketenangannya ketika keduanya bertengkar dan memberi tahu 
Tiera bagaimana cara mengatasi situasi. 

Ketika peralatan Tiera berbalik seperti sebelumnya, tangan Mitsuyo sekarang mengambil 
udara tipis. 

"Eh !? Apa yang aku lakukan !? " 

"Apakah itu sangat mengkhawatirkanmu?" 

"..... kamu tidak akan mengerti, Shin. Saya tidak bisa berharap untuk tumbuh secara fisik 
dan ketika saya kembali ke tubuh utama saya, saya akan kembali ke bentuk saya yang lebih 
kecil! Biarkan aku bermimpi sedikit, setidaknya sekarang !! " 

Emosi Mitsuyo masih berfluktuasi dengan keras. 

"Kurasa ... aku tidak bisa mengerti itu, ya." 

Melihat apa yang sedang ditatap Mitsuyo, Shin mengerti apa yang menjadi perhatiannya. 
Tapi Shin, sebagai pria, tidak bisa memahami perasaan wanita tentang ukuran dada. 

"Pokoknya, mari kita lihat yang berikutnya." 

Merasa bahwa menggali lebih jauh ke dalam topik hanya akan menyebabkan bahaya, Shin 
mendesak Tiera untuk mencoba set peralatan berikutnya. 

"O-OK. Saya akan melihat baik pada desain pertama kali ini. " 
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Tiera memeriksa desain yang ditampilkan di sisi depan kartu, lalu mengganti 
perlengkapannya. 

Set peralatan baru adalah jepit rambut merah, kemeja dan mantel hijau tua, yang menutupi 
seluruh tubuhnya, celana hitam dan sepatu bot: sejauh menyangkut paparan kulit, itu 
benar-benar kebalikan dari yang ditetapkan Forest Maiden. 

Seri gear "Heat Haze" ini, setelah selesai, memberikan bonus tambahan sehingga lebih sulit 
ditemukan oleh musuh. Penampilannya memungkinkan pemakai untuk berbaur dengan 
lingkungan, bekerja sedikit sebagai kamuflase optik. 

Sebagai persenjataan, itu termasuk pisau Kukri di sisi kiri dan kotak pisau dengan 4 pisau 
lempar di sebelah kanan. 

"Itu pisau yang aneh. Tapi saya tidak melihat busur. " 

"Karena set ini dibuat untuk menyelinap dekat dengan musuh dan menyerang secara 
mengejutkan. Anda dapat langsung bersembunyi dan lari dengan mudah saat dibutuhkan. 
Kamu bisa menggunakan busur juga, kurasa. " 

Shin menjelaskan menanggapi komentar Kunitsuna. 

Tiera sedikit menggerakkan tangan dan kakinya, untuk melihat betapa mudahnya bergerak 
dengan peralatan itu. 

"Ini bagus sekali. Saya akan menyimpannya sebagai pilihan yang memungkinkan. " 

Setelah mencoba beberapa set lagi, Tiera memutuskan untuk memilih dua dan 
menggunakannya sebagai alternatif tergantung pada situasinya. 

Salah satunya adalah pilihan pertama yang dipilihnya, Heat Haze set. Dia memilihnya 
karena penampilannya yang polos akan membuatnya mudah untuk menyembunyikan 
dirinya dan, melawan musuh yang kuat, dia bisa bersembunyi dan menghindari menjadi 
sasaran. 

Yang kedua adalah set yang disebut "Bow Princess", yang berfokus pada penembakan yang 
tajam. Isinya lingkaran perak, baju besi yang menutupi dada dan sarung tangan melindungi 
lengan; di tubuh bagian bawah, baju besi menyerupai campuran antara rok dan baju besi 
kaki dan sepatu bot setinggi lutut. 

Senjata itu adalah 『Emerald Dazzle Bow』. Itu adalah barang yang dibuat dengan indah, 

yang menggabungkan kegunaan dengan dekorasi yang dimaksudkan untuk mewakili angin 
dan sayap. 

Karakteristik terbesar set, bagaimanapun, adalah 4 perisai setengah transparan berbentuk 
belah ketupat panjang yang memanjang di atas punggung pemakainya. Mereka adalah 
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bonus yang diberikan ketika Bow Princess ditetapkan dan menangkis serangan musuh 
secara mandiri. 

Pertahanan ini adalah tindakan balasan yang dimaksudkan untuk menutupi fakta bahwa 
melengkapi perlengkapan Bow Princess berarti tidak bisa melengkapi senjata tempur jarak 
dekat 

"Mengapa set Bow Princess ini mengubah tatanan rambutmu juga?" 

"Set Bow Princess dikatakan berdasarkan pada peralatan yang seseorang yang benar-benar 
digunakan Bow Princess. Jika dia memiliki rambut seperti itu, mungkin itu berubah secara 
otomatis? " 

Setelah melengkapi set Bow Princess, rambut Tiera telah diikat dalam berbagai kepang di 
belakang kepalanya. Rambutnya yang biasanya sebatas pinggang sekarang hampir tidak 
mencapai bahunya. 

"Aku sudah memikirkan ini berulang kali setelah bergabung denganmu, tapi ada apa 
dengan kemampuanmu membuat senjata, Shin? Ini adalah sesuatu yang melampaui apa 
yang bisa dilakukan manusia ... " 

"Mitsuyo, aku memberitahumu ini karena aku pikir kamu memiliki kenangan tentang dunia 
sebelumnya, tapi aku sudah hidup sejak sebelum" Dusk of Majesty ". Saya telah 
memperoleh teknik dan pengetahuan ini saat itu. Orang-orang yang hidup sebelum "Dusk 
of Majesty" menyebut periode itu "Era Game". " 

" Saya kira jika Anda mengasah keterampilan Anda selama itu .... Anda dapat mencapai 
level ini? " 

Mitsuyo mengingat ingatannya akan era itu jauh di dalam dirinya. pupil gemetar. 

Kenangan era game masih hidup di dalam dirinya. Dia tidak ingat tentang Shin sampai 
Tanetsugu menunjukkannya, tapi dia sama sekali tidak lupa. 

".... Begitu, sekarang aku ingat. Seorang samurai yang menggunakan sihir dan 
menggunakan senjata dengan kualitas sangat tinggi ... itu adalah kamu, tuan Shin. " 

Kunitsuna, yang telah mendengarkan percakapan Shin dan Mitsuyo, mengangguk mengerti. 

"Dunia sebelumnya dipenuhi dengan teknik seperti itu ... Aku agak iri pada Shin dan yang 
lainnya." 

"Kita tidak bisa bertindak sebebas yang kita bisa sekarang." 

Apa yang Shin gunakan, dengan cara, adalah teknik tersembunyi . 

"Beberapa waktu yang lalu, aku juga berada dalam situasi yang hampir sama." 
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"Apa maksudmu?" 

"Aku menderita sesuatu yang disebut" Hadiah Terkutuk ", dan tidak bisa keluar dari Tsuki 
no Hokora," 

Tiera menjelaskan dengan singkat. tentang keadaan sebelumnya. 

"Sesuatu seperti itu terjadi ... jadi itu sebabnya kamu bepergian bersama sekarang." 

"Sekarang aku mengerti juga." 

Mitsuyo dan Kunitsuna tampaknya berpikir bahwa Tiera bepergian dengan Shin karena 
rasa terima kasih yang dia miliki padanya. 

Saat berikutnya, mengambil keuntungan dari situasi ini, Kunitsuna membisikkan sesuatu 
kepada Tiera, memastikan Shin tidak bisa mendengar. 

"Mengingat situasinya, Shin akan menjadi pangeran yang datang untuk 
menyelamatkanmu? Apa yang kamu katakan tentang itu? " 

" Eh !? Ah, yah, itu ... aku, tidak cocok untuknya, maksudku..ada tuannya, dan ... " 

Bisikan Kunitsuna membuat Tiera benar-benar bingung. Shin bisa mendengarkan apa yang 
mereka katakan jika dia mau, tapi dia merasa suasana hatinya tidak benar dan tidak 
mengaktifkan keterampilan 【Dengarkan】. 

"Kalau begitu, bagaimana dengan menjadi nomor 2 sejak awal? Saya juga tidak sepenuhnya 
tidak tahu tentang dunia ini. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa itu harus hanya 
satu orang, kan? " 

" Itu benar, tapi ... " 

Kunitsuna tidak menyatakan dengan jelas apa yang tidak harus hanya satu. 

Namun, bagi Tiera, dia cukup jelas. Tiera, yang berjuang untuk menemukan kata-kata 
untuk dijawab, berubah menjadi merah padam. 

"Jika Anda terus berbisik di depan saya, saya tidak bisa tidak menjadi penasaran ..." 

"Ini percakapan antara perempuan. Laki-laki harus diam dan menunggu. " 

Mitsuyo tidak berniat mengizinkan Shin untuk bergabung. 

Shin melanjutkan hanya melihat mereka, bertanya-tanya tentang situasinya. Dia tidak 
yakin kapan mereka menjadi teman, tetapi sekarang mereka semua berbicara satu sama 
lain dengan akrab. 
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Mungkin berpikir bahwa akan buruk membuat Shin menunggu terlalu lama, Tiera dan yang 
lainnya menyelesaikan pembicaraan mereka setelah beberapa menit. Wajah Tiera merah 
padam sampai ke telinganya. 

Kunitsuna tersenyum, dengan hangat mengawasi Tiera, tetapi Mitsuyo menatapnya dengan 
sedikit iri. 

"Mitsuyo, kita melakukan apa yang harus kita lakukan, sudah saatnya kita pergi. Kita harus 
membiarkan mereka berdua menghabiskan waktu sendirian sekarang. " 

" ... Ya, aku sudah tahu itu. " 

Mitsuyo menghela nafas dan mengangguk pada kata-kata Kunitsuna. Namun, ekspresinya 
jelas menunjukkan ketidakpuasannya. 

"Bahkan jika kamu berkata begitu, kami melakukan apa yang harus kami lakukan juga ..." 

Mereka telah mendengarkan apa yang dikatakan Kuchinashi dan memilih peralatan Tiera, 
jadi tidak ada lagi alasan untuk berada di Tsuki no Hokora. Mengatakan demikian, Shin 
memandang ke arah Tiera, yang juga memandangi Shin, seolah dia ingin mengatakan 
sesuatu. 

"Dengar, Tiera punya sesuatu untuk diberitahumu. Kamu sebaiknya mendengarkannya 
dengan baik! " 

" B-Hei! " 

Mitsuyo menampar punggung Shin dan meninggalkan Tsuki no Hokora, menyeret 
Kunitsuna di belakangnya. 

"Mereka pergi demi kita ..." 

"Hmm, Mitsuyo memang terlihat berbeda dari biasanya." 

Shin berbicara sambil melihat pintu yang ditutup Mitsuyo saat dia keluar. Dia pikir dia 
mendengar seseorang berteriak "Aku benar-benar idiot !!" di balik pintu. 

"... jadi, ada yang ingin kau katakan padaku? Apa itu? " 

" Ya ... itu sesuatu yang pribadi, jadi saya tidak mengatakannya ketika Guru dan yang 
lainnya hadir juga. Shin, apakah kamu ingat apa yang terjadi ketika kita memurnikan 『

Dojigiri Yasutsuna』? " 

" Ya, tentu saja ... maksudmu, jika aku melihat sesuatu saat itu? " 

Suara yang dia dengar. Pemandangan yang dia lihat. Shin berpikir bahwa dia harus 
merujuk itu. 
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"Jadi kamu melihat sesuatu juga. Saya akan mengatakannya juga, jadi bisakah Anda 
memberi tahu saya apa yang Anda lihat? " 

"BAIK. Saya melihat seseorang pingsan di hutan, dan seorang wanita meneriakkan sesuatu 
di sebelah mereka. Saya tidak tahu apakah orang yang pingsan itu laki-laki atau 
perempuan, tetapi saya cukup yakin bahwa orang yang berteriak adalah perempuan. Tapi 
aku tidak bisa 

mengerti apa yang dia katakan. " Dia tidak punya alasan untuk menyembunyikan apa pun, 
jadi Shin menyatakan semua yang dia lihat. Itu juga tidak banyak informasi. 

"Aku mengerti ... jadi kamu melihat sesuatu yang berbeda dariku." 

Tiera mengangguk mengerti. 

"Apa yang kamu lihat mungkin adalah apa yang terjadi ketika aku diasingkan dari desa. 
Orang yang pingsan adalah ... ibuku. " 

Ibu. Ketika Tiera mengucapkan kata ini, matanya menjadi sedih. 

Apa yang dilihat Shin adalah masa lalu Tiera. 

"Sekarang giliranku." 

Tiera merasa bahwa suasananya mulai gelap, dan berbicara dengan nada cerah untuk 
mengubahnya. 

Apa yang dilihat Tiera adalah seorang wanita berbaring di tanah dan seorang pria 
memeluknya, di semacam gang belakang. 

Adegan itu berakhir ketika pria yang memeluk wanita itu akan menebang pria lain dengan 
katananya. 

Tidak seperti Shin, dia belum melihat fragmen adegan; itu telah ditampilkan dengan cukup 
jelas di matanya. 

"Mulutnya bergerak, jadi saya pikir dia mengatakan sesuatu. Tapi saya tidak bisa 
mendengar kata-kata itu, atau suara apa pun, jadi saya tidak tahu apa yang dia katakan. " 

Ketika Tiera selesai berbicara, dia tiba-tiba bergumam. Dia melihat ke bawah, ragu-ragu 
dalam ekspresinya. 

Shin menebak apa yang Tiera tidak yakin apakah dia harus mengatakannya atau tidak, jadi 
dia memutuskan untuk mengatakannya sendiri. 

"Pria yang kau lihat adalah aku, kan?" 
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"....Iya. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar-benar Anda. Karena ... Shin itu, tampak seperti 
orang yang sama sekali berbeda. " 

Suara Tiera sedikit gemetar. Bahkan jika itu hanya sebuah penglihatan, itu telah 
membuatnya merasakan sesuatu. 

"Saya melihat. Aku agak mengharapkannya, tapi kamu melihat momen itu. " 

Adegan itu adalah ketika Shin kehilangan kekasihnya. 

Itu juga saat ketika pemain bernama God of Death lahir. 

"Aku tidak bisa melupakan itu. Saya kira kita melihat ingatan yang paling menyakitkan satu 
sama lain. " 

" Ya ... saya pikir Anda benar. " 

Memori kehilangan orang yang tak tergantikan. Itu dicap dalam ingatannya dengan sangat 
jelas sehingga hanya mendengarkan beberapa detail tentang situasi membuatnya 
mengingatnya dengan sangat jelas. 

"... dengarkan, Shin. Apakah kamu ... baik-baik saja? " 

" Baiklah? Maksud kamu apa?" 

Tiera berbicara tanpa mengubah penampilannya yang khawatir. 

Shin tidak tahu emosi apa yang mendorong permintaan Tiera. 

"Ketika kami menerima misi pengawalan itu, kami diserang oleh bajingan, kan? Apakah 
Anda ingat itu, eh, saya memeluk Anda setelah kami mengalahkan mereka? " 

" Oh, itu. Yah ... aku tidak bisa melupakan pengalaman seperti itu. " 

Shin menjawab sambil menggaruk pipinya ke wajah Tiera yang memerah. 

Karena itu terjadi tepat setelah pertempuran berakhir, itu meninggalkan kesan padanya. 
Dia juga tidak bisa melupakan kelembutan payudara Tiera. 

"Jangan mencoba mengingatnya secara detail !! Kamu hanya perlu mengingatnya sedikit! " 

Tiera, semakin merah, berteriak kepada Shin saat dia menikmati kenangan itu. Wajahnya 
yang memerah kembali dengan kekuatan penuh, menjangkau lagi ke telinganya. 

"Apa yang ingin aku katakan adalah alasan mengapa aku melakukan itu!" 

"Apa alasannya ada di sana?" 
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Shin ingat bahwa Tsubaki juga, yang bersama mereka pada waktu itu, menganggapnya 
aneh. Karena dia tidak bisa membicarakan hal seperti itu dengan Gaien, dia telah 
meninggalkan topik itu untuk lain waktu, lalu melupakannya. 

".... I... Waktu itu, aura di sekitar Anda benar-benar menakutkan. Tidak sebanyak yang saya 
lihat selama pemurnian, tetapi saya merasa bahwa tidak baik bagi Anda untuk melepaskan 
aura semacam itu. Jadi saya mengambil apa yang saya pikir tindakan terbaik saat itu ... saya 
benar-benar malu, tahu. " 

Setelah mengambil napas dalam-dalam, Tiera menjelaskan alasan mengapa dia memeluk 
Shin pada waktu itu. 

Memegang tangan kanannya di atas mulut karena malu, dia melihat ke arah Shin dengan 
sedikit iritasi. Mungkin karena dia masih merah, dia tampak lebih manis daripada 
menakutkan. 

"Aku mengerti, jadi memang begitu. Kalau dipikir-pikir, aku merasa agak kembali ke diriku 
yang dulu. " 

Memikirkan kembali tentang momen itu, Shin berbicara sambil menatap langit-langit ruang 
tamu. 

"Itu adalah pertama kalinya aku membunuh seseorang setelah datang ke sini. Mungkin itu 
yang memicu itu. " 

" Pertama kali ... setelah datang ke sini? " 

Tiera menunjukkan kekhawatiran dan kebingungan karena kata-kata yang diucapkan Shin 
dengan santai. 

Sesuatu dalam bagaimana kata-katanya terdengar mengatakan kepadanya bahwa dia tidak 
bermaksud bahwa itu adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang setelah datang ke 
Bayreuth. 

Shin benar-benar datang dari dunia lain; itu adalah pembunuhan pertamanya di dunia ini. 

"Ya, sekarang setelah aku memikirkannya ... dari semua anggota sekarang, kamu mungkin 
satu-satunya yang tidak tahu. Anda juga memberi tahu saya rahasia Anda, dan saya pikir ini 
saat yang tepat untuk berbicara tentang diri saya. Yuzuha masih seorang anak secara 
mental, jadi aku akan memberitahunya lain kali. " 

" Apa ... apa yang kamu bicarakan? " 

" Alasan mengapa kamu merasakan sesuatu yang menakutkan dari saya. Bayangkan 
Schnee, untuk menghancurkan orang-orang yang terkait dengan alasan ini, tidak memberi 
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tahu saya informasi tentang mantan teman saya, siap untuk mengambil hukuman apa pun 
untuk itu. " 

" M-Tuan melakukan sesuatu seperti itu !? " 

Tiera tidak bisa t menyembunyikan keterkejutannya setelah mendengar kata-kata Shin. 

Schnee, yang tidak pernah menyembunyikan rasa sayangnya pada Shin, sengaja 
menyembunyikan informasi penting baginya? Tiera tidak bisa mempercayainya. 

".... hey, apakah itu benar-benar sesuatu yang baik untuk aku ketahui?" 

"Aku akan membiarkanmu memutuskan apakah akan mendengarkan atau tidak. Itu adalah 
sesuatu di masa lalu. Pada akhirnya, apa yang ditakutkan Schnee akan terjadi padaku 
setelah tahu itu tidak terjadi juga. " 

Shin menjawab dengan nada tenang. 

Sensasi masa lalunya tidak hilang sepenuhnya. Seperti yang dirasakan Tiera, emosi saat ia 
dipanggil Dewa Kematian masih tetap ada di dalam diri Shin. 

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang, hanya karena dia mengenang sedikit 
tentang masa lalu. Sesuatu yang bisa memengaruhinya hanya akan bertemu dengan musuh 
yang membunuh Marino, tidak ada yang lain. 

"......" 

Keputusan ada di tangan Tiera. Dia terdiam selama beberapa saat. Dengan mata terpejam, 
dia tampak tenggelam dalam pikirannya. 

Keheningannya berlanjut selama beberapa detik lagi. 

Melihat langsung ke mata Shin, jawab Tiera. 

"...tolong beritahu aku. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. " 

" Mengerti. Ini akan menjadi cerita yang panjang, tapi tolong dengarkan. " 

Shin mengangguk pada jawaban Tiera dan mulai menceritakan kisah itu. 

---- Kisah penaklukan banyak penjara bawah tanah. 

---- Kisah kematian banyak PK. 

----Kisah tentang dia yang disebut Pahlawan dan Dewa Kematian. 

-- Kisah seorang pria. 
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