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Vol. 10 - 1.1 
Bab 1 -- Bagian 1 Setelah perjalanan mereka untuk memulihkan Lima Pedang Tertinggi di 
negara pulau Hinomoto, rombongan Shin kembali ke rumah guild Black Priestess Shrine. 

Shin dan Tiera berbagi sebagian dari ingatan mereka ketika mereka memurnikan salah 
satu dari Lima Pedang Tertinggi, 『Dojigiri Yasutsuna』; ini mendorong Shin untuk 

memutuskan untuk membicarakan masa lalunya dengan dia. 

Tiera berbicara sambil menatap langsung ke mata Shin. 

"....katakan padaku. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. " 

" Mengerti. Ini akan memakan waktu cukup lama, tetapi tolong dengarkan saya -- pada saat 
itu, saya masih tidak tahu bagaimana orang jahat bisa. Saya tidak tahu bahwa Anda bisa 
kehilangan sesuatu yang penting secara tiba-tiba. " 

Shin terus berbicara sambil juga menatap langsung ke mata Tiera. 

"Apa yang akan kukatakan padamu terjadi sebelum" Senja Yang Mulia ". Ketika kami biasa 
menyebut dunia ini "permainan". " 

◆◆◆◆ 

Satu tahun berlalu sejak MMORPG" GERBANG BARU "telah ditransfer ke realitas virtual. 

Apa yang seharusnya menjadi permainan telah menjadi kenyataan. Ada dua perubahan 
besar yang mempengaruhi game. 

Keluar tidak mungkin dan kematian dalam permainan berarti kematian dalam kehidupan 
nyata. 

Sangat sedikit yang bisa menangani situasi absurd ini dengan kepala dingin. 

Dikatakan bahwa kekacauan dan kebingungan menyebabkan lebih dari 500 korban, tetapi 
tidak ada yang bisa mengerti apakah angka itu tinggi atau rendah. 

Itu semua terjadi secara tiba-tiba, tetapi untungnya -- jika ada yang bisa mengatakannya -- 
statistik para pemain belum diatur ulang. 

Statistik dan level yang telah dihabiskan para pemain berjam-jam untuk meningkatkan, 
peralatan yang kuat dan barang langka, guildhouse, metode kontak dengan teman-teman, 
semua itu tetap ada. 

Berharap untuk mengakhiri permainan kematian, satu orang, hari ini juga, menantang 
penjara bawah tanah. 
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"Rrrraaahhh !!!" 

Sebuah kilasan merah menyala menerangi kegelapan dungeon, mengikuti seruan perang 
pria itu. Itu telah diciptakan oleh ayunan pedangnya. 

Bilah menembus lubang, memotong kaki kanan monster raksasa-jenis Gigantes Moss. 

Setelah kehilangan segalanya di bawah paha kanan, monster raksasa itu jatuh ke tanah. 
Tubuhnya membentang lebih dari 5 mels dan bertatahkan batu dan batu-batu besar, yang 
menyebabkan getaran kecil saat monster itu jatuh. 

Tanah bergetar membatasi aksi pemain dan mencegahnya melanjutkan serangan. 

"30% HP tersisa. Tentang waktu itu mengubah pola serangan. " 

Pria itu bergumam pada dirinya sendiri sambil menjaga monster yang runtuh itu dalam 
bidang pandangnya. 

Namanya Shin. 

Lawannya adalah monster bos yang menunggu pemain di jangkauan terdalam ruang 
bawah tanah. 

Seperti yang sudah diprediksi Shin, ukuran HP monster itu telah jatuh ke zona merah 
kurang dari 30%, menyebabkan perubahan tertentu pada tubuh Gigantes Moss. 

Dari dasar 2 senjata yang menggunakan battleaxe, satu set senjata baru tumbuh. Pada saat 
yang sama, langit-langit kamar bos hancur, membawa pedang panjang dan tombak ke 
kamar di bawah. 

"Jadi itu gimmu." 

Setelah dengan tenang menyimpulkan bahwa perubahan itu adalah perubahan fisik, Shin 
mengaktifkan keterampilan sihir. 

"Untuk jaga-jaga, aku lebih baik memeriksa apakah titik lemahmu berubah." 

Keahlian sihir dari ketujuh elemen menyerang monster setelah Shin berbicara. 

Peluru api dan air, tombak cahaya dan guntur, dan cakar dan taring angin dan bumi. 

Tujuh mantra yang biasanya dilemparkan pada serangan mereka sendiri sekaligus. Terlalu 
banyak untuk ditangani bahkan Gigantes Moss yang sekarang berlengan empat. 

Shin telah mengaktifkan skill 【Magic Boost】, untuk meningkatkan kekuatan ofensif 

sihirnya, dan 7-tipe skill magic kombinasi 【Elemental Blast】. 
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Itu adalah serangan kombo yang digunakan untuk menentukan kelemahan monster sambil 
menimbulkan tingkat kerusakan tertentu pada saat yang sama. 

Tergantung pada sifat unsur monster yang digunakan oleh mantra, itu mungkin berakhir 
menyembuhkan mereka, tetapi Gigantes Moss menderita kerusakan. Berdasarkan 
perbedaan kerusakan yang ditimbulkan, jelas bahwa monster itu kuat melawan api dan 
angin tetapi lemah terhadap guntur dan kegelapan. 

Masalahnya adalah kerusakan itu sendiri sangat kecil. 

"Tidak ada perubahan pada titik lemah, saya mengerti. Pertahanan sihir melonjak. " 

Gigantes Moss awalnya adalah monster yang kuat melawan serangan sihir. 

Bagi Shin, melanjutkan serangan sepihak ini dari kejauhan bukanlah hal yang mustahil, 
tetapi karena kekuatan pertahanan monster yang meningkat, dipicu oleh kehilangan HP, 
bahkan mantra Shin tidak dapat menimbulkan kerusakan yang menentukan. 

Satu-satunya metode yang tersisa adalah pertempuran jarak dekat. 

"Yah, biarlah. Lagipula aku tidak berpikir untuk meremehkanmu dari kejauhan! " 

Sambil menjaga monster itu sibuk dengan mantra sihir multi-hit, Shin menggenggam 
senjata tepercaya, katana『 True Moon 』. Aktivasi skill menyebabkan pisau memancarkan 

riak merah yang semakin cerah, sebelum ditutupi dalam kegelapan. Saat berikutnya, kilat 
merah tua melesat ke depan. 

Skill kombinasi tiga 【Black Flower Flash】. 

Menggunakan rentetan sihir sebagai penutup, Shin mendekat ke monster dengan cepat dan 
berputar di belakangnya. 

Berkat gerakan kecepatan tinggi yang dimungkinkan oleh kombinasi keterampilan tipe 
Gerakan 【Ground Shrink】 dan 【Mirage Dance】, Gigantes Moss kehilangan pandangan 

dari Shin. 

Kemungkinan penyebab lainnya adalah gerakannya yang terbatas, yang disebabkan oleh 
hilangnya kaki kanannya. Monster itu, mengabaikan mantra yang menyerang tubuhnya, 
mencari Shin dengan matanya. 

"!!!" 

Shin fokus tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, lalu mengayunkan 『True Moon』 di 

punggung Gigantes Moss. 
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Bilahnya, yang dibalut dalam kegelapan yang sangat panas, menyewa kulit keras monster 
itu. Segera setelah tebasan, guntur mencapai titik yang sama. 

Gigantes Moss kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan karena pukulan itu. 

Monster itu mencoba melakukan serangan balik, berteriak kesakitan, tetapi gerakannya 
bahkan lebih kaku karena kelumpuhan jangka pendek yang disebabkan oleh elemen guntur 
dari serangan itu. Upaya putus asa untuk menyerang membuat monster itu jatuh ke tanah 
lagi. 

Shin tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Dia malah memprediksi 
situasinya, dan memukul monster itu dari belakang lagi. 

Gigantes Moss tidak akan butuh waktu lama untuk bangkit kembali. Tapi Shin bergerak di 
belakang monster itu dan mengaktifkan skill lain lebih cepat. 

"Ini akhirnya!" 

Aura berwarna oranye sekarang menyelimuti 『True Moon』; itu adalah skill Martial tipe 

pedang 【Tyrant Beat】. 

Banyak keterampilan tipe Katana dan tipe Pedang dapat digunakan selama seseorang 
menggunakan senjata pedang. Menggunakan skill tipe pedang dengan katana akan 
menyebabkan kekuatan ofensif mereka turun sedikit, tapi Shin lebih fokus pada efek skill, 
jadi dia berhenti menggunakan hanya skill tipe Katana bahkan ketika memegang katana. 

Serangan itu, yang ditujukan pada titik lemah monster itu -- bagian belakang lehernya -- 
melihat kerusakannya meningkat berkat serangan kritis. Efek skill juga memungkinkan 
Shin untuk melanjutkan ofensif satu sisi. 

Hanya masalah waktu sampai HP Gigantos Moss mencapai nol. 

"Ngh! Aku seharusnya tidak lelah, tapi bahuku terasa kaku! " 

Dengan menguap, ketegangan meninggalkan tubuh Shin. 

Setelah mengalahkan bos dan membersihkan ruang bawah tanah, Shin kembali ke pintu 
masuk. Dia telah bertarung di ruang bawah tanah sejak pagi, dan ketika dia pergi ke luar, 
dia menyadari bahwa matahari sudah terbenam. 

Kelelahan fisik ada sebagai bagian dari sistem, tetapi sudah benar-benar pulih. 

Daripada itu, dia merasa lebih lelah secara mental. 

Bahkan jika avatar telah pulih sepenuhnya, pikiran pemain yang mengendalikannya tidak. 
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Kematian di dunia ini berarti kematian dalam kehidupan nyata. "THE Gerbang BARU" 
sekarang menjadi game kematian, tidak ada jalan untuk kembali setelah sekarat. 

Tidak masalah apakah lawannya adalah monster bos atau benih kecil dari area berorientasi 
pemula, kehidupan pemain selalu dipertaruhkan dalam setiap pertarungan. Jelas bahwa 
keterlibatan yang lama akan menyebabkan tekanan mental. 

"Fiuh. Dengan ini, sekitar setengah dari ruang bawah tanah tersisa. " 

Syarat untuk membersihkan game kematian" GERBANG BARU "adalah untuk mengalahkan 
monster bos di ruang bawah tanah terakhir," Gerbang Dunia Lain ". Itu bukan kepastian 
bahwa mereka akan dibebaskan dari permainan atau tidak, tetapi semua pemain membuat 
tujuan mereka untuk saat ini. 

Untuk memasuki ruang bawah tanah terakhir, seseorang pertama-tama harus 
membersihkan serangkaian ruang bawah tanah lainnya. Membersihkan mereka akan 
membuka kunci area tertutup, yang memungkinkan pemain untuk semakin dekat ke ruang 
bawah tanah terakhir. 

Pada awal permainan kematian, semua pemain telah dikumpulkan di "Kalkia", salah satu 
kota kelahirannya, dan hanya bisa bergerak di sekitarnya. 

Peta Shin sudah mendaftarkan data geografis sebagian besar bidang. Melihat peta 
menunjukkan bahwa sekitar setengahnya ditampilkan sebagai transparan, yang berarti 
mustahil untuk bepergian. 

Bidang yang tidak terkunci adalah bukti keberanian dan pengorbanan mereka yang, seperti 
Shin, telah membersihkan ruang bawah tanah. Sudah butuh 4 bulan untuk mencapai titik 
ini. 

"Aku masih bisa melakukannya sendiri. Tapi babak kedua tidak akan semudah itu ... " 

Shin menghela nafas, lalu memeriksa barang-barang yang dijatuhkan monster. Dalam 
beberapa kasus, barang yang berguna untuk membersihkan ruang bawah tanah berikutnya 
dapat ditemukan. 

Barang-barang yang dijatuhkan jarang, tetapi peralatan Shin memiliki spesifikasi yang 
lebih tinggi, jadi itu tidak banyak berguna baginya. 

"... .tidak ada yang istimewa kali ini." 

Tangannya berhenti menggulung layar dan menutup layar menu. Item, selain peralatan, 
sepertinya tidak bisa sangat berguna di ruang bawah tanah berikutnya. 
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Melanjutkan dari ruang bawah tanah ke titik teleportasi, Shin menangani monster 
penyerang hanya dengan satu tangan, lalu memandang ke langit. Langit yang cerah dan tak 
berawan mencerahkan semangatnya, jika hanya sedikit. 

"Oh! Dia kembali! Bagaimana hasilnya? " 

Setelah dia kembali ke Kelgunsk, salah satu kota kelahirannya, Shin disambut oleh suara-
suara yang tidak sabar untuk melihatnya kembali. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa 
dia pergi keluar untuk membersihkan penjara bawah tanah, jadi mereka kemungkinan 
mendapatkan informasi dari suatu tempat. 

"Selesai tanpa masalah. Kita juga bisa pergi ke bidang selanjutnya. Saya yakin Anda sudah 
tahu, tetapi ekstra hati-hati jika Anda melanjutkan. Bos penjara bawah tanah berubah 
dengan cara yang tidak pernah kulihat sebelumnya. " 

Shin menjawab sambil melihat lambang yang terukir pada sarung tangan yang dikenakan 
oleh pemuda High Beast yang telah dikenalnya sejak dulu sekarang, Lao. 

Lambang, yang menggambarkan singa yang menghancurkan pedang panjang dengan 
giginya, melambangkan guild dengan pengaruh paling kuat pada saat itu, "Savage Lions". 
Shin ingat bahwa guildmaster adalah Singa Tinggi Binatang. 

"Tentu. Saya bukan bagian dari korps Kaki Peledak Savage Singa untuk apa pun. Jika yang 
terburuk menjadi yang terburuk, aku hanya akan membawanya keluar. " 

Lao tertawa kecil, telinganya yang seperti kucing mengarah ke atas, ketika ia berbicara, lalu 
menghilang ke kerumunan yang ramai. 

Serikat Savage Lions terdiri dari korps Kaki Peledak, yang menangani kepanduan dan 
pengumpulan informasi, dan korps Tinju Peledak yang berorientasi pada pertempuran. 

Seperti yang diketahui Shin, Lao adalah seorang pejuang yang tidak kalah dengan kapten 
Korps Peledak. 

Shin tidak tahu mengapa orang seperti itu menunggu kedatangannya. Dia pikir itu adalah 
pekerjaan yang bisa dengan mudah dilakukan oleh bawahannya, tetapi tidak mau terjebak 
dalam urusan guild lain. 

"Kurasa aku akan berjalan-jalan di kota." 

Berpikir bahwa dia tidak bisa hanya berdiri di sekitar titik teleportasi seperti itu, Shin 
menuju ke kota. Mungkin karena dia baru saja kembali dari mempertaruhkan nyawanya 
untuk membersihkan ruang bawah tanah, melihat pemandangan kota membuatnya merasa 
lega. 

"Oh, bukan itu Shin. Bagaimana keadaan di ruang bawah tanah? " 
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Shin dihentikan oleh suara pria di belakang meja kios tusuk sate. Itu adalah pemain yang 
sengaja menciptakan avatar tua dan peran yang dimainkan sebagai pedagang jalanan. 

Nada suaranya terlalu akrab sebagian karena karakternya, tetapi juga karena Shin sering 
mengunjungi kios. 

"Hei, di sana. Area baru telah dibuka. Anda bisa mendapatkan lebih banyak jenis bahan 
segera. " 

Setelah dimulainya permainan kematian, ketika daerah baru dibuka, barang dan peralatan 
yang dianggap masih belum diterapkan dalam permainan ditemukan. Di antara mereka ada 
bahan-bahan berkualitas tinggi, dan Shin juga telah mengumpulkan beberapa. 

"Nah sekarang, bukankah itu kabar baik yang nyata. Di sini, ini adalah rumah untuk 
pahlawan yang berani menghadapi dungeon sendirian. " 

" Tolong hentikan dengan pembicaraan pahlawan, Tuan. " 

Shin meraih tusuk sate yang ditawarkan pria itu kepadanya, dengan tawa malu-malu. Dia 
tahu pria itu tidak akan menerima tidak sebagai jawaban. 

Pahlawan adalah kata yang digunakan beberapa pemain saat menyebut Shin. Pada awal 
permainan kematian, para pemain memperhatikan bahwa level, statistik dan peralatan 
mereka tidak berubah, jadi mereka segera pergi mencari pemain tingkat lanjut. Mereka 
berpikir bahwa kerja sama para pemain maju sangat penting untuk membersihkan ruang 
bawah tanah. 

Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui bahwa seorang pemain maju 
tertentu melebihi semua yang lain masih login. 

Seorang anggota Rokuten, guild dikatakan yang terkuat, dan pandai besi yang menciptakan 
peralatan dengan kualitas terbaik. 

Keberadaan Shin tumbuh lebih besar di antara banyak pemain, yang menemukan harapan 
dalam dirinya. 

Kekuatannya, kekuatan yang tidak dapat dibandingkan yang tidak ada yang bisa 
mendekati, memang menimbulkan masalah bahwa pemain lain hanya akan berada di 
jalannya, tapi itu adalah yang kecil: semua orang memiliki harapan besar untuk Shin. 

Bekerja sama dengan pemain canggih lainnya, Shin telah membersihkan ruang bawah 
tanah tingkat pemula dalam sekejap, beralih ke yang tingkat menengah. Kecepatan dia 
bergerak lebih dari cukup untuk meningkatkan harapan orang lain. 

Shin berhasil membersihkan bahkan dungeon canggih sendiri, yang bermasalah dengan 
pemain tingkat tinggi lainnya. 
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Penjara bawah tanah Shin dibersihkan hari itu juga sudah terlalu banyak untuk pemain 
canggih lainnya. Itu tidak akan terjadi jika semua pemain mahir masuk, saat ini Shin adalah 
pilar pembersihan ruang bawah tanah. 

Karena itu, orang-orang biasa menghormatinya dan memanggilnya "Pahlawan". 

"Pertama mereka mendapatkan harapan, kemudian kecewa, semuanya sendirian ... 
sekarang ada kecemburuan dan kecemburuan bercampur dalam semua itu, aku tidak tahu 
apa lagi ..." 

Ya, orang-orang "dulu" menghormati Shin dan memanggilnya "Pahlawan" . 

Setelah mulai menantang ruang bawah tanah canggih, kecepatan kliring Shin tampak jatuh. 
Saat ruang bawah tanah naik dalam kesulitan, monster di dalamnya tumbuh lebih kuat, 
jebakan dan tipuan menjadi lebih rumit, membuat mereka lebih berbahaya. 

Bahkan untuk Shin, membersihkan ruang bawah tanah tingkat lanjut -- diubah dengan cara 
yang tidak diketahui oleh game kematian -- pada kecepatan yang sama dengan ruang 
bawah tanah tingkat kesulitan pemula yang rendah tidak dimungkinkan. 

Namun ada beberapa pemain yang tidak memahami hal ini. Atau lebih tepatnya, tidak 
"ingin" memahami ini. 

Kecepatan kliring Shin turun karena dia mengambilnya dengan mudah. Dia sebenarnya 
tidak ingin membersihkan ruang bawah tanah. 

Rumor tak berdasar seperti ini mulai beredar sekitar 2 minggu setelah Shin mulai 
menghadapi ruang bawah tanah canggih. 

"Harapan" yang dimiliki banyak pemain terhadap Shin. 

Para pemain yang murni berpikir bahwa Shin bisa melakukannya, yang merasakan 
"kepercayaan" sama dengan "harapan", pemain yang benar-benar mengenal Shin, sangat 
sedikit. 

"Harapan" dari banyak pemain selain ini hanyalah mereka melarikan diri dari tanggung 
jawab mereka dan mendorong mereka ke Shin, berpikir bahwa mereka tidak perlu 
melakukan apa-apa, ia akan mengurus semuanya entah bagaimana. 

"Cih, pasti mudah baginya karena dia satu-satunya dengan peralatan bagus" 

Kata-kata ini mencapai Shin saat dia berjalan dan memakan tusuk sate. 

Dia bisa menemukan sumber di ujung pandangannya. Tanpa menggerakkan matanya, Shin 
melihat seorang pemain yang mengenakan baju besi tingkat rendah, bersandar di dinding 
di gang belakang. Level 40 sangat rendah. 
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Shin segera mengerti bahwa dia adalah seorang pemula. 

"Kamu pikir aku bisa memberikan perlengkapan kepada siapa saja, ya? Bahan tidak datang 
gratis, sial. " 

Shin berjalan, mengabaikan pria itu, lalu memuntahkan pikiran jujurnya ketika dia melihat 
permen favoritnya berbelanja di kejauhan. Kata-kata yang dia gumamkan tidak terdengar 
oleh siapa pun, segera hilang dalam keramaian orang banyak. 

Karena Shin pandai besi, banyak yang datang kepadanya untuk meminta peralatan. Namun, 
dia selalu agak ketat untuk memberikan senjata kepada siapa. 

Salah satu alasannya adalah apa yang dia gumamkan, bahwa materi tidak gratis. Tapi 
alasan pertama adalah sesuatu yang lain. 

Itulah keberadaan PK, pemain yang tidak berhenti membunuh pemain lain bahkan setelah 
dimulainya permainan kematian. 

Jika dia hanya membagikan senjata dengan mudah dan mereka mencapai tangan PK, 
korban yang tidak beruntung akan meningkat. 

Untuk alasan ini, Shin memasok senjata hanya untuk sejumlah pemain yang sangat 
terbatas: guildmaster dan pemimpin partai. Namun itu hanya sementara; dia akan 
meminjamkan peralatan, bukan memberikannya. Jika seorang PK berbaur di antara 
mereka, Shin akan mengambil persneling kembali. 

Dari sudut pandang pemain biasa, bagaimanapun, itu hanya terlihat seperti dia pelit 
dengan perlengkapannya. 

Bagaimanapun juga, mustahil bagi Shin untuk membuat perlengkapan untuk semua orang. 
Meskipun demikian, ada rumor bahwa dia dan pemain kuat lainnya ingin memonopoli 
peralatan: Shin agak muak dengan situasi ini. 

"Ada apa, meow? Shimeow, kau melihat ke bawah, meong " 

Keletihan membutuhkan hal-hal manis. Shin sedang melihat kue, mencoba melupakan 
rumor, ketika pemilik toko permen "Lucky Cat", Catnip, memanggilnya. 

Rupanya berbicara seperti kucing adalah aturan tak tertulis dari guild "Asosiasi Riset 
Bahasa Kucing Tipe". Shin ingat menolak kenalan lain untuk memanggilnya "Shimeow". 

Catnip adalah Manusia, tetapi berkat peralatan yang disebut "Beast Transformation" kucing 
memiliki warna yang sama dengan rambut oranye yang tumbuh di kepalanya, serta ekor 
kucing, mencuat dari rok mininya. Dia adalah maid catgirl dengan paparan kulit yang 
tinggi, seperti yang akan kamu temukan di maid cafe. 
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Semua pegawai lainnya di toko mengenakan pakaian yang sama. Tinggi Catnip adalah 160 
kuburan. Pakaiannya cukup memperlihatkan dadanya, jadi dari ketinggian mata Shin sulit 
untuk tidak melihatnya. 

"Ah, tidak ada, aku baru saja kembali dari mengalahkan bos penjara bawah tanah. Itulah 
alasannya, mungkin. " 

" Kamu mendorong dirimu terlalu keras lagi, meow? Kamu terlalu ceroboh, Shimeow. " 

Sementara gaya bicara Catnip sama sekali tidak membuatnya terdengar serius, ekspresinya 
sangat berlebihan . 

"Saya tahu itu. Tetapi jika saya tidak melakukan ini, kita tidak bisa berharap untuk 
membersihkan dalam waktu dekat. " 

" Tidak ada gunanya peduli begitu banyak tentang apa yang orang lain katakan ... tapi kau 
begitu serius dengan cara yang aneh, Shimeow. Kurasa aku tidak punya pilihan ... Shimeow, 
hadiah untukmu. " 

Catnip mengeluarkan kartu dari dadanya. Kotak barang dapat digunakan dari mana saja, 
segera setelah satu fokus, tetapi Shin belum pernah melihat pemain mana pun 
menggunakannya dari posisi itu. Baginya, itu tampak seperti kartu yang keluar dari 
belahan dada Catnip yang cukup besar. 

"Me-meow !! Cookie buatan Catnip, meow! Makanlah dan bergembiralah, meong. " 

" Terima kasih banyak. Saya akan lebih bahagia jika Anda memberikannya lebih pelan, 
meskipun ... juga sedikit memikirkan tentang di mana Anda mengeluarkannya. " 

" Apakah saya melakukan sesuatu yang buruk, meow? " 

Catnip bingung melihat Shin menghela nafas. Jelas bahwa dia tidak bercanda. 

"Orang-orang memandang kami aneh. Tapi mungkin Anda sengaja melakukannya? " 

Siluetnya mungkin hanya avatar, sosok sementara, tapi ia masih gadis yang sangat cantik 
dan karenanya akan menarik perhatian. 

Sebagian besar avatar dibuat dengan menggabungkan elemen-elemen tertentu. Itu adalah 
sesuatu yang khas dalam banyak permainan, dan tentu saja tidak berarti bahwa 
penampilan nyata para pemain ada di dekat avatar. 

Berbeda dengan avatar yang diproduksi secara massal (walaupun jumlah elemen sampel 
dalam jumlah besar menjadikan dua avatar sangat jarang 100% sama), beberapa pemain 
menggunakan avatar yang mencerminkan penampilan dan sosok asli mereka. 

Catnip adalah salah satunya. 
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Apa yang disebut "Full-scan Avatar", nyata dan palsu pada saat yang sama, juga 
menghadirkan risiko pemain diidentifikasi dalam kenyataan. Namun, sebagian besar 
pemain seperti itu menggunakan permainan sebagai alat untuk menyebarkan popularitas 
mereka. 

Sejauh yang diketahui Shin, para pemain terkenal itu telah dibina oleh perusahaan dan 
debut sebagai idola. Catnip secara terbuka mengatakan bahwa dia bermaksud melakukan 
hal yang sama. 

Dalam "THE NEW GATE" rasio pemain pria: wanita adalah 7: 3 atau bahkan 8: 2; seorang 
gadis yang benar-benar cantik seperti Catnip sangat populer di antara semua pemain 
wanita. 

Dia setenar idola nyata di antara para pemain pria. Dia memiliki klub penggemar, 
meskipun tidak resmi, dan banyak penggemar yang setia. 

Sebenarnya, bahkan sekarang Shin sedang diincar oleh beberapa pemain yang 
bermusuhan. Beberapa titik di peta berubah menjadi warna merah permusuhan. 

Dia merasa sedih untuk Catnip, yang mengkhawatirkannya, tetapi dia berdoa agar tidak 
ada masalah yang tidak perlu terjadi. 

"Shimeow adalah yang pertamaku, setelah semua. Kamu istimewa, meong. " 

Catnip memegangi pipinya dengan tangan, memerah. 

Beberapa saat kemudian, Shin merasakan niat membunuh yang datang dari orang-orang 
yang memandangnya. Itu masih seharusnya menjadi permainan, tetapi untuk beberapa 
alasan dia merasakan sesuatu yang mirip dengan aura. 

"Kau akan membuat lebih banyak kesalahpahaman ... jika aku disergap itu salahmu, 
Catnip." 

"Tapi aku tidak bisa memikirkan siapa pun yang bisa mengalahkanmu, Shimeow." 

" Lagipula itu adalah permainan, jika kau menemukan lubang di sistem yang mungkin bisa 
mengalahkan lawan yang lebih maju, dan---- " 

Shin berhenti di tengah kalimatnya. Catnip menutup mulutnya dengan salah satu jari 
rampingnya. 

"Jangan katakan itu. Aku tidak akan memaafkan bahkan kamu jika kamu membuat Marino 
sedih, Shin. " 

" Mengalahkan "adalah kata yang, tergantung pada situasinya, juga bisa berarti" 
membunuh ". Itu tidak masalah sebelumnya, tapi sekarang segalanya berbeda. 
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Catnip memberikan peringatan keras kepada Shin karena menyinggung kematiannya 
sendiri, bahkan berbicara tanpa gaya seperti kucing biasa. Dia tidak suka mendengar orang 
berbicara seperti itu, bahkan jika mereka bercanda. 

"Ah ..... maafkan aku." 

"Jika kamu mengerti, maka pulanglah, meow. Hari ini ... hehe, sesuatu yang baik mungkin 
terjadi, meow. " 

" Aku tidak bisa mengatakan ekspresimu tidak membuatku khawatir ... " 

Dengan cepat mengubah ekspresi seriusnya, Catnip sekarang menyeringai. Sudah cukup 
jelas bahwa dia sedang merencanakan sesuatu, tetapi dia pasti tidak akan berbicara bahkan 
jika terpojok. 

Shin memiliki firasat buruk tentang kata-kata terakhirnya, tetapi meninggalkan toko 
setelah membeli beberapa permen untuk melengkapi kue Catnip yang telah diterimanya. 

Kembali ke titik teleportasi, Shin menuju ke lokasi yang berbeda: rumahnya, Tsuki no 
Hokora. 

"Selamat datang kembali. Anda punya tamu. " 

Ucapan biasa Schnee agak berbeda kali ini. "Para tamu" yang disebutkan Schnee adalah 
orang-orang yang diizinkan memasuki area perumahan Tsuki no Hokora bahkan jika Shin 
tidak ada. 

Saat ini, hanya ada 1 orang dengan hak istimewa tersebut. 

"Ah, Shin ... eh, selamat datang kembali ..." 

Tamu itu memperhatikan Shin kembali dan menyambutnya dari dapur. Itu kekasih Shin, 
pemain wanita Marino. 

Saat dia berbalik ke arah Shin, kedua kuncir kuda yang seukuran pinggang melengkung ke 
udara. Mata biru langitnya menatap Shin, dengan sedikit ragu. 

Shin sedikit ingin tahu tentang perilakunya yang tidak biasa, tetapi perhatiannya segera 
ditangkap oleh pakaiannya. 

".... Bagus." 

"Shin? Apa yang terjadi? " 

Marino seharusnya tidak mendengar apa yang dibisikkan Shin, tetapi dia sedikit tersipu 
ketika dia menanyakan pertanyaan itu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Blus putih dan rok biru dengan pola kotak-kotak kuning. Mantel pendek menutupi 
tubuhnya dari pundak ke punggungnya adalah penampilan Marino yang biasa. Namun, saat 
dia memasak, dia melepas mantelnya yang biasa dan mengenakan celemek merah. 

"Ah, er, maafkan aku. Saya pulang. Kamu sedang memasak? " 

Shin, terpesona oleh Marino yang mengenakan celemek, buru-buru menjawab. Dia 
memiringkan kepalanya karena reaksinya, sedikit bingung. 

(Aku ingin tahu bagaimana satu celemek membuatnya terlihat sangat lucu?) 

Mungkin karena dia tidak terbiasa melihat gadis-gadis mengenakan celemek, atau mungkin 
karena itu Marino. Shin menyimpulkan bahwa itu mungkin yang terakhir, dan akan 
berbicara dengannya lagi, tetapi Marino berbicara terlebih dahulu. 

"Ah, ehm ... .Selamat datang kembali ke rumah." 

"Hm? Ah, eh, aku pulang? " 

Shin berpikir mereka baru saja bertukar detik sebelumnya, ketika Marino mengatakan 
sesuatu yang tidak terduga. 

"Aaa-apakah kamu akan mandi dulu? Atau makan malam dulu? O-atau !! M-aku!?! " 

" ....... " 

Shin butuh beberapa detik untuk memahami situasi. Meskipun telah mengatakan kalimat 
itu sendiri, Marino menyala merah dan beku di tempat karena malu. 

Dia terlihat sangat berbeda dari dirinya yang biasanya ceria dan sangat cantik. Kemudian 
Shin ingat Catnip menyebutkan bahwa "sesuatu yang baik akan terjadi". 

"... hey, apakah boleh jika aku memilihmu, Marino?" 

Shin mendapati dirinya memberikan jawaban ini. 

"...... Ya." 

Apa yang kembali darinya adalah persetujuan berbisik. 

Saat dia mendengar itu, Shin meletakkan tangan kanannya di pipinya, membalikkan 
wajahnya ke arahnya dan menempelkan bibirnya ke pipinya. 

Terlibat dalam tindakan R-18 adalah hal yang tabu dalam "THE NEW GATE". Tetapi setelah 
dimulainya permainan kematian, tidak ada manajemen atau GM untuk menghentikan 
pelanggar. 
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Karena sistem, tidak mungkin untuk terlibat dalam tindakan "lanjutan", termasuk 
hubungan seksual, tetapi bagi pemain dalam suatu hubungan atau menikah, berciuman 
adalah tindakan penting untuk mengkonfirmasi kasih sayang timbal balik mereka. 

".... hah." 

Mungkin karena dia menahan napas, Marino menarik napas dalam-dalam ketika Shin 
melepaskan cengkeramannya padanya. Wajahnya merah padam, di luar kemungkinan 
alasan. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Saya sangat menikmatinya, 
tetapi apakah Anda selalu setinggi ini? " 

" Saya juga sangat malu, Anda tahu !! Jangan lihat wajahku !! Jangan looooook! " 

Masih memerah dengan marah , Marino mendorong Shin untuk membuatnya terlihat 
sebaliknya. Dia mendorong wajahnya ke punggungnya, memastikan bahwa dia tidak bisa 
melihatnya bahkan jika dia menoleh. 

Jika orang lain melihat, mereka hanya akan berpikir bahwa godaan mereka berlanjut. 

"... Apa kamu tenang?" 

"Ya ... tapi kamu terlalu tidak terganggu, itu agak menyebalkan." 

Setelah sekitar 5 menit, suara Marino kembali ke nada biasanya, bahkan jika itu terdengar 
teredam karena wajahnya masih terkubur. di belakang Shin. 

"Jadi izinkan saya bertanya lagi, mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Apakah hari ini 
adalah hari yang istimewa atau semacamnya? " 

" Bukan itu. Beberapa saat sebelum Anda kembali, Catnip menghubungi saya, mengatakan 
bahwa Anda lelah. Saya juga berpikir bahwa saya ingin melakukan sesuatu untuk Anda, 
karena Anda terlihat agak sedih belakangan ini. Kemudian Catnip mengatakan bahwa ... 
seorang pria akan menyukainya ... jadi ... " 

Marino mulai tersipu lagi. Karena salah satu efek permainan, uap mulai naik dari 
kepalanya. 

Shin berpikir dia mendengar suara seperti kucing yang terkekeh di kepalanya. 

"Aku mengerti ... itu menjelaskan senyum jahat Catnip." 

Shin tidak mengabaikan mengirimkan rasa terima kasihnya kepada Catnip, di dalam 
hatinya. 

"Jadi ... apakah Anda benar-benar merasa lebih baik karena itu?" 
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"Jujur? Saya merasa jauh lebih baik. Sekarang jika Marino memelukku, itu akan sempurna. " 

" Apa !? Ah, ah .... sudah! Aku datang sejauh ini, aku tidak akan mundur! " 

Shin mengatakan itu setengah sebagai lelucon, tetapi Marino bereaksi lebih positif daripada 
yang dia harapkan. Sepertinya dia belum benar-benar tenang. 

Marino merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah berkata "Aku siap ketika kamu !!". 

(..... Aku bisa seperti ini, tapi mungkin aku harus menunggu dan ...) 

Shin, merasa nakal, menyelinap di belakang Marino tanpa suara. Dia telah menutup 
matanya dan tidak memperhatikan gerakannya. 

"... ..?" 

Merasa sudah menunggu lama, Marino membuka matanya: saat itu, Shin memeluknya erat-
erat dari belakang. 

"Hyah !?" 

Marino akhirnya tersentak karena terkejut. 

"Terkejut?" 

"Uuh, kau pelit ..." 

Menjaga sikap itu, Shin duduk di kursi di belakangnya. Marino ada di pangkuannya. 

"Ini sangat memalukan ..." 

"Marino akan memanjakanku hari ini, setelah semua. Aku akan menikmati diriku hari ini, 
sepuas hatiku. " 

" Mengapa kamu berbicara seperti itu !? Aaah, jangan meniup telingaku !! " 

" Itu sengaja, tentu saja. " 

" Itu bahkan berarti -- aah, tidak, aku lemah di sana ... kamu akan membayar untuk ini ... " 

Selama 30 menit berikutnya, jarak antara keduanya adalah nol. 
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Vol. 10 - 1.2 
Bab 1 -- Bagian 2 "Baiklah, apa yang ada di menu hari ini?" 

"Daging sapi hamburg, sup, dan salad. Ada roti dan nasi juga, tapi yang mana yang kamu 
inginkan, ya? " 

" Ah, kurasa, aku rasa. " 

Mungkin karena Shin" mengganggunya "saat dia memasak, Marino sekarang sedikit 
kedinginan ke arahnya. Dia menawarkan bantuan, tetapi ditolak dengan tajam. 

Tetap saja, dia terus memasak untuknya, jadi dia mungkin tidak benar-benar marah. 

Sekarang mereka hanya harus menunggu steak selesai memasak, jadi Shin menunggu 
dengan tenang. 

Keterampilan memasak Marino masih rendah, tetapi dapur Tsuki no Hokora memiliki 
bonus keterampilan memasak dan juga mempersingkat waktu memasak. Karena itu, 
bahkan Marino bisa membuat makanan yang cukup lezat. 

"Ini dia." 

Marino keluar dari dapur, membawa nampan berisi steak hamburg yang masih mendesis di 
piring besinya. Nasi dan sup juga mengepul. 

Setelah Marino melepas celemeknya dan duduk, Shin mengambil garpu dan pisau di 
tangannya dan mulai makan. 

Shin memotong steak, mengungkapkan bagian dalamnya yang berair dan menyebarkan 
aroma lezatnya lebih jauh di dalam ruangan. Itu adalah tingkat realisme yang agak tinggi 
untuk sebuah game. Dapat dikatakan bahwa tingkat realisme telah meningkat bahkan lebih 
setelah dimulainya permainan kematian. 

"Sungguh luar biasa bahwa mereka menerapkan indera perasa juga. Akan sangat 
menyedihkan jika ini hanya mengisi perut bar. " 

Makanan yang baik memberi energi yang dibutuhkan untuk besok. Makan item makanan 
hambar hari demi hari akan membuat semangat seseorang turun segera. 

"Hm? Ada apa, Marino? Apakah ada saus di wajahku atau semacamnya? " 

Marino sedang merenungkan wajah Shin ketika dia dengan senang hati memakan 
makanannya. Shin merasakan sarafnya tenang berkat kedamaian dari atmosfer itu. 
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"Tidak, aku hanya berpikir bahwa kamu benar-benar terlihat bahagia ketika kamu makan ... 
itu saja." 

Ekspresi Marino juga menunjukkan bagaimana Shin memakan makanan buatannya 
membuatnya bahagia. 

"Makan hal-hal yang baik akan membuat orang terlihat seperti itu, bukan?" 

"Aku tidak akan merasa bahagia jika itu orang lain." 

Marino langsung menyampaikan perasaannya kepada Shin. 

Untuk Shin, makan sementara dia tampak sangat canggung, tapi mengatakan itu akan 
mengubah suasana hati Marino lagi, jadi dia menahan diri. 

Sebenarnya tidak terlalu menyebalkan karena Marino yang terlihat sebenarnya. 

Setelah beberapa saat, Marino mulai memakan bagiannya juga. Shin meminta nasi dan sup 
sebentar, lalu setelah makan mereka duduk bersama di sofa. 

"Kau akhirnya kembali ke Shin yang biasa." 

Marino berbicara sambil bersandar di bahu Shin. 

"... Apa aku terlihat mengerikan?" 

Shin merasakan hal yang sama seperti biasanya, jadi jawabannya berisi kejutan. 

"Ketika kamu berpikir terlalu banyak atau menemui jalan buntu ... wajahmu perlahan-lahan 
menjadi lebih tegang dan lebih tegang. Matamu juga jadi tajam. Begitulah cara Anda sampai 
sekarang. " 

Marino sendiri khawatir bahwa menyebutkan ini terlalu banyak akan membebani dirinya. 

"Jangan terlalu khawatir sendiri ... Aku akhirnya juga jatuh hanya dengan melihatmu." 

"Kamu bisa mengatakannya kapan saja, tahu? Saya tidak bisa melihatnya sendiri, 
sebenarnya saya tidak, jadi ... " 

"Memilih waktu yang tepat bukanlah hal yang mudah ... di masa lalu, aku mengacau saat 
mencoba melakukan itu." 

Marino menjawab sambil melingkarkan lengan kanannya ke kiri Shin. Biasanya perhatian 
Shin akan fokus pada kelembutan bagian femininnya, tapi kali ini dia lebih peduli tentang 
dia melihat ke bawah. 

"Dalam kehidupan nyata, maksudmu?" 
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"Ya. Saya berteriak, seperti "apa yang kamu tahu tentang itu!?" ... " 

" ... 

Begitu . " Marino jarang berbicara tentang kehidupan nyata, tetapi ternyata dia merasa 
seperti sekarang. 

"Oke, aku akan lebih lambat dengan dungeon merangkak. Itu akan membantu dalam jangka 
panjang, dan aku juga tidak akan mengkhawatirkanmu. " 

Frustrasi karena ketidakmampuannya mengatakan sesuatu yang lebih baik untuk 
menenangkan pikirannya, Shin berusaha terdengar selembut mungkin. 

Bahkan tanpa kelelahan fisik, tekanan mental dapat menyebabkan kegagalan pada waktu-
waktu penting. Shin akan benci membuat Marino khawatir karena hal-hal yang biasanya 
tidak akan pernah terjadi. 

"Tapi ini bisa menunda kembalinya kita ke dunia nyata, maaf." 

"Keamananmu jauh lebih penting dari itu, Shin." 

Marino tersenyum tipis. 

"Hei, Marino, pembukaan penjara bawah tanah telah mencapai titik yang baik sekarang, 
jadi bisakah aku pergi bersamamu besok?" 

Karena statusnya yang relatif rendah, Marino bekerja di sebuah gereja di kota kelahiran 
pertama, Kalkia. Kota ini juga memiliki panti asuhan, yang digunakan untuk memberi 
perlindungan kepada pemain yang sangat muda. Karena Marino bekerja di panti asuhan, 
Shin telah membantu memodifikasinya, jadi sekarang strukturnya berbeda dari rata-rata. 

"Aku tidak apa-apa, tapi mungkin akan membosankan, kau tahu?" 

"Tidak apa-apa. Lagipula, aku hanya ingin melihatmu bekerja. " 

Shin tersenyum dan memandang Marino. Nada suaranya menggoda, tetapi ekspresinya 
sangat tenang. 

"Aah, jika kamu membuat wajah seperti itu aku bahkan tidak bisa tetap marah, kan?" 

Marino sepertinya tidak yakin apakah akan marah atau tenang karena kata-kata dan 
ekspresi Shin yang saling bertentangan, terutama karena akhir-akhir ini Shin selalu tampak 
murung. 

"Hm? Apakah aku membuat wajah aneh? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" Aah, jika kamu tidak tahu maka tidak apa-apa. Daripada itu, jika Anda datang juga, Anda 
akan membantu saya dengan anak-anak, oke? Mereka juga suka game, jadi aku yakin itu 
mudah. " 

" Mungkin akan baik-baik saja dengan anak laki-laki, tetapi anak perempuan itu milikmu. 
Filosofi kami terhadap bermain game sama sekali berbeda. " 

Shin tahu dari pengalaman bahwa sebagian besar pemain wanita, seperti Marino, lebih 
memilih untuk fokus pada keterampilan memasak, berkomunikasi dengan monster jinak, 
dan merajut, semua keterampilan yang nyaris tidak disentuhnya. 

Karena itu, ia kadang-kadang tidak dapat berbicara dengan mereka. Bahkan Shin tidak 
memiliki pengetahuan tentang segala macam keterampilan dan item. 

"Yah, kamu harus berbicara dengan mereka terlebih dahulu. OK, mari kita segera tidur 
untuk siap besok. Aku akan bersih-bersih di sini, jadi kenapa kamu tidak mandi dulu, Shin? 
" 

" Aku akan, terima kasih. Oh, saya mendapat kue dan madeleine dari toko Catnip, haruskah 
kita bawa ke panti asuhan? " 

" Oh, itu ide yang bagus. Anak-anak akan benar-benar bahagia. " 

Shin menyerahkan sisanya kepada Marino dan pergi ke kamar mandi. 

Mencelupkan ke dalam bak mandi berisi air panas mengisinya dengan perasaan 
pembebasan yang tidak bisa dijelaskan. 

"Realisme tingkat tinggi dapat memberikan banyak masalah, tapi aku benar-benar 
bersyukur bahwa mereka mereplikasi perasaan ini juga ..." 

Mungkin aneh untuk mengatakan, tetapi bahkan jika tubuh seseorang kotor atau berbau 
permainan tidak memberikan hukuman, juga tidak mandi meningkatkan spesifikasi avatar. 
Meski begitu para pemain, terutama yang wanita, ingin mandi secara teratur. 

Dalam kehidupan nyata, hanya mata air panas tertentu yang memberikan efek yang cukup 
besar, tetapi di dunia ini mandi setelah pertempuran tampaknya memberi perasaan lega 
yang lebih besar. 

"Hidup itu sendiri terasa lebih bersih setelah mandi" adalah cara yang sangat tepat untuk 
menggambarkannya. 

Shin keluar dari bak mandi, meneguk sebotol susu dari lemari es, mengucapkan selamat 
malam kepada Marino, dan melanjutkan ke kamarnya. 

Dia harus lebih lelah daripada yang dia pikirkan, ketika kesadarannya hilang begitu dia 
berbaring di kasur. 
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"Mwaht?" 

Beberapa waktu kemudian, Shin bangun dan merasakan sesuatu yang aneh di lengan 
kanannya. 

Dia melihat itu dan menemukan Marino, mengenakan piyama, pas mencengkeram 
lengannya, tidur nyenyak. 

"Ah ... baiklah ... apa pun." 

Pilihan untuk membawanya kembali ke kamarnya tidak muncul di otak Shin yang setengah 
tertidur. 

Mereka adalah sepasang kekasih sejak sebelum pertandingan kematian dan sekarang, 
setidaknya menurut sistem, mereka adalah suami-istri. Apakah ada yang salah dengan 
tidur di ranjang yang sama? Mudah menerima situasinya. 

Shin berpikir bahwa dia sebaiknya pergi jauh-jauh, melepaskan lengan kanan yang diambil 
Marino dan memeluknya dengan kedua lengannya. 

Menikmati kebahagiaan yang mekar di dadanya, Shin jatuh tertidur lagi. 

◆◆◆◆ 

Keesokan paginya, Shin bangun setelah merasakan sesuatu yang bergetar. Sesuatu 
bergerak di tangannya. 

"... Hn?" 

Seperti hari sebelumnya, dia melihat ke arah kebisingan dan menemukan Marino, 
memerah memerah. Shin rupanya terbangun karena usahanya untuk keluar dari 
pelukannya. 

"Ah, ah, er ..." 

"... ..morning." 

Kata-kata tidak akan keluar dari mulut Marino yang malu, jadi Shin berpikir dia harus 
mengucapkan selamat pagi, untuk saat ini. 

"B-Selamat pagi ... sho ... jadi, mengapa kamu memelukku?" 

Shin tersenyum lembut karena kegagapan Marino yang lucu dan menjawab. 

"Kamu menyelinap di bawah selimut kemarin, jadi aku menggunakanmu sebagai bantal." 

"Kurasa aku setengah tertidur dan mendapatkan kamar yang salah ..." 
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"Kami suami-istri, setidaknya menurut sistem, jadi bukankah begitu?" Tidak apa-apa? " 

" Memalukan !! Aaah, aku bertaruh kamu juga melihat wajahku yang bisu ... " 

Marino pasti sangat malu, ketika dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menggeliat 
setelah Shin membebaskannya dari pelukannya. Bellybutton-nya terlihat jelas karena dia 
menggeliat-geliut. 

"Wajah tidur? Bukankah kita berdua sudah sering bertemu? " 

" Hari ini tidak apa-apa! Tidak setelah mimpi yang kumiliki ... Aku bertaruh aku kelihatan 
sangat bodoh ... " 

Shin hanya ingat melihatnya tersenyum dengan damai. Marino mungkin tidak akan 
mempercayainya. 

"Begitu, begitu, mimpi ... mimpi macam apa itu?" 

Shin memutuskan untuk melanjutkan. 

"Aku ..." 

"Aku?" 

"AKU TIDAK BISA KATAKAN !!!" 

"Gwah!" 

Setelah dengan kuat menanamkan pukulan pada dagu Shin yang menyeringai, Marino 
bergegas keluar dari ruangan. 

Ditinggal sendirian, Shin merenungkan bahwa dia mungkin sudah terlalu jauh, sambil 
memijat dagunya yang tidak terluka. 

"Permintaan maaf terdalam saya. Aku terlalu banyak menggoda. " 

" Kamu pikir jika kamu meminta maaf seperti itu aku akan memaafkanmu, kan. " 

Shin menundukkan kepalanya di meja sarapan, tapi balasan Marino hanya letih. Dari 
pengalaman Shin tahu bahwa meminta maaf dengan jujur adalah cara tercepat untuk 
mendapatkan pengampunan dari Marino. 

Marino, tentu saja, sudah melihat melalui usaha Shin. 

"Oke, oke. Sebagai gantinya, Anda harus banyak bekerja hari ini. " 

" Ya, saya akan bekerja sekuat tenaga, Bu! " 
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" Sudah cukup! Makan sarapanmu, ayo! " 

Didorong oleh Marino, Shin bergegas makan pagi. 

Dia akan bertanya apa yang harus dilakukan di panti asuhan dalam perjalanan ke sana. 
Tidak ada yang khusus harus mereka bawa. 

"Semoga harimu menyenangkan." 

"Aku akan menyerahkan sisanya padamu." 

Setelah menyapa Schnee, Shin dan Marino berteleportasi ke Kalkia. 

Berjalan menembus kerumunan, Shin merasakan beberapa pasang mata padanya. 
Peralatannya berbeda, tetapi ternyata wajahnya dikenali oleh banyak orang. Dia tidak 
keberatan lagi, tetapi ketika pergi ke kota ini sering terjadi. 

"Ah! Ini sis besar Marino! " 

Mereka mendengar suara anak laki-laki ketika mereka tiba di panti asuhan. Dua anak lelaki 
berlari ke arah mereka dari alun-alun di sebelah panti asuhan. Keduanya menggunakan 
pisau spons, peralatan yang tidak menyebabkan kerusakan. 

Tinggi kedua anak itu sekitar 150 makam dan terlihat seperti siswa sekolah dasar atau 
sekolah menengah pertama. 

Wajah mereka masih terlihat kekanak-kanakan, mungkin karena mereka belum mengedit 
avatar mereka. Mengatur avatar ke mode otomatis akan membuat penampilan mereka 
berubah sesuai usia seseorang. 

"Siapa orang ini?" 

"Pacarmu ??" 

"Namanya Shin, dia akan membantuku hari ini." 

Marino memperkenalkan Shin pada anak-anak, mengabaikan kecurigaan pacarnya. 

Shin sudah mengunjungi panti asuhan beberapa kali, tetapi belum pernah bertemu dua 
anak laki-laki sebelumnya. 

"Aku tahu kamu bisa melihatnya dengan 【Analisis】, tapi aku akan memperkenalkanmu 

untuk berjaga-jaga. Anak laki-laki dengan rambut hitam adalah Ryohei, yang berambut 
coklat adalah Teppei. " 

" Senang bertemu denganmu " 
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" Senang bertemu denganmu! " 

Ryohei menyapa Shin sedikit dengan malu-malu, sementara Teppei terdengar lebih 
energik. 

Menurut Marino, kadang-kadang mereka berburu monster tingkat rendah di hutan, 
ditemani oleh pemain tingkat lanjut. Karena "kekuatan" alami mereka, mereka sedikit 
terkenal sebagai duo bermasalah panti asuhan. 

"Di mana Emil?" 

"Di dalam! Luca menangis lagi, tahu. " 

Marino bertanya tentang pemain yang mengelola panti asuhan dan berkata dia akan 
menyapa mereka saat dia masuk ke panti asuhan. 

"Hei, hei, tuan! Pernahkah Anda ke garis depan area yang ditaklukkan? Kak Sis Emil 
mengatakan itu berbahaya dan tidak akan membiarkan kita pergi! " 

" Jika Anda ingin pergi, Anda harus menaikkan level Anda lagi. Atau Anda akan mati bahkan 
jika Anda diserang oleh pukulan, anak-anak. " 

" Teppei, Anda tidak bisa pergi. Kamu melarikan diri dan terbunuh segera. " 

Setelah jawaban Shin, Ryohei menambahkan komentar tajam, sambil mengangkat bahu. 

"Whaaat !?" 

"Jika kamu tidak bisa mengalahkanku sekali pun, kamu tidak punya kesempatan!" 

Rupanya Ryohei lebih tinggi dari Teppei dalam hierarki panti asuhan. 

Ketika anak-anak lupa tentang dia dan mulai berkelahi, Shin melihat sekeliling, memikirkan 
apa yang bisa dia lakukan. 

"Hm?" 

Dia kemudian menemukan bayangan kecil di ujung garis pandangnya. Melihat ke arah itu. 
Shin memperhatikan wajah seorang gadis yang sangat muda yang secara halus mengintip 
dari balik pohon. 

Saat matanya bertemu Shin, gadis kecil itu dengan cepat mundur di belakang pohon. Tapi, 
sialnya, dia tidak bisa menyembunyikan telinga hewan dan ekornya yang seperti Kucing. 
Keduanya sepertinya memantau kehadiran Shin. 
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Shin memegang dagunya dengan satu tangan, bertindak dalam pikiran. Dan perlahan 
bergerak mendekati pohon itu. Dia akan berhenti ketika gadis itu mengintip, lalu bergerak 
lagi ketika dia bersembunyi. 

(Dia tidak takut padaku, kan.) 

Gadis itu seharusnya memperhatikan pendekatan Shin, tetapi tidak mencoba melarikan 
diri. Dia berpikir bahwa dia mewaspadai dia karena mereka belum pernah bertemu 
sebelumnya, tetapi sepertinya tidak demikian. 

Ekspresinya yang sedikit melongok terus menyembul dan bersembunyi lagi. Tak lama 
kemudian, Shin mencapai pohon di belakang tempat gadis itu bersembunyi. 

"Selamat pagi." 

"... Selamat pagi." 

Shin mencoba menyapa, yang dikembalikan dengan bisikan. Tidak jelas apakah gadis itu 
benar-benar ingin bersembunyi atau tidak, karena hanya wajahnya yang keluar dari 
tempat teduh ketika dia menatap Shin. 

Dia mencondongkan tubuh ke depan, jadi rambutnya sebahu menggantung di udara. 

"Eh, kupikir ini pertama kalinya kita bertemu. Nama saya Shin, saya datang untuk 
membantu Marino. Bagaimana denganmu? " 

" ... .Luca. " 

" Luca, begitu. Yah, senang bertemu denganmu. " 

" Um. " 

Luca sedikit mengangguk dan melangkah keluar dari tempat teduh. Tingginya sekitar 110 
kuburan. Telinga binatangnya, warnanya sama dengan rambutnya, kadang menjentikkan 
dan bergerak. 

Karena sistem permainan, ketinggian avatar didasarkan pada ketinggian kehidupan nyata. 
Shin berpikir bahwa dia agak terlalu kecil, seperti yang terlalu muda, untuk bermain game 
seperti itu. 

"Ah! Luca! Teach sedang mencarimu! " 

Shin melihat ke belakang dan menemukan Teppei dan Ryohei, bersama Marino dan orang 
lain, seorang wanita mengenakan pakaian seperti saudara perempuan. 

Setelah mendengar suara Teppei, Luca tersentak dan bersembunyi di belakang Shin. 
Tangannya, mencengkeram lengan bajunya, bergetar. 
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"Teppei, kamu terlalu keras. Kamu akan menakuti Luca. " 

" Ah, maafkan aku. " 

Teppei langsung meminta maaf: dia tidak punya niat untuk menakuti Luca. 

"Jadi kamu ada di sini, Luca. Aku sedang mencarimu. " 

" ........ Aku minta maaf. " 

Jawab Luca sambil melihat Marino, yang mengejar mereka. 

"Ayo, mari kita kembali ke panti asuhan dulu. Ryohei, Teppei, kalian berdua !! Anda belum 
siap untuk pergi dengan Garozzo, kan !? Berhenti berdiri dan bersiap-siap !! Pindahkan, 
bocah! " 

" Ya, Bu !! " 

Setelah dimarahi, anak-anak berlari kembali ke panti asuhan, seperti yang diperintahkan 
oleh Emil, pengawas panti asuhan. Seorang wanita yang sangat cantik, dia memiliki rambut 
biru muda sepanjang pinggang dan mata seperti zamrud. 

Pakaiannya yang seperti biarawati membuatnya tampak seperti orang percaya yang taat 
pada pandangan pertama. Akan tetapi, kepribadian dan ucapannya sangat jauh berbeda 
dari gagasan umum tentang seorang biarawati. 

Pidato Emil kasar dan dia agak cepat dengan tangannya. Di sisi lain dia sangat dapat 
diandalkan dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. 

Melihat dia merawat anak-anak panti asuhan, Shin berpikir dia lebih mirip seorang ibu 
yang tangguh daripada seorang biarawati. 

Dia tidak pernah mengatakannya pada Emil sendiri, tentu saja; itu hanya akan membuat 
peralatan dasar Emil, tongkat pemukul, menangis untuk darah. Itu bukan senjata yang 
ditakuti bukan karena kerusakan yang ditimbulkannya, tetapi karena penampilannya yang 
mengerikan. 

"Marino, Anda dan Luca mengurus pekerjaan biasa." 

"OK, serahkan padaku." 

"Luca, lebih baik Anda melakukan apa yang dikatakan Marino, mengerti?" 

"Ok, mendapatkannya." 
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The "bekerja" menangani permintaan yang diberikan oleh NPC. Itu adalah sumber 
penghasilan yang berharga bagi panti asuhan, karena banyak pemainnya tidak bisa keluar 
di lapangan dan berburu monster. 

Marino sudah melakukannya berkali-kali, jadi tidak mungkin dia membutuhkan bantuan. 

Luca juga mengangguk tegas pada kata-kata Emil. 

"Kurasa aku harus pergi ke sana?" 

Shin melihat ke arah alun-alun tempat Teppei dan Ryohei bertempur sebelumnya. 
Sekelompok anak laki-laki dengan pisau spons sedang menunggu. 

"Ya, kau harus mengurus bocah nakal kita. Mereka punya energi untuk disisihkan. Biarkan 
mereka menjadi cukup liar untuk membuat mereka berhenti berpikir untuk menyelinap ke 
luar. Aku akan menjadi pelatih. " 

Shin mengunjungi panti asuhan secara tidak teratur, jadi Emil memutuskan tugas apa yang 
harus diberikan padanya setiap kali. Secara alami, sebagian besar waktu itu merawat anak-
anak. 

Satu-satunya aturan adalah bagi Shin untuk tidak pergi berburu atau menggunakan 
keterampilan untuk mengumpulkan barang atau Geyl. 

---Jika kamu harus berburu demi panti asuhan, istirahat saja. 

------Sampai lebih dari itu, pastikan anak-anak dapat kembali ke dunia nyata sesegera 
mungkin. 

Itulah pendapat Emil dan semua kolaborator panti asuhan lainnya. 

Mereka telah menerima bahwa Shin kadang-kadang akan membantu mereka, untuk 
perubahan kecepatan. 

"Oke, hari ini lawanmu adalah aku. Jangan menahan apapun! " 

Itu bukan pertarungan tiruan pertama untuk Shin dan anak-anak: mereka menuduhnya 
tanpa ragu-ragu. 

Ryohei dan Teppei, yang seharusnya bersiap untuk pergi, berbaur di antara anak laki-laki 
lain pada awalnya, tetapi Shin dengan cepat menjentikkan mereka kembali ke Emil, yang 
memegang leher mereka dan membawanya pergi. 

"Yah, begitulah." 
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Sekitar 2 jam setelah pertempuran antara Shin dan pasukan gagah dimulai, para pejuang 
pemberani kecil itu dengan jelas menunjukkan tanda-tanda kelelahan, beberapa berbaring 
di tanah. 

Keletihan ini tidak memiliki pengukur yang terlihat, seperti HP atau MP. Pemain dengan HP 
atau VIT tinggi tidak akan mudah lelah, sehingga dikatakan sebagai stat tersembunyi. 

Keletihan menyebabkan beberapa kerugian; kekuatan serangan dan kecepatan gerakan 
menurun, sementara menerima kerusakan meningkat. Itu bisa disembuhkan melalui sihir 
pemulihan, jadi itu bukan masalah besar, tetapi satu-satunya pengguna yang hadir saat ini -
Emil-tidak melakukan apa-apa, jadi alun-alun itu tampak seperti medan perang tentara 
yang jatuh. 

"Sial, kau terlalu kuat ...!" 

"Orang dewasa tidak bisa bertarung dengan serius ... anak-anak ...!" 

Shin yang tidak terganggu disambut dengan pujian dan keluhan dari anak-anak, tetapi 
mereka semua terlalu lelah untuk menyelesaikan kalimat mereka. 

"Mengerti, anak nakal? Di luar sana itu dikemas dengan monster berbahaya yang bahkan 
akan mengirim maniak pertempuran seperti dia terbang. Jangan pernah berani keluar 
sendiri !! " 

" Mengerti---! " 

" Kami pasti mati ... " 

Jawaban anak-anak juga sangat lelah, sampai-sampai orang bertanya-tanya berapa banyak 
sebenarnya yang mereka miliki. mengerti apa yang dikatakan Emil. 

"Baiklah kalau begitu, Shin, pekerjaanmu selanjutnya adalah .... hm?" 

"Ada yang salah?" 

Emil berhenti di tengah kalimatnya dan melihat ke arah pintu yang menuju ke taman; Luca 
mengintip dari baliknya. Di sebelahnya, Marino tertawa, sedikit canggung. 

"Dia melakukannya pagi ini juga ... apakah Luca selalu seperti itu?" 

"Tidak, tidak juga? Dia selalu takut setengah mati dari orang yang dia lihat untuk pertama 
kalinya, terutama orang-orang seperti kamu. Dia datang ke sini hanya beberapa waktu 
yang lalu, jadi masih banyak yang kita tidak tahu tentangnya. " 

Emil kemudian menambahkan" Belum pernah melihatnya seperti itu "dan memberi isyarat 
pada Marino dan Luca untuk mendekat. 
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"Lihat, Luca, ayo pergi?" 

Berkat gerakan Emil dan dorongan Marino, Luca akhirnya keluar dari tempat 
persembunyiannya di belakang pintu. Sambil berjalan, dia dengan terampil bersembunyi di 
belakang Marino dan menatap Shin pada saat bersamaan. 

"Er, kita bertemu lagi." 

"Um." 

Shin berbicara kepada Luca, sedikit canggung, dan untuk beberapa alasan dia berhenti 
bersembunyi di belakang Marino dan mengambil celana Shin. 

"Ah ... er, apa ini ...?" 

"Hmm, sepertinya dia menyukai kamu. Sangat jarang. " 

Shin bahkan lebih bingung karena perilaku Luca, sementara Emil berkomentar sambil 
tersenyum. 

"Ada apa dengan Shin, Luca?" 

".... Terlihat seperti kakakku." 

" Begitukah ." 

Jawaban Marino pada kata-kata Luca agak kering. 

Shin bertanya-tanya mengapa, ketika dia menerima pesan obrolan suara dari Emil. 

"(Kakak Luca sudah mati.)" 

Luca, awalnya, hanya masuk karena kakaknya membutuhkan sejumlah pemain tertentu 
untuk membuat guild. 

Mengetahui bahwa dia baru berusia 5 tahun, Shin mengerti situasinya. Bahkan siswa 
sekolah dasar bermain game VR sekarang, tetapi dia tidak bisa membayangkan bahwa 
seorang gadis usia pra sekolah ingin bermain game di mana PK ada. 

Namun, dalam waktu kecil sampai dia logout, dunia telah berubah. 

Kakaknya dan kawan-kawannya telah pergi, meninggalkan Luca di ladang untuk pemula, 
untuk tidak pernah kembali, seperti yang dijelaskan Emil. 

"(Ngomong-ngomong berapa kakaknya, ngomong-ngomong?)" 

"(Sepertinya dia baru masuk SMP,") 
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"(... Aku tidak tahu apakah aku seharusnya bahagia atau tidak.)" 

Kamu terlihat seperti juniorku kakak sekolah menengah -- memiliki ketinggian yang sama 
atau fitur wajah akan menjadi satu hal, tetapi jika mental mereka serupa, itu akan sangat 
mengejutkan bagi Shin. 

"Kita mungkin juga meminta Shin merawat Luca hari ini." 

"Itu ide yang bagus. Di sini! " 

Emil tampaknya muncul dengan gagasan itu di tempat, tetapi Marino langsung 
menangkapnya dan menyatukan tangan Shin dan Luca. 

Tangan Luca lembut dan sangat kecil, apalagi jika dibandingkan dengan Shin. 

Alih-alih berpegangan tangan, sepertinya tangan Shin melilit Luca. Shin menyadari lagi 
betapa muda dia. 

"BAIK! Hari ini kamu bisa mengandalkanku! " 

"... .Ok. " 

Tangan Luca mencengkeram Shin dengan erat. 

Shin, Marino, dan Emil tersenyum melihat reaksinya. 
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Vol. 10 - 1.3 
Bab 1 -- Bagian 3 Adegan itu adalah kamar yang didekorasi dengan mewah. Di kamar yang 
sangat mewah ini, dua pria muda bisa terlihat. 

Satu duduk di kursi hiasan, segelas anggur di tangan. Pakaiannya yang dihiasi dengan rumit 
menunjukkan bahwa ia adalah anggota kerajaan atau bangsawan, dan di tangannya ada 
cincin dengan gemerlap ruby besar. 

Sebuah pedang panjang dengan sarung batu bertabur permata disandarkan di kursi pria 
itu. Seorang ahli akan memperhatikan bahwa itu adalah versi senjata tingkat kuno yang 
tidak ditingkatkan 『Excalibur』. 

Nama pria itu di dalam gim adalah Aldo. 

"Jadi, di mana lelaki itu bertarung sekarang?" 

"Sepertinya kemarin, bagian dari benua Houzand telah dibebaskan. Saat ini, sekitar 40% 
benua telah dibebaskan. " 

Pria itu menjawab, sambil berlutut di depan yang pertama. Berdasarkan mantel 
berkerudung hijau gelap dan sepatu bot yang mudah dipindah-pindahkan, pekerjaannya 
tampaknya lebih sebagai pemburu daripada pesulap. 

Namanya dalam permainan adalah Robin Hood. 

"Cih, kecepatan kliringnya benar-benar turun sebulan terakhir ini. Untuk apa dia 
membuang-buang waktu? Dia seharusnya seorang maniak yang satu-satunya bakatnya 
bermain-main !! " 

Aldo berteriak sambil memukul-mukul tinjunya di kursi. Rambut pirang kecoklatannya 
menjadi sedikit acak-acakan. 

"Mempertimbangkan peningkatan kesulitan, saya tidak akan menganggapnya aneh bahwa 
kecepatan kliringnya menurun, tuan." 

"Keterampilan pemain berarti mampu melakukan sesuatu tentang itu, kan !? Hmph, bahkan 
dengan semua uang dan waktu yang mereka buang, ini yang bisa mereka lakukan, saya 
kira. " 

Aldo jelas memandang rendah para pemain. Alasannya adalah karena dia sendiri bukan 
pemain "murni". 

Avatar Aldo yang digunakan telah dibuat dan disediakan oleh manajemen. Itu 
menggunakan data dari monster acara, Arthur Pendragon. 
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Statistiknya rata-rata 800, dan peralatannya -- sementara peringkat dasarnya -- semuanya 
kelas kuno. 

Itu adalah sesuatu yang benar-benar berlebihan untuk pemula THE NEW GATE. 

(Penjara bawah tanah terakhir juga biasanya ditaklukkan hanya di pesta-pesta ... dia benar-
benar tidak tahu betapa luar biasanya untuk membersihkannya sendirian.) 

Robin bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bermain secara normal, dia sepenuhnya 
mengerti betapa luar biasanya prestasi Shin dalam membersihkan dungeon sendirian. 

Tidak seperti avatar Aldo, avatar Robin adalah yang biasa. Dia memfokuskan poin statnya 
pada AGI dan DEX dan berspesialisasi dalam pengintaian. Gaya bertarungnya terutama 
menyerang dari kejauhan dengan busur dan racunnya. 

Meski begitu, sementara dia bisa menyelinap ke ruang bawah tanah, dia tidak memikirkan 
bos yang menantang. Dia tidak memiliki peluang untuk menang. 

"Hei, Hagiwara !! Apakah kamu mendengarkan ?? " 

" Ah, ya, permintaan maaf saya. Saya. Namun, bahkan jika kita ingin dia bergegas, itu akan 
sia-sia jika dia akhirnya mati. " 

Robin memberikan jawaban serius, menjaga kekesalannya dipanggil dengan nama aslinya 
untuk dirinya sendiri. Aldo bersikeras bahwa mereka seharusnya mendorongnya lebih 
keras, tetapi siapa pun akan mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan meningkatkan 
kecepatan kliring ruang bawah tanah. 

Singkatnya, hubungan Aldo dan Robin adalah hubungan atasan dan bawahan dalam sebuah 
perusahaan. 

Aldo adalah putra seorang pelindung THE NEW GATE, yang menyediakan modal bagi 
manajemen permainan. Dengan demikian, Robin sekali lagi dipaksa untuk mendengarkan 
Aldo membual tentang avatar yang telah disiapkan manajemen untuknya. 

Aldo tidak sengaja mendengar Robin berbicara dengan pemain lain tentang permainan di 
perusahaan dan memaksanya untuk menjadi pengiringnya. 

Robin tidak pernah menyesali kecerobohannya lebih dari saat itu. Betapa 
membebaskannya jika hanya game kematian yang menjebaknya. Tingkat stresnya cukup 
tinggi untuk membuatnya berpikir seperti itu. 

"Hmph. Bawa dia ke sini kalau begitu. Jika dia seorang gamer, aku yakin menggantung 
semacam hadiah kliring di depan matanya akan membuatnya bekerja lebih keras. " 

"Tidakkah akan lebih mudah bagi kita untuk membiarkannya berjalan seperti yang dia 
inginkan?" 
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"Aku bosan menunggu. Saya ingin kembali ke dunia nyata. Apakah Anda tahu sudah berapa 
bulan berlalu sejak situasi ini dimulai !? Aku bahkan tidak bisa menikmati wanita dengan 
tubuh ini. Alkohol hanya membuat Anda setengah mabuk, dan rokoknya juga mengerikan. 
Siapa yang tahan dengan omong kosong ini !! " 

Aldo menjadi jengkel saat berbicara, dan menggedor kursinya lagi. 

Robin mengertakkan giginya, nyaris tidak berhasil menghindari berteriak, "Kamu pergi dan 
membersihkan ruang bawah tanah juga !!" kepada pria di atas takhta, dan menghela nafas 
kecil tanpa Aldo memperhatikan. 

"Saya akan mencoba untuk berbicara dengannya, tapi harap ingat bahwa saya tidak bisa 
melakukan apa-apa jika ia menolak." 

"Apakah SESUATU! Atau Anda akan diturunkan pangkatnya! Tidak, dipecat !! " 

"Aku mengerti, aku akan pergi meyakinkannya !!" 

Robin meninggalkan ruangan, mengutuk dan meratapi hubungannya dengan Aldo. 

Dia tidak ingin apa-apa selain menyuruh Aldo untuk melakukannya sendiri, tetapi dia tidak 
sanggup melawannya sekarang. Di dunia nyata, Aldo adalah seorang eksekutif tingkat 
tinggi yang kata-katanya sangat penting dalam SDM, sementara Robin tidak lain adalah 
karyawan biasa. 

Bertahan hidup di dunia ini penting, tetapi begitu juga mempertahankan karirnya di dunia 
nyata. 

Dia memiliki keluarga untuk ditopang; Demi mereka, Robin tidak punya pilihan selain 
menelan harga dirinya. 

"Tapi tidak ada yang bisa kulakukan tentang ini ..." 

Robin telah mendengar banyak tentang Shin, yang berdiri di garis depan pembersihan 
bawah tanah. 

Pada bulan pertama setelah Game Kematian dimulai, bahkan mungkin untuk mengunjungi 
Tsuki no Hokora, tetapi sekarang, ia telah mengubah lokasi dan tidak ada yang tahu di 
mana itu. Satu-satunya pilihan adalah menemukannya di kota dan berbicara dengannya, 
atau bertanya pada broker informasi. 

"Aku ingin melihat Rie dan Emi ..." 

Membisikkan nama istri dan putrinya, siluet Robin hilang di tengah keramaian kota. 

Di sisi lain, Aldo sekarang sendirian di kamar, masih marah. 
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Dia mencengkeram gelas anggurnya dengan sedikit lebih kuat, dan menghancurkannya. 
Berkat fungsi membersihkan-diri ruangan, fragmen anggur dan gelas yang tumpah 
berbinar dan menghilang. 

"Kotoran!! Dan setelah saya berhasil menggunakan koneksi saya untuk bermain dengan 
mudah !! Apa-apaan ini game kematian !! " 

Aldo masih tidak menganggap dunia game sebagai kenyataan. Meskipun memiliki statistik 
dan peralatan tingkat tinggi, dia telah meninggalkan ruang bawah tanah dan bos berkelahi 
dengan orang lain, jadi dia tidak tahu bahwa bertarung di garis depan berarti 
mempertaruhkan nyawa seseorang. 

Dia hanya pernah bertarung melawan monster level rendah, seperti slime dan goblin. 
Karena perbedaan statistik, bahkan jika ia menerima serangan, kerusakan akan menjadi 
nol, sedangkan kerusakan yang ditimbulkannya benar-benar berlebihan. 

Pemukulan sepihak seperti itu tidak akan pernah membuatnya berpikir bahwa risiko 
kematian sangat nyata. 

"Baiklah kalau begitu, apa yang harus dilakukan sampai dia kembali ... hm?" 

Tiba-tiba, bel menandakan kedatangan tamu. Pelayan yang ia ciptakan sebagai karakter 
pendukung sudah pergi untuk menyambut mereka. 

Menu Aldo menampilkan dua individu. 

Salah satunya adalah seorang pria yang tampak biadab dalam baju besi cokelat gelap. Baju 
besi dan dekorasinya dipenuhi dengan luka dan kerusakan yang meningkatkan penampilan 
liarnya bahkan lebih. Rambut dan janggutnya tidak terawat. Dia tampak seperti bos 
sekelompok pencuri atau tentara bayaran. 

Yang lainnya adalah seorang pria yang tampak tampan dalam baju besi perak. Dengan 
rambut pirang diikat di belakang kepalanya, dan dengan fitur-fitur yang biasanya hanya 
terlihat di TV atau di majalah, ia memiliki penampilan seorang ksatria, sangat kontras 
dengan temannya. 

Melihat wajah mereka yang aneh dan realistis, Aldo berpikir bahwa mereka mungkin telah 
menggunakan fitur avatar pindai penuh, yang mereplikasi penampilan nyata para pemain. 

Tidak peduli bagaimana seseorang terlihat dalam kehidupan nyata, bagaimanapun, mereka 
tidak akan menonjol di dunia game. Karakter tampan atau cantik adalah selusin sepeser 
pun, ke titik bahwa beberapa pemain bahkan sengaja memutarbalikkan penampilan 
mereka. 

Layar menu menampilkan nama, level, dan pekerjaan kedua pria. 
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"Gargalla dan Vlad? Belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Keduanya level 
255. Pekerjaannya adalah Pendekar Pedang Ajaib dan Ksatria Naga, ya? Mereka tampaknya 
memiliki perlengkapan yang cukup bagus, saya kira mereka juga maniak permainan. "Para 

pemain dapat membayar uang nyata untuk mendapatkan peralatan, tetapi perlengkapan 
seperti itu datang dengan penalti karena tidak pernah menyamai level dan statistik para 
pemain. 

【Analisis】 Aldo, juga disediakan oleh manajemen, menunjukkan bahwa baik peralatan 

Gargalla maupun Vlad tidak memiliki hukuman seperti itu. 

("Haruskah aku membiarkan para tamu masuk?") 

"Kurasa mereka akan cukup membunuh waktu. Ya, biarkan mereka masuk. " 

Aldo memilih" YA "dari" Otorisasi pintu masuk? Jendela YA / TIDAK "yang muncul di menu-
nya. Beberapa saat kemudian, kedua tamu memasuki ruangan yang dipimpin oleh pelayan. 

"Aku berterima kasih karena mengizinkan kami mengunjungi kamu. Nama saya Vlad, 
senang berkenalan dengan Anda. " 

" Gargalla. " 

" Tidak perlu salam yang tidak berguna. Apa yang kamu inginkan? " 

Aldo menjawab dengan kasar atas ucapan Vlad yang tersenyum dan perkenalan diri yang 
dingin dari Gargalla. Perilaku yang tidak pantas untuk menyambut tamu, tetapi Vlad 
tampaknya tidak tersinggung sedikit pun. 

"Saya melihat Tuan Robin pergi dari sini dengan ekspresi yang agak serius, Anda tahu. Aku 
ingin tahu apakah kami bisa membantumu, tuan. " 

" Seharusnya kau bertanya pada Robin saja. " 

"Saya pikir berbicara dengan orang yang memberi perintah akan lebih cepat. Selain itu, aku 
mungkin lebih berguna jika ada perintah rahasia, kau tahu. " 

Seringai ramah muncul di bibir Vlad. 

Perintah rahasia. Mata Aldo menyipit pada kata-kata ini. 

"Tolong, jangan khawatir. Saya minta maaf karena mengumpulkan informasi tanpa izin. 
Tapi kawan saya dan saya berbagi tujuan yang sama dengan Anda. " 

" Tujuan saya? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" Memang. Anda ingin kembali ke dunia nyata dengan cepat, ya? Dan untuk itu, Anda ingin 
pria itu, yang mengambil waktu manisnya, untuk bergegas. Apakah saya salah? " 

Aldo tidak menganggap aneh bahwa pria lain memikirkan hal yang sama seperti dirinya. 
Sebaliknya, dia berpikir bahwa itu tidak masuk akal bahwa pemain lain tidak mengatakan 
apa pun kepada Shin. 

Mendengar kata-kata "kembali ke dunia nyata", Aldo sekarang yakin bahwa dia mengerti 
alasan mengapa Vlad muncul. 

"Dan kalian semua bisa melakukan itu?" 

"Kita bisa. Kami telah mencapai tingkat yang agak tinggi, jika aku bisa mengatakannya, dan 
karena itu jika kami menghubunginya sebagai "mitra kliring bawah tanah", aku ragu dia 
akan mengabaikan kita. Dan jika dia melakukannya, kita punya cara lain untuk 
memaksanya mendengarkan kita. Gargalla di sini adalah pakar dalam metode semacam itu. 
" 

Yang disinggung Vlad adalah metode yang tidak menyenangkan. Saat Aldo melirik Gargalla, 
yang terakhir itu sedikit menyeringai. 

"Saya seorang spesialis di bidang itu. Banyak pengalaman, ya? " 

Ekspresi Gargalla dipenuhi keyakinan. 

Biasanya Aldo tidak akan memiliki nyali untuk mengotori tangannya dengan kegiatan 
ilegal, namun karena telah terperangkap dan tidak bisa logout untuk waktu yang lama, 
betapa sedikit kesabaran yang dengan cepat dia kehabisan. 

Aldo dengan demikian mengangguk tanpa ragu, tanpa memikirkan fakta bahwa ini akan 
membebani orang lain. 

"Meninggalkan ini hanya untuk Robin tidak akan menghasilkan apa-apa jadi aku akan 
mengandalkan kalian berdua juga. Jadi, apa yang kau inginkan dariku? " 

Sekalipun tujuan mereka sama, Aldo tidak percaya kedua tamu itu tidak akan meminta 
hadiah. 

Senyum kedua tamu itu melebar karena kata-katanya. 

"Tolong biarkan kami mengurus urusan pembersihan penjara bawah tanah. Adapun 
imbalannya, saya ingin Anda mendapatkan beberapa senjata. Tentu saja, itu setelah kita 
berhasil mendorong pria itu untuk bertindak. " 

"Hm? Kamu sudah memiliki milikmu, bukan? " 
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" Memalukan untuk mengakuinya, tetapi ada beberapa pandai besi yang mampu menempa 
senjata langka. Dan pria itu adalah yang paling terampil di antara mereka semua. Saya juga 
tidak memiliki keinginan mati. Saya minta maaf atas permintaan kasar seperti itu, tetapi 
bisakah Anda menerimanya? " 

Vlad memberi hormat, sopan, yang sangat menyenangkan Aldo. 

"Baiklah. Tapi itu hanya akan dilakukan jika Anda berhasil, ingat itu. " 

" Saya sangat berterima kasih. Kami akan bertindak segera, jadi jika Anda mengizinkan 
kami. " 

Vlad membungkuk lagi, lalu menuju ke pintu keluar rumah Aldo. 

"Tunggu! Saya belum mendengar permintaan pria itu. Saya tidak ingin mendengarkan 
permintaan ilegal apa pun nanti. Jadi, apa itu? " 

" Hm? Ah, aku. " 

Gargalla hanya menoleh ke belakang dan tersenyum menantang. 

"Aku hanya ingin bertarung melawan Shin. Bukan dirinya yang setengah-setengah dan 
malas saat ini, tetapi ketika dia benar-benar serius .. " 

Gargalla tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti Vlad keluar. 

"... .Tch, teman menyeramkan." 

Senyum Gargalla membuat Aldo kedinginan. 

Di luar rumah Aldo, Vlad dengan cepat menyembunyikan wajahnya dengan helm. Gargalla 
kemudian menyusulnya. 

"Hah, untuk berpikir bahwa dia akan membiarkan kita menangani kasus ini dengan 
penjelasan seperti itu. Memiliki atasan seperti itu tentunya akan sulit bagi bawahan. " 

" Sialan. " 

Vlad tahu tentang hubungan antara Aldo dan Robin. Mereka telah mengunjungi sementara 
Robin absen justru karena dia telah mengumpulkan informasi ini. 

Kata-katanya tentang pemahaman terhadap keadaan Aldo menyembunyikan rasa jijik Vlad 
untuk pria itu. Gargalla juga berbagi sentimen serupa. 

"Aldo itu juga, jika dia bertindak sendiri, pembersihan bawah tanah pasti akan menjadi 
setidaknya sedikit lebih cepat. Avatar itu benar-benar sia-sia baginya. Kalau saja ada fungsi 
pertukaran avatar yang tersedia, saya akan memanfaatkannya dengan baik. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" Benar, orang di dalam itu benar-benar sial. Tidak ada yang jauh menarik darinya. " 

Seseorang dengan avatar yang kuat, dilengkapi dengan peralatan kelas Kuno, yang tidak 
ikut serta dalam membersihkan ruang bawah tanah. 

Bagi para pemain yang dengan sungguh-sungguh berusaha untuk membersihkan ruang 
bawah tanah, Aldo adalah eksistensi yang menyebalkan. 

Dia bisa setidaknya lebih membantu dengan membersihkan ruang bawah tanah yang saat 
ini sedang ditaklukkan. 

Sebagai gantinya, Aldo menghabiskan hari-harinya tanpa melakukan apa pun, bahkan 
mempercayakan tugas-tugas terkecil kepada Robin. 

Vlad telah menyembunyikan perasaannya di hadapan Aldo, tetapi dia membencinya. 
Gargalla, di sisi lain, menganggapnya sangat membosankan. 

"Yah, karena kita akan menggunakan dia, bodohnya dia, semakin baik." 

"Ya, untuk pekerjaanmu yang sebenarnya." 

Vlad adalah seorang penipu dalam kehidupan nyata. Karena pengalaman ini, ia tahu bahwa 
Aldo berencana menggunakannya dan Gargalla. 

Saya tidak akan pernah ditipu, saya tidak akan pernah bisa digunakan oleh orang lain. Vlad 
telah melihat fakta bahwa Aldo penuh dengan keyakinan yang tidak berdasar. 

"Kalau begitu, saatnya untuk memulai. Lagipula, tugasku yang adil adalah 
membebaskannya. " 

" Seram seperti biasanya, kawan. " 

" Aku tidak meminta persetujuanmu. " 

Dengan kata-kata itu tertinggal di belakang, Vlad menghilang ke hiruk pikuk kota. 

"Haha, Manusia Tinggi ...! Saya harap ini akan sangat menyenangkan ... " 

Gargalla kemudian berjalan pergi, ke arah yang berbeda dari Vlad. 

Tanpa sepengetahuan Shin, bayangan tak menyenangkan semakin dekat. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 10 - 1.4 
Bab 1 -- Bagian 4 Shin telah ditugaskan untuk merawat Luca; mereka rajutan dan tidur 
siang bersama, mengejutkan semua orang di sekitar mereka dengan seberapa baik mereka 
bergaul. 

Marino dan Emil kadang-kadang mampir untuk memeriksa mereka, tetapi Luca tidak 
pernah bisa diatur. 

Meskipun dia agak malu pada awalnya, pada sore hari dia benar-benar terbuka untuk Shin. 

"Apa yang bisa kukatakan? Ini cukup mengejutkan. " 

Holly, seorang pemain wanita, menyatakan keterkejutannya ketika melihat Shin 
berinteraksi dengan Luca. Sebagai salah satu pemain canggih yang berkolaborasi dengan 
panti asuhan, dia juga bersahabat dengan Shin. Berbahasa lembut dan tenang, dia sangat 
populer di kalangan anak-anak yang lebih muda. 

"Eh? Apa yang?" 

"Yah, anak-anak seperti Luca cukup sulit untuk dirawat jika kamu tidak terbiasa, kamu 
tahu? Khusus untuk pria, seperti kamu. Atau begitulah yang saya pikirkan. " 

Sekarang sudah lewat jam satu siang, menandakan waktu tidur siang untuk anak-anak. 

Berbaring bersama mereka, Shin mengawasi Luca yang sedang tidur. 

"Ya, itu mungkin karena aku punya adik perempuan juga." 

"Oh benarkah? Ah, maafkan aku, aku tidak bermaksud mencampuri keadaanmu yang 
sebenarnya. " 

" Tidak apa-apa. Saya memiliki dua saudara lelaki, satu lebih tua dan satu lebih muda, dan 
seorang adik perempuan. Menjaga adik perempuan kita adalah tugas kita, bukan? Aku dan 
saudara-saudaraku secara bergiliran merawatnya. Namun, dibandingkan dengan Luca, adik 
perempuanku sangat sedikit karena dia selalu berkeliaran. " 

Mungkin karena usia yang sama, adik perempuan Shin paling dekat dengan adik lelaki 
mereka. Meskipun begitu, Shin relatif berpengalaman dalam merawat anak-anak karena 
dia. 

"Kamu mengatakan itu sebelumnya, kan? Bahwa saudara-saudaramu tidak pernah bermain 
THE NEW GATE? " 

Marino, yang merawat anak-anak lain, memperhatikan bahwa dia telah mendengar tentang 
topik itu sebelumnya. 
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"Adik perempuanku melakukannya. Tapi untungnya dia tidak terlibat dalam kekacauan ini. 
" 

" Jika dia melakukannya, aku yakin kamu akan bergegas mencarinya. " 

" Oh, aku yakin dia bisa bertahan dengan mudah, jadi aku tidak akan benar-benar khawatir. 
" 

" Apakah dia benar-benar kuat juga? " 

" Terus terang, ya, sangat banyak. Tidak hanya level dan statistiknya tinggi, tetapi dia juga 
memiliki kecepatan gerakan tinggi. " 

Adik perempuan Shin juga bermain THE GATE BARU, dan karena kemampuannya, telah 
menjadi agak terkenal. Kedua saudara kandung itu menjaga jarak dalam permainan, jadi 
sedikit yang tahu hubungannya dengan Shin. 

"Dia bisa membuatmu mengatakan hal seperti itu? Apakah dia sekuat suamiku? " 

" Ya, bisa dibilang aku bias karena dia keluarga, tapi kakakku mungkin lebih unggul, sejauh 
menyangkut keterampilan pemain. Padahal, keterampilan pemain Shadow juga luar biasa. " 

Shadow adalah suami Holly dan juga terkenal karena keahliannya. 

Kata-kata Shin mengejutkan Marino. 

"Lebih baik dari Shadow? Adik perempuan Anda juga luar biasa, dengan cara yang berbeda 
dari Anda. Apakah saudara-saudaramu yang satu ini istimewa juga? " 

" Tidak, mereka bahkan tidak memainkan THE GATE BARU. " 

Semua saudara Shin menyukai videogame, komik, dan animasi, tetapi kakak laki-lakinya 
sibuk dengan pekerjaan dan tidak mengambil banyak waktu luang seperti itu lagi. Adik 
Shin lebih menyukai komik daripada videogame, jadi satu-satunya yang memainkan game 
yang sama dengan Shin adalah adik perempuannya. 

Dia juga tidak tertarik pada komik atau animasi. Bahkan di dalam keluarga yang sama, 
kesukaan dan hobi semuanya berbeda. 

"Hn ..." 

Shin melihat ke arah Luca, yang sedikit bergeser dalam tidurnya, dan menyadari bahwa 
tangan kanannya entah bagaimana mulai mencengkeram tangan kirinya. Tapi dia masih 
tertidur. 

"Sepertinya dia ingin membuatmu tetap dekat bahkan saat tidur." 
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"Ya ampun, kamu takut tidak akan melarikan diri dengan mudah, kakak." 

Marino tersenyum dan Holly dengan ringan menggoda Shin. 

Dengan tawa malu, tatapan Shin berbalik ke arah tangan yang dipegang Luca. Dia bisa lolos 
dari cengkeramannya dengan terlalu mudah, tetapi dia tidak merasa ingin pindah dalam 
waktu dekat. 

"Holly dan aku akan mengurus anak-anak lain, jadi Shin akan tinggal bersama Luca. Apakah 
itu oke? " 

" Tentu saja. Dan Shin, ketika Luca bangun, ada di sisinya, oke? Pagi ini dia melempar 
karena kamu tidak ada di sana. " 

Inilah yang disebutkan Teppei dan Ryohei ketika Shin dan Marino tiba di panti asuhan. 

Luca hidup sendirian selama sekitar 2 bulan setelah saudara lelakinya dan pestanya 
menghilang. Tidak ada orang yang dia kenal di antara orang-orang di sekitarnya, jadi dia 
sangat takut kehilangan seseorang yang dia kenal, seperti yang Emil katakan pada Shin 
secara rahasia. 

Emil tidur dengan dia malam sebelumnya, tetapi bangun lebih awal untuk menyiapkan 
makanan anak-anak, meninggalkan Luca sendirian dalam proses. Tidak ada seorang pun 
bersamanya ketika dia bangun, jadi Luca mulai menangis keras. 

"OK mengerti. Jika saya harus pergi ke suatu tempat, saya akan memberi tahu seseorang 
terlebih dahulu. " 

Ada pemain lain di panti asuhan selain Emil, Marino dan Holly. Shin berkenalan dengan 
mereka semua, jadi dia tidak akan kesulitan memanggil seseorang jika perlu. 

Dunia game tidak perlu menggunakan toilet jadi kecuali jika ada keadaan darurat, Shin 
tidak akan kesulitan tinggal bersama Luca sampai dia bangun. 

"Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu." 

"Jaga dia baik-baik, oke?" 

Shin memperhatikan mereka, lalu menatap lagi ke wajah dan tangan Luca, masih 
memeganginya. Dia kemudian menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan dalam 
genggamannya. 

Seolah-olah menanggapi itu, ekspresi Luca menjadi lebih tenang. 

Luca membuka matanya sekitar tiga puluh menit kemudian. Naptime selalu setengah jam, 
jadi rupanya tubuhnya menghafalnya. 
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Dia masih bingung pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Shin di sebelahnya, dia merasa 
sedikit malu untuk memiliki wajah tidurnya yang terbuka, meskipun usianya masih sangat 
muda. 

"Sore adalah waktu luang, bukan? Apa yang ingin kamu lakukan?" 

Membuat anak-anak bekerja terlalu banyak terasa salah, sehingga pagi atau siang hari di 
panti asuhan selalu merupakan waktu bebas aktivitas. Hari ini, mereka semua melakukan 
apa yang mereka sukai setelah bangun dari tidur siang mereka, mengingat bahwa mereka 
sudah bekerja di pagi hari. 

Kebetulan, kelompok energik yang telah "Berjuang" di pagi hari akan membantu pekerjaan 
sederhana di sore hari. 

"Aku ingin berjalan-jalan." 

"Di luar itu? Yah, tetap terkurung di dalam sepanjang hari akan terasa membosankan. " 

Panti asuhan itu cukup luas, tetapi meskipun berjalan lambat, hanya butuh satu menit 
untuk berjalan di sekelilingnya. 

Di kota, itu umumnya tidak mungkin untuk mengurangi HP pemain dan membunuh 
mereka. Tetapi seperti halnya dengan yang lainnya, ada pengecualian karena panti asuhan 
memastikan bahwa ketika anak-anak berkelana ke luar, mereka selalu ditemani oleh 
seseorang yang bisa menahan diri dalam pertempuran. 

"Tidak bagus?" 

"Tidak, perubahan kecepatan akan menyenangkan, setelah semua. Tunggu sebentar, ayo 
coba tanyakan Emil. " 

Shin menghubungi Emil melalui obrolan, dan diminta untuk berbelanja juga. Dia setuju dan 
mengangkat ibu jari ke arah Luca. 

"Yay!" 

Luca mengangkat ibu jari kecilnya, bersemangat. 

Berkat kotak barang, tidak perlu membawa barang secara fisik. Jika sesuatu terjadi, Shin 
bisa bereaksi segera, jadi tidak akan ada masalah. 

Shin mendengar dari Emil bahwa anak-anak lain akan tinggal di dalam panti asuhan, jadi 
dia dan Luca segera pergi. 

"Oh, kamu mau keluar?" 
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Keduanya bertemu Marino saat mereka membuka pintu panti asuhan. Shin menjelaskan 
bahwa dia akan berjalan-jalan dengan Luca dan berbelanja. 

"Dia selalu berada di dalam akhir-akhir ini, setelah kamu menyebutkannya. Ya, aku juga 
berpikir itu ide yang bagus. " 

Marino setuju dengan senyum, ketika Luca tiba-tiba meraih tangannya. 

"Luca?" 

"Marino juga ikut?" 

Marino menatap Shin, bertanya dalam hati apakah ada sesuatu yang terjadi. 

Shin menggelengkan kepalanya. 

"Hmm, oke, aku akan bertanya pada Emil. Jika dia mengizinkannya, aku akan ikut dengan 
kalian. " 

" Oke. " 

Tidak seperti Shin, Marino adalah salah satu anggota pusat panti asuhan karena dia sering 
membantu di sana. Dia tidak bisa pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. 

Marino terdiam selama beberapa detik untuk menggunakan obrolan, lalu mengangkat ibu 
jarinya seperti yang dilakukan Shin sebelumnya. 

"Yay!" 

Luca mengulangi gerakan yang sama lagi. 

"OK mari kita pergi. Luca, jangan lepaskan tangan Marino, oke? " 

Shin menyuruh Luca mengambil tangan kiri Marino, jadi dia tidak akan tersesat dalam 
kerumunan. 

"Sisi lain adalah milikmu, Shin." 

Sebagai tanggapan, Marino meletakkan tangan kanan Luca di Shin. 

"Ayo pergi." 

"Oke !!" 

Dengan kedua tangannya dipegang, Luca berseri-seri dengan sukacita. Shin dan Marino 
saling tersenyum. 
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Setelah meninggalkan panti asuhan, ketiganya pertama-tama pergi ke toko kelontong 
untuk membeli daging dan sayuran. Jalanan dipenuhi oleh para pemain yang memiliki 
pekerjaan pertanian, menawarkan produk yang mereka hasilkan kepada pemain lain yang 
datang untuk membeli bahan untuk makan malam. 

"---Ya, tolong beri aku yang biasa. Ah, tapi aku butuh satu lagi daging itu. " 

Shin telah dipercaya untuk berbelanja, tetapi Marino dengan hati-hati memilih apa yang 
akan dibeli. Dia selalu berbelanja seperti ini untuk panti asuhan, sehingga pemilik toko 
memperlakukannya dengan akrab dan juga menanggapi tawar-menawarnya dengan baik. 

"Big sis Mari, wow ..." 

"Bukankah keahlian tawar-menawarmu sudah aktif ketika kamu mulai berbelanja? Kamu 
juga menggunakan skill negosiasi nyata. " 

Shin dan Luca terkesan dengan skill Marino. 

"--Agh, aku tidak bisa mengatakan tidak padamu, ya kan! Anggap ini sebagai ucapan terima 
kasih karena selalu membeli barang-barang saya! Saya akan memberikannya kepada Anda 
untuk 70. Sekarang tersesat! " 

" Terima kasih banyak! " 

" Ngomong-ngomong, apakah mereka berdua bersamamu, nona? " 

" Ya, mereka, mengapa Anda bertanya? " 

Pemilik memandang Shin dan Luca, lalu tersenyum dan berbisik pada Marino. 

"Yah, begitu, berbelanja sambil berpegangan tangan dengan seorang anak ... bukankah itu 
mirip dengan beberapa pengantin baru? Kau akan membuat pria lajang sepertiku hijau 
dengan iri, sialan! " 

" B-Baru apa !? Apa yang kamu katakan !? " 

Marino tergagap sebagai jawaban, tidak bisa mengatakan kata lengkap. 

"Siapa pun akan berpikir begitu, nona kecil. Tapi ya oke, lelucon yang cukup untuk hari ini. 
" 

" Kamu tidak bisa hanya bercanda tentang hal-hal seperti ini !! " 

"Tapi kamu tidak benar-benar membencinya, didja. Kamu menyeringai, nona! " 

"!? " 
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Marino tiba-tiba menyembunyikan mulutnya dengan tangannya. Kebetulan, Shin 
mendengar semuanya. 

Dia mendekat, berpikir sudah waktunya untuk membantu Marino, ketika ekspresi 
pemiliknya berubah serius. 

"Aku bukan broker informasi atau apa pun, tapi kau pelanggan yang berharga, jadi aku 
harus memberitahumu. Pastikan gadis kecil itu tidak mendengar. " 

" Hm? " 

Shin dengan lembut menempelkan tangannya ke telinga Luca, yang telah memiringkan 
kepalanya setelah mendengar kata-kata pria itu. 

"Tolong." 

"Ya, aku akan cepat. Mereka mengatakan bahwa sekelompok PK mulai aktif kembali 
belakangan ini. Pernah mendengar tentang "Ouroboros 'Hollow?" Bahkan beberapa pemain 
mahir telah menjadi korban mereka. Kami disuruh waspada. " 

"Aku sudah mendengar namanya, ya. Anggota mereka semua memiliki statistik yang cukup 
tinggi, atau begitulah yang saya dengar. " 

" Ouroboros 'Hollow "hanya terdiri dari pemain PK. 

Para pemain yang hanya memerankan peran itu dalam permainan dan tidak memiliki niat 
untuk benar-benar membunuh telah lama meninggalkan guild. Yang tersisa adalah 
pembunuh yang sebenarnya. 

Guild yang membunuh pemain untuk bersenang-senang sekarang telah berubah menjadi 
guild pembunuh sejati. 

"Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi beberapa dari mereka bahkan 
menargetkan anak-anak kecil. Panti asuhan mana yang Anda miliki memiliki sejumlah. 
Lebih baik tetap di jari kaki Anda, ya dengarkan aku? " 

" Terima kasih telah memberi kami informasi penting seperti itu. " 

Marino berterima kasih kepada pemilik yang bersangkutan. 

Seperti yang dikatakan lelaki itu, panti asuhan adalah target utama, karena kelemahan para 
pemain di dalam dan konsekuensi yang mengerikan akibat tindakan seperti itu. Itu juga 
fakta bahwa ada orang-orang yang memangsa yang lemah tanpa alasan tertentu. 

"Jangan katakan itu, Nona. Akan sangat sedih untuk wajah yang aku tahu menghilang ... ah, 
kamu bisa membiarkannya pergi sekarang. " 
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Setelah kata-kata pemiliknya, Shin mengambil tangannya dari telinga Luca. 

"Kamu selesai berbicara?" 

"Ya, maaf karena menutup telingamu secara tiba-tiba." 

"... tidak, aku telah gagal * ... kamu harus bertanggung jawab!" 

(T / N: defaild * Defiled salah eja sengaja, Luca seharusnya tidak tahu apa yang dia katakan) 
Untuk permintaan maaf Shin, Luca meletakkan tangannya di pinggul dan membusungkan 
dadanya sebagai protes. Gerakan itu sendiri cukup lucu, sangat kontras dengan nada 
keberatannya yang sangat serius. 

"Hey hey man, apa yang Anda mengajar untuk seorang gadis kecil seperti itu ...?" 

"Seperti saya akan !! Sungguh, dari mana Anda belajar itu ...? " 

" Teppei mengatakan itu hal yang baik untuk dikatakan kepada anak laki-laki. Bukan? " 

" Tentu saja tidak. Lebih baik tidak banyak menggunakan kata-kata itu. " 

"? ... Oke. " 

Luca tidak benar-benar tahu apa yang dia katakan, jadi dia dengan jujur mengangguk. 

"Kalau begitu, kurasa aku akan sedikit" berbicara "dengan Teppei begitu kita kembali." 

"Itu benar. Lebih baik beri tahu Emil juga. " 

" Kamu tersenyum, tapi tidak senang ...? " 

Bibir Marino dan Shin tersenyum, tetapi mata mereka tidak, yang agak membingungkan 
Luca. 

"Hahaha, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Luca." 

"Ya, kita akan mengurus semuanya. Baiklah kalau begitu, belanja sudah selesai, jadi mari 
kita jalan-jalan sebentar. Semoga harimu menyenangkan, tuan. " 

" Tentu, Anda sangat berhati-hati! " 

Mereka mengucapkan selamat berpisah kepada pemilik toko, lalu Marino memegang 
tangan Luca ketika trio berjalan. 

Karena Kalkia adalah salah satu kota kelahirannya, para pemain telah mengatur segala 
macam toko. 
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Toko-toko komoditas dengan obat-obatan penyembuhan dan barang-barang sehari-hari, 
tempat terbuka dengan peralatan buatan tangan, restoran-restoran dengan pelayan 
berlarian menerima pesanan. Berbagai macam toko dan orang-orang membuatnya 
terhibur hanya dengan melihatnya. 

Luca, yang dengan senang hati berjalan di antara Shin dan Marino, juga menikmati 
pemandangan itu. 

"Kami sudah keluar sebentar, lebih baik kembali." Saat--- 

saat menyenangkan berlalu dengan cepat. Ketika Shin memeriksa waktu, sudah lewat jam 4 
sore. 

Gerbang BARU juga mencakup sistem musim; musim akan berubah kira-kira setiap bulan. 
Musim saat ini adalah musim gugur, jadi matahari akan terbenam lebih awal. Itu sudah 
terasa lebih gelap dibandingkan dengan siang hari. 

"Kita sudah kembali, sudah?" 

"Ya. Jika hari gelap, semua orang akan khawatir. " 

Luca tampak kecewa, jadi Shin berjanji akan berjalan-jalan lagi. 

Ketika mereka kembali ke panti asuhan, anak-anak yang pergi untuk membantu pekerjaan 
telah kembali juga. Beberapa gadis yang memperhatikan kembalinya Luca mengundangnya 
untuk bermain bersama mereka. 

Marino sering tidur di panti asuhan, tetapi karena dia akan tinggal di rumah Shin untuk 
sementara waktu, Marino pergi untuk melapor kepada Emil. 

Menunggu Marino kembali, Shin ada di gerbang panti asuhan, melamun ketika melihat ke 
langit. 

Di sana, seorang pria mendekatinya. 

"Maaf, tuan ... bisakah Anda memberi tahu saya jika Anda benar-benar Tuan Shin?" 

"... ya, benar, dan benar?" 

Shin berbalik ke arah lelaki itu. Dia dengan cepat mengaktifkan 【Analisis】, yang 

menampilkan nama pria itu sebagai Vlad, levelnya 255. 

"Maafkan aku. Nama saya Vlad. Saya berharap untuk mengunjungi Tsuki no Hokora dan 
kebetulan melihat Anda di sini, jadi saya mengambil kebebasan untuk mendekati Anda 
secara langsung. " 

Pidato dan sikap Vlad yang sopan tampaknya tidak terlalu mencurigakan. 
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"Apakah begitu. Apa sebenarnya yang membawamu kepadaku? " 

"Aku sebenarnya sedang membersihkan dungeon lain, dan area di depan bos mengandung 
racun yang sangat kuat. Karena itu saya ingin bertanya apakah Anda dapat berbagi 
beberapa item pemulihan. Pihak-pihak yang terlibat dalam upaya kliring ini terdiri dari 
anggota dari guild "Savage Lions" dan "Yatagarasu", yang dipimpin oleh Lao dari korps 
Kaki Peledak. Saya telah mendengar bahwa Anda berkenalan dengan Lao, jadi jika perlu 
Anda bisa menghubunginya. " 

Kekuatan racun mungkin membuat para pemain tidak dapat menyembuhkannya 
sepenuhnya menggunakan keterampilan mereka. 

Shin bertanya tentang detail area dan dengan cepat menemukan apa yang dimaksud pria 
itu. 

"Itu pasti Racun Berdarah. Memang benar bahwa sangat sedikit pemain di seluruh 
permainan yang bisa pulih dari itu, saya pikir itu tidak bisa dihindari. " 

Racun Berdarah adalah status negatif tertentu dengan efek yang jauh lebih buruk daripada 
Racun normal. Pemain dengan INT kurang dari 900 hanya bisa mengurangi efeknya 
melalui keterampilan. Status ini juga bertahan untuk waktu yang sangat lama, sehingga 
mengalahkan bos sementara di bawah pengaruhnya hampir tidak bisa dilakukan. 

"Dimengerti, aku akan menyiapkan beberapa item pemulihan untukmu, tetapi bukankah 
akan lebih cepat jika Lao hanya mengirimiku pesan melalui obrolan?" 

"Lao sekarang menuju ke ruang bawah tanah. Dia tidak ingin membebani Anda, tetapi para 
pemimpin lain memutuskan bahwa memperpanjang misi akan sulit karena sumber daya 
yang langka dan moral anggota berkurang. Karena itu, saya telah dipercaya untuk 
menyampaikan pesan. " 

Lao mengatakan bahwa dia akan menghubungi Shin jika misi pembersihan bawah tanah 
saat ini gagal, setidaknya menurut Vlad. 

Dia telah mendekati Shin sekarang mungkin karena ada kemungkinan kegagalan yang 
tinggi saat ini. 

"Kalau begitu aku akan pergi. Saya berterima kasih atas bantuan Anda. " 

Persis ketika Vlad berbalik untuk pergi, Marino keluar dari panti asuhan. 

"Maaf untuk menunggu, Shin." 

"Tidak, kamu datang tepat waktu." 

Shin menyambut Marino sambil tersenyum. 
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"Eh, apakah saya mengganggu Anda?" 

"Tolong jangan khawatir, karena saya akan pergi. Perpisahan, kalau begitu. " 

Vlad membungkuk kecil dan pergi. 

"Cih, aku pernah mendengar tentang dia, tapi ... ada apa dengan wanita itu !?" 

Setelah meninggalkan Shin, Vlad menyelinap di kerumunan, lalu dengan cepat berubah 
menjadi gang belakang. 

Dia tidak bisa membantu meluapkan kekesalannya dan merasa lega melihat tidak ada yang 
mendengar. 

"Sampah kotor pemain parasit Shin ... harusnya sudah mati ..." 

Vlad melanjutkan mengutuk dengan nada mengancam yang telah dia sembunyikan 
sepenuhnya ketika berbicara dengan Shin. 

Seorang anggota Rokuten, guild terkuat, dan satu-satunya pemain yang telah mencapai 
statistik maksimal. 

Vlad nyaris tidak bisa membayangkan berapa banyak waktu, uang, dan pengabdian yang 
diperlukan untuk mencapai tingkat seperti itu. 

"Aah, tapi membersihkan sampah yang menumpuk di sekelilingnya adalah tugasku yang 
mulia. Gahaha, itu seharusnya menjadi tugas, jadi mengapa aku merasa sangat 
bersemangat? " 

Shin adalah pemain yang dikagumi Vlad. Pandangan mulia Shin menyapu tim lawan 
sendirian dalam pertarungan guild vs guild telah menggerakkan hati Vlad, meskipun 
faktanya itu hanyalah sebuah permainan. 

Ketika pertama kali mulai bermain, dia fokus untuk meningkatkan level dan statistiknya, 
tetapi sekarang karena avatarnya lebih kuat, dia hanya menghabiskan upayanya untuk hal-
hal yang berkaitan dengan Shin. 

"Yang terkuat paling bersinar ketika mereka sendirian di puncak. Bintang terkutuk yang 
bersinar paling terang di dalam Rokuten ... Aku akan mengembalikan kecemerlanganmu 
yang sebenarnya. " 

Sebuah tawa gila menggema di gang, tanpa mencapai telinga. 
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Vol. 10 - 1.5 
Bab 1 -- Bagian 5 "Hei, siapa orang itu?" 

"Hmm? Dia dari pesta yang sedang membersihkan lokasi lain. Ini sedikit tempat yang 
buruk, Anda tahu. Dia datang untuk meminta beberapa item pemulihan. Aku kenal 
pemimpinnya, jadi aku akan menanyakan detailnya padanya. " 

" Begitu .... " 

" Ada apa? Kau membuat wajah aneh. " 

Ekspresi Marino berubah drastis; dia sekarang tampak khawatir ketika dia menatap ke 
arah yang telah dilalui Vlad. 

"Ada yang salah dengan pria itu?" 

Menilai tatapan Marino, Shin menduga bahwa Vlad adalah alasan kekhawatirannya. 

"Aku tidak terlalu yakin, tapi, dia memelototiku dengan tatapan yang sangat dingin." 

"Dia memelototimu?" 

Shin mengerutkan kening. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa ada orang yang 
membenci Marino. 

Meskipun diketahui secara luas bahwa dia bekerja di panti asuhan setiap hari, ada bisikan 
bahwa dia menerima perlakuan istimewa sebagai kekasih Shin. Kebencian tak berdasar 
seperti itu sudah menjadi bagian dari masa lalu. 

"Kurasa kita harus hati-hati." 

"Kurasa mereka tidak akan melakukan apa pun di bagian ini." 

Di kota, HP Player tidak bisa mencapai nol dalam keadaan normal. Tidak peduli seberapa 
tinggi statistik pemain lain atau keterampilan apa yang mereka gunakan, mustahil bagi 
mereka untuk membunuh pemain di dalam kota. 

Dalam permainan, beberapa pemain pencuri menargetkan toko, tapi itu hanya toko yang 
didirikan di luar batas kota yang dilindungi oleh pemain seperti Shin. Kota itu adalah lokasi 
yang aman untuk semua pemain. 

"Biasanya, ya. Belum ada kejadian invasi monster akhir-akhir ini, jadi aku agak khawatir. 
Selama acara seperti itu, bahkan di kota ... " 

Itu mungkin untuk membunuh. 
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Dia tidak mengatakannya secara langsung, tapi itulah yang paling ditakuti Shin. Peristiwa 
invasi monster adalah alasan mengapa kota bukan tempat yang aman bagi para pemain. 

Selama acara invasi, jika pertahanan kota dilanggar dan monster menembus ke dalam, 
aturan yang mencegah HP pemain dikurangi di bawah nilai ambang tertentu telah dihapus. 
Dengan kata lain, selama acara-acara seperti itu, dimungkinkan untuk PK bahkan di kota. 

Itu adalah fakta yang menjadi sangat dikenal setelah peristiwa invasi yang terjadi dua 
minggu setelah dimulainya permainan kematian. Peristiwa ini telah menghasilkan 
beberapa korban. 

"Ini akan baik-baik saja, jangan khawatir. Bahkan jika acara invasi dimulai, kita hanya perlu 
memastikan pertahanan kota tetap bertahan. " 

" Ya, itu benar ... " 

Setelah acara invasi pertama, banyak pemain dan guild berinvestasi dalam melindungi 
kota-kota. Membersihkan ruang bawah tanah itu, tentu saja, penting, tetapi tanpa tempat 
untuk kembali, itu pada akhirnya tidak ada artinya. 

Berkat pertahanan kota yang ditingkatkan, monster berhasil menyerang kota hanya selama 
acara pertama itu. Tidak aneh bagi Marino untuk mengatakan bahwa tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. 

"Aku lebih mengkhawatirkanmu, Shin. Kau membersihkan dungeon sendirian, jadi tidak 
ada yang akan membantu kalau-kalau diperlukan. " 

" Hei, aku selalu memastikan itu cukup aman untuk dilanjutkan. Aku tidak memaksimalkan 
statistikku untuk apa-apa, kau tahu? " 

Bahkan Shin tidak akan menghadapi bos tanpa kepramukaan terlebih dahulu. Berdasarkan 
kekuatan Gigantes Moss, bos terakhir yang dia lawan, dia menjawab dengan agak optimis 
bahwa belum ada masalah. 

"Bahkan jika kamu berkata begitu, aku masih khawatir! Dengarkan baik-baik sekarang, di 
penjara bawah tanah berikutnya, dan setelah itu, dan setelah itu juga, Anda benar-benar 
harus kembali dengan selamat dan sehat, oke !? Jika kau mati, aku akan bergabung 
denganmu secepat mungkin, mengerti !? " 

Di sisi lain, Marino benar-benar serius. Dia meraih kerahnya dan menatap lurus ke 
matanya, sementara miliknya dipenuhi dengan air mata. 

"T-baiklah, aku minta maaf. Saya juga tidak ingin mati. Aku akan selalu kembali! " 

Terkena keseriusan Marino, Shin membuat janjinya. Mendengar dia berkata bahwa dia 
akan bergabung dengannya dalam kematian, dia tidak bisa mengabaikan permintaannya. 
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Setelah Shin mengkonfirmasi janji itu, Marino perlahan mundur darinya, meskipun masih 
cemberut dan dengan marah memelototinya. 

"Kamu tidak boleh mati, oke? Kita semua akan kembali bersama, oke? " 

" Ya, saya tahu. Saya menepati janji saya. " 

" ... tidak peduli apa, oke? " 

" Ya, bagaimanapun, kami berteman baik. Akan menyenangkan bertemu di kehidupan 
nyata juga. " 

" ... ya. " 

Tampaknya puas dengan jawaban Shin, Marino dengan penuh kasih meremas tangannya 
dengan erat. 

"... ayo pulang." 

"Ya." 

Lega melihat Marino tersenyum, Shin mulai berjalan lagi. Namun, dengan waktu yang 
cukup buruk, siluet seseorang muncul di hadapan mereka. 

"Akhirnya menemukanmu. Aku benar-benar minta maaf, tetapi bisakah kamu meluangkan 
waktu untukku? " 

" ... kamu? " 

Melindungi Marino di belakang punggungnya, Shin menghadapi pria itu. 

"Namaku Robin. Aku datang dengan memintamu, Sir Shin. " 

Pemain yang memperkenalkan dirinya ketika Robin menundukkan kepalanya ke Shin. 

"Permintaan? Apa itu? " 

" Saya tahu ini akan sangat kasar untuk saya katakan, dan saya minta maaf sebelumnya. 
Tapi bisakah kamu meningkatkan kecepatan membersihkan dungeon? " 

" Dungeon clearing? " 

Robin mengangkat kepalanya, menunjukkan ekspresi tertekannya. Melihat ini, Shin 
merasakan sesuatu yang berbeda dari pria ini dibandingkan dengan pemain lain yang telah 
secara tidak bertanggung jawab mendesaknya untuk bergegas membersihkan ruang bawah 
tanah. 
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"Tunggu sebentar!! Shin melakukan yang terbaik, kau tahu! " 

" Tunggu, Marino. Dia tampaknya berbeda dari yang lain sejauh ini. " 

Marino telah menyaksikan adegan seperti itu beberapa kali di masa lalu dan siap untuk 
terbang keluar dari pegangan pada pria itu, tetapi Shin membujuknya, terus berbicara 
dengan Robin. 

"Percayalah, aku akan berlari secepat mungkin ... apakah sesuatu terjadi?" 

"... atasanku di kehidupan nyata menyuruhku untuk membuatmu bergegas. Aku benar-
benar minta maaf, aku tahu betul bahwa pesta-pesta kliring penjara mempertaruhkan 
nyawa mereka, tetapi jika aku menentangnya hidupku yang sebenarnya akan dalam bahaya 
... jujur, aku tidak bisa berhenti khawatir ketika aku memikirkan bagaimana keluargaku 
mungkin lakukan sekarang. Atasan saya mengatakan kepada saya untuk mendesak Anda, 
dan tidak akan mendengarkan alasan ... " 

" ........ " 

Ada pemain lain dengan situasi seperti Robin. Shin masih seorang pelajar dan tidak 
memiliki keluarga untuk diasuh. 

Meski begitu, memikirkan kehidupannya setelah kembali ke kenyataan membuatnya 
khawatir. Saat terperangkap di dunia ini, tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana yang 
asli berubah. 

Karena ini, Shin bisa memahami perasaan Robin, setidaknya sampai batas tertentu. 

"Maafkan saya. Seperti yang sudah saya katakan kepada orang lain, ada jebakan baru dan 
monster tak dikenal di ruang bawah tanah yang tidak ada di sana sebelumnya. Pola 
pertarungan bos juga berubah. Aku mencoba membersihkannya secepat mungkin, tapi 
tidak mungkin untuk melanjutkan secepat yang aku bisa dengan ruang bawah tanah 
tingkat pemula atau menengah. " 

" ... Ya, tentu saja. Saya minta maaf karena mendekati Anda tiba-tiba seperti ini. " 

Mengucapkan kata-kata terakhir ini, Robin pergi. Ekspresi tertekannya bertahan sampai 
akhir. 

"Apakah orang itu akan baik-baik saja?" 

"Aku tidak tahu. Sudah empat bulan sejak kita terjebak di dunia ini ... Ada banyak orang 
seperti dia yang khawatir sakit tentang dunia nyata. " 

Tidak ada penasihat atau profesi serupa di dunia ini. Beberapa orang berdiri kembali, 
didukung oleh yang lain, sementara yang lain putus asa. 
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"Ada banyak orang seperti dia yang ingin tidak lebih dari kembali ke dunia nyata dan 
kemudian ada orang-orang seperti PK, yang ingin tinggal di sini selamanya." 

Marino berkomentar dengan ekspresi yang sulit ketika mereka kembali. 

"Itu benar ... yah, semua orang berbeda. Apa lagi yang bisa kita katakan. " 

" Ya ... kamu benar. Setiap orang memiliki keadaan yang berbeda ... " 

Ekspresi Marino masih mendung, tetapi sedikit lebih jelas dari sebelumnya. 

Setelah kembali ke Tsuki no Hokora, Shin mandi, sesuai saran Marino. 

Mencelupkan dalam air panas memberinya kelegaan. Dia merasa itu bukan ilusi dan 
menutup matanya. 

Saat Shin sedang mandi, Marino menyiapkan makan malam. Menu adalah sup putih dan 
salad. 

Dia dengan cekatan memotong bahan-bahan dan mendidihkannya, memperlihatkan 
keterampilan seseorang yang biasa memasak. 

"Kembali ke kenyataan ... ya ..." 

Berfokus pada memasak, Marino mengucapkan pikirannya dengan keras. Sebagai reaksi 
mendengar kata-katanya sendiri, gerakannya terhenti. 

"Hah...? Apa yang saya ... pikirkan? " 

Apa yang dia dengar adalah kata-katanya sendiri, tetapi dia merasa seperti itu datang dari 
tempat lain. 

Ketika dia menyadari kebenaran, dia juga sepenuhnya memperhatikan perasaannya yang 
sebenarnya. Ketika dia mendengar tentang PK, dia seharusnya marah. Tetapi pada saat 
yang sama, dia berpikir "Ya, saya bisa melihat itu". 

"Ini aneh. Mengapa saya .... " 

Marino tahu bahwa, seperti PK, dia juga menyembunyikan ketidaksukaan tertentu 
terhadap gagasan untuk kembali ke kenyataan. Faktanya, keinginan Robin untuk kembali 
tidak membuat hatinya sedikit pun bergerak. 

"Ini aneh. Saya ingin kembali juga, bukan? " 

Terlalu aneh. Ini tidak mungkin. 

Emosi yang membengkak di dadanya sendiri membingungkan Marino. 
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Pada saat itu, sesuatu mengganggu pandangannya. 

"Eh ...?" 

Dia pikir dia mendengar suara seperti gedebuk, dari jauh. 

"Ah ..." 

Tubuhnya tidak mau bergerak. 

Seperti adegan yang tiba-tiba berubah, dia melihat lantai, rak-rak, lalu lengannya jatuh. 

"Aah ..." 

Kemudian, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi padanya. 

Dia sudah lama lupa dan berusaha untuk tidak memikirkannya sejak itu. 

Dia berpikir bahwa hal-hal akan berlanjut seperti ini selamanya. 

"Jadi ... Waktunya hampir habis." 

Akhir sudah semakin dekat. Batas waktu semakin dekat. 

"Sedikit lagi. Hanya sedikit lagi ... " 

Dia mencoba menggerakkan tangannya. 

Mereka bergerak, seolah-olah itu mimpi yang tidak mereka lakukan beberapa saat yang 
lalu. Dia sekarang bisa berdiri sendiri. Itu adalah serangan lain, mungkin. 

"... Aku harus memberitahunya. Saya tidak dapat menyebabkan masalah lagi untuk Shin. " 

Kata-kata yang tidak keluar dari hatinya. Kata-kata gadis baik yang selalu melakukan apa 
yang diperintahkan kepadanya. 

Mengecewakan orang yang mencintainya sangat mengerikan. 

Tapi yang bisa ditinggalkannya hanyalah barang dan peralatan; dia merasa bahwa dia tidak 
berhak untuk bersamanya, bahwa Shin mungkin akan meninggalkannya. Seorang gadis 
dengan hanya sedikit waktu tersisa untuk hidup ... tidak lebih dari bobot mati. 

"Tapi aku tidak ingin meninggalkannya ..." 

Bahkan jika pikirannya mengerti, dia tidak bisa menerimanya. 

Alasan dan emosi Marino benar-benar saling bertentangan. 
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"Aku selesai mandi!" 

Suara Shin mencapai dirinya. 

Mendengar suara kekasihnya, Marino membuat keputusan. 

Setelah mandi dan makan malam, tidak banyak yang bisa dilakukan. 

Untuk hiburan dan cara-cara menghabiskan waktu, THE NEW GATE hanya menawarkan 
beberapa minigame, kesempatan untuk mendengarkan berita lokal dalam gim, yang terdiri 
dari kekacauan kebohongan dan kebenaran yang tidak dapat dibedakan, atau hanya 
memeriksa papan buletin pertukaran informasi. 

Tepat ketika Shin selesai membaca papan buletin yang selalu dia periksa, Marino 
memasuki kamarnya. 

Ada banyak kamar lain dan banyak tempat tidur tersedia. Meski begitu, keduanya kadang-
kadang tidur bersama, jadi tidak aneh bagi Marino untuk masuk. 

".... Marino?" 

Namun, Shin memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. 

Marino, yang sekarang mengenakan piyama, dengan ragu-ragu duduk di tempat tidur. Dia 
mengambil bantal besar Shin dan memeluknya erat-erat. 

"Apa yang salah? Apakah kamu merasa sakit? " 

" Tidak, aku baik-baik saja sekarang. " 

Saya baik-baik saja sekarang. Shin merasakan sesuatu dengan kata-kata itu. Dia 
membayangkan apa yang terjadi dalam perjalanan pulang dari panti asuhan masih menyita 
pikirannya. 

"Aku akan segera tidur, apa yang akan kamu lakukan?" 

"Aku juga akan. Kita harus bekerja keras ... besok juga, kan? " 

Dengan senyum yang agak dipaksakan, Marino menyelinap ke balik selimut. Ketika Shin 
berbaring di sebelahnya, dia dengan takut-takut mencengkeram lengannya. 

"Marino?" 

Tidak aneh baginya untuk berpelukan seperti ini. Tapi kali ini dia tampak tegang, tidak 
wajar. 

"Bisakah kita ... berbicara sedikit?" 
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Marino berbicara sambil menekankan wajahnya ke lengan Shin. 

Dia akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Shin dengan tenang menyetujui. 

"... Shin, apakah kamu pikir kamu ingin segera kembali ke kenyataan?" 

"Yah, ya ... aku pikir aku ingin kembali. Tetapi, meskipun saya tahu rasanya salah untuk 
mengatakan, saya juga berpikir bahwa gaya hidup saya saat ini cukup menyenangkan. Kami 
tidak tahu siapa kami di dunia nyata, dan ... Maksud saya, saya tidak meminta Anda untuk 
memberi tahu saya. Tapi di dunia nyata aku tidak bisa tidur denganmu. Jadi ketika jauh di 
lubuk hati, aku merasa ingin kembali, sebagian diriku juga menikmati kehidupan ini. " 

Shin bisa merasakan hal ini karena level dan statistiknya tidak diatur ulang, dan karena 
item dan peralatan yang dia pertahankan. 

"... Ya." 

Marino sedikit gemetar mendengar jawaban Shin. 

"Hidup bagiku terasa sangat memuaskan sekarang. Saya bangun di pagi hari, bekerja, 
menyiapkan makan malam. Anda kembali dan saya menyambut Anda kembali ke rumah ... 
Saya tidur merasakan kehangatan Anda dekat dengan saya. Kehidupan seperti itu membuat 
jantung saya berdetak lebih cepat ... memberi saya kebahagiaan ... setiap hari. " 

Cengkeraman Marino menegang. Rasanya seperti dia tidak akan membiarkannya pergi lagi. 

"Hei, Mari---" 

"Dengarkan aku, Shin." 

Marino menghentikan Shin di tengah kalimat dan mengangkat kepalanya. 

Dia mungkin menangis karena ada jejak air mata. Itu membungkam Shin. 

"Nama asliku ... adalah Masaki Rino. Saya akan berusia 19 tahun ini. " 

Selama waktu bersama mereka, Marino jarang berbicara tentang keadaan hidupnya yang 
sebenarnya. 

Dia tidak harus mengatakan bahwa dia tidak ingin membicarakannya agar Shin mengerti. 
Dia cukup mengenalnya. 

Itu sebabnya dia merasa harus bertanya, setelah Marino tiba-tiba mengungkapkan 
informasi semacam itu. 

"... apakah aku bisa tahu?" 
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"Ya. Aku ingin Shin mengingatnya. " 

"Saya melihat. Lalu aku juga ingin kamu mengingat nama asliku. Saya Kiritani Shinya, 
seorang mahasiswa berusia 21 tahun ... " 

Shin juga mengungkapkan nama aslinya. Dia tidak mengatakannya dalam waktu yang lama. 

"Aku mengatakannya di panti asuhan juga, tetapi ketika permainan kematian berakhir, 
mengapa kita semua tidak bertemu dan minum-minum atau apa? Kita bisa memesan 
tempat Holly dan Shadow atau sesuatu. " 

" ... Ya, aku ingin sekali. " 

Marino sekarang tersenyum di sebelahnya, tapi ada sesuatu yang aneh dengannya hari ini. 

Shin telah membuatnya tertawa beberapa kali sebelumnya, itu sebabnya dia tahu. 

Kata-katanya menyarankan bahwa mereka tidak akan pernah bertemu dalam kehidupan 
nyata, bahwa hubungan mereka terbatas pada dunia ini. 

"Marino ... tidak, Rino. Bisakah Anda memberi tahu saya apa yang salah? " 

"Aku yang sebenarnya ... sakit. Dokter mengatakan bahwa itu adalah penyakit yang tidak 
diketahui penyebabnya atau perawatannya. " 

Marino menjelaskan bahwa alasan mengapa waktunya dalam permainan terbatas dan dia 
tidak pernah berbicara tentang kehidupan nyata adalah karena ini. Dia tidak tahu kapan 
kondisinya akan memburuk, jadi dia pikir itu tidak baik untuk menjadi terlalu dekat 
dengan orang lain. 

"Kalau begitu, mengapa kamu lebih dekat denganku? Saya tahu ini hanya dunia virtual, 
tetapi Anda memang banyak bercerita tentang diri Anda. " 

" Ya... saya bertanya-tanya mengapa? " 

Suaranya terasa tenang sekarang. Bahkan jika kata-katanya dalam bentuk pertanyaan, dia 
sepertinya sudah tahu jawabannya. 

"Aku bisa mengatakan ini sekarang, tapi ... pada awalnya, aku tidak punya niat untuk 
terlibat terlalu dalam. Tidak mungkin aku bisa mendapatkan pacar dalam kehidupan nyata, 
jadi aku ingin mencoba bagaimana rasanya berada dalam suatu hubungan, bahkan jika 
secara virtual. Kaulah yang pertama mendekati saya di dunia ini, jadi saya memilih Anda. 
Itulah satu-satunya alasan, sungguh. " 

Tidak ada alasan nyata. Begitu kata Marino, tetapi desahannya membuatnya juga merasa 
seperti dia hanya berusaha meyakinkan dirinya sendiri. 
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"Ya, itu adalah satu-satunya alasan, namun ..." 

Kata-kata itu mengungkapkan perasaannya untuk menyerah pada apa yang terjadi di luar 
kehendaknya. 

"Berbicara, berpetualang, menang dan kalah bersamamu ... sebelum aku menyadarinya, aku 
selalu memikirkanmu. Saya tidak menyadari bahwa saya sedang jatuh cinta, sampai 
seorang perawat menunjukkannya. Aku bahkan belum pernah bertemu denganmu di dunia 
nyata, namun ... " 

Marino mengatakan bahwa dia benar-benar tidak mengerti. 

"Aku di dunia nyata bisa mati kapan saja. Terkadang saya bertanya-tanya apa yang akan 
terjadi pada saya di sini jika saya yang sebenarnya mati. Kemudian suatu kali, saya 
bertanya-tanya ... seberapa bagus jadinya jika waktu terus seperti ini? " 

" Itu ... " 

" Tidak akan. Jika aku mati di dunia nyata, aku di sini akan hilang begitu saja. Saya tahu itu. 
Meski begitu ... aku tidak bisa berharap. Keterikatan saya dengan dunia nyata, keinginan 
saya untuk kembali, sangat lemah. " 

" ... " 

Shin tidak mengatakan apa-apa. Dia punya banyak alasan untuk ingin kembali ke dunia 
nyata. 

Tapi dia bisa mengerti perasaan Marino. Shin juga merasa dunia saat ini menyenangkan. 

"Maafkan saya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sakit, tetapi akhirnya aku 
mengoceh tentang hal-hal yang bahkan tidak kumiliki ... kurasa aku akan tidur di kamar 
sebelah malam ini. " 

Mungkin dia merasa buruk terhadap Shin yang sekarang diam. Marino bangkit dari tempat 
tidur dan menuju ke pintu. 

Tapi dia tidak akan membiarkannya pergi. 

"Aah!" 

Shin dengan kuat meraih lengan kurusnya dan menariknya ke arahnya. Dia menariknya 
dengan agak tiba-tiba, jadi tubuh Marino jatuh ke arahnya, meletakkannya dalam 
pelukannya. 

"Er, ehm ..." 
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Marino bingung dengan perkembangan yang tiba-tiba. Dia tidak mengerti apa arti tindakan 
Shin. 

"Aku akan mendatangimu." 

"Eh?" 

"Bahkan di dunia nyata, aku akan tinggal bersamamu, Rino." 

Di dunia asli, Shin hanyalah seorang mahasiswa. Dia tidak bisa menyembuhkan penyakit 
Marino. 

Hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan: berada di sisinya. 

Bukan karena kasihan. Bukan karena kasihan. 

Dia ingin bersamanya. Bahkan jika ada sedikit waktu tersisa untuknya, dia ingin 
menghabiskan waktu bersama. 

Tidak lebih, tidak kurang. 

"Aku akan bersamamu, sampai akhir." 

"......" 

Shin tidak tahu bagaimana reaksi Marino terhadap kata-katanya. 

Logis atau tidak, itu adalah perasaan Shin yang sebenarnya. 

"Tapi aku ... benar-benar beban seorang wanita, kau tahu? Aku manja, Shin ... Shinya, jika 
kamu berbicara dengan gadis-gadis lain aku langsung cemburu. Saya juga tidak punya 
banyak waktu untuk hidup. Tidakkah Anda mengerti bahwa saya akan mati, tidak 
meninggalkan apa pun selain perasaan egois saya? Kamu hanya akan membuang-buang 
waktu bersamaku, Shinya ... " 

Menanggapi pernyataan Shin, Marino dengan gugup mencatat semua kesalahannya. 

Terlepas dari kata-katanya, bagaimanapun, lengannya sekarang berada di sekitar Shin, 
dahinya menekan dadanya. Gerakan yang menyatakan niatnya untuk tidak pernah 
membiarkannya pergi. Shin menanggapi dengan menepuk kepalanya dengan lembut. 

"Hei, haruskah aku percaya kata-katamu atau tindakanmu?" 

"... Kamu sudah tahu itu. Dummy. " 

Marino mengangkat kepalanya sedikit dan menjawab sambil memelototi Shin. Ruangan itu 
nyaris tidak menyala, tetapi Shin tidak gagal memperhatikan pipi Marino yang memerah. 
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"Jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak yakin, hmm ..." 

"Kamu ... menggoda. Dan saya sudah begitu diputuskan dan semuanya. " 

Masih melotot, Marino terdiam selama beberapa detik, lalu berbisik. 

"Aku tidak ingin dipisahkan darimu. Tidak di dunia virtual ini, juga tidak di dunia nyata. " 

" Ya, aku janji. Bahkan jika dunia ini berakhir, aku akan datang menemuimu, Rino. " 

Keduanya kemudian tidur bersama di ranjang yang sama. 

Dibungkus dalam perasaan bahagia yang damai. 
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Vol. 10 - 2.1 
Bab 2 -- Bagian 1 Monster-monster itu gelisah. 

Di sisi lain gunung yang menghadap ke kota kelahirannya adalah daerah yang jarang 
dilewati para pemain. 

Di daerah ini yang tidak ditandai dengan luasnya, semua jenis monster berkumpul tanpa 
bertarung satu sama lain. 

Monster tipe ular. Monster tipe harimau. Monster tipe burung dan monster tipe humanoid 
juga. Bahkan ada tipe Chimera, fusi beberapa monster. 

Biasanya, monster dengan kepadatan tinggi akan menyebabkan pengurangan jumlah 
karena mereka menyerang satu sama lain. Namun, kehadiran pemain tertentu mencegah 
hal ini. 

Di atas bukit tertinggi daerah ini berdiri seorang pemain sendirian. 

Pemain ini, Hameln, menghela nafas sambil memandang rendah monster. 

"Jadi ini adalah maksimum yang diizinkan untuk dikumpulkan oleh barang tingkat rendah. 
Menyebabkan acara invasi artifisial memang sulit. " 

Bahkan ketika mengucapkan kalimat seperti itu, fitur menawannya menunjukkan senyum 
nakal seorang bocah lelaki yang baru saja melakukan lelucon. 

Hameln tingginya 170 kuburan dan memiliki tanda-tanda seperti tato Pixie di wajahnya. 
Dia mengenakan pakaian seperti pria, dihiasi dengan aksesoris di sana-sini, lengkap 
dengan sarung tangan putih dan tongkat panjang yang dipegang di satu tangan. Topi paling 
atas di kepalanya melengkapi penampilannya yang seperti pria, tetapi sikapnya 
bertentangan dengan gaya pria sejati mana pun. 

Satu pak monster dari semua jenis. Mengontrolnya untuk melepaskannya di kota asal 
bukanlah sesuatu yang orang waras akan lakukan. 

"Hmm?" 

Saat Hameln merenungkan tindakan selanjutnya, ia memperhatikan bahwa ikon monster 
menghilang dari peta. 

Dua ikon menerobos gerombolan monster. Menimbang level monster yang paling banyak 
adalah 300, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemain yang berpengalaman. 
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"Mereka mungkin berpikir bahwa mereka telah menemukan tempat berburu yang bagus? 
Atau mungkin mereka datang untuk memusnahkan monster karena mereka 
menganggapnya berbahaya. " 

Hameln mengaktifkan 【Clairvoyance】 dan 【Through Sight】. 

Bidang penglihatannya yang diperluas sekarang mengungkapkan seorang pria yang 
menggunakan glaive dengan pisau panjang 1-mel dan yang lain mengacungkan pedang 
lebar dengan pisau yang sangat bergerigi, sangat kurang praktis. 

Mantan, yang mengenakan baju besi perak, bernama Vlad. 【Analyze】 milik Hameln 

menampilkan pekerjaannya sebagai Ksatria Naga. 

Yang terakhir, mengenakan baju besi cokelat, tampaknya memiliki statistik yang lebih 
tinggi; hanya namanya, Gargalla, yang bisa ditampilkan. 

"Ya ampun, dia memperhatikanku dari kejauhan?" 

Hameln benar-benar terkejut merasakan mata Gargalla pada dirinya sendiri. 

Sudah diketahui umum bahwa beberapa pemain terkadang merasakan sensasi misterius 
yang tidak dapat dijelaskan dengan alasan, seperti "Aku merasakan seseorang 
memperhatikanku" atau "Aku bisa merasakan niat membunuh seseorang". 

Untuk dapat menentukan arah setelah hanya berada di garis pandang selama sekitar 10 
detik, bagaimanapun, adalah sesuatu yang sangat luar biasa. 

Masih di bidang visi Hameln, Gargalla menyeringai. Mereka menyesuaikan arah menuju 
bukit tempat Hameln berada, menerbangkan monster-monster itu seperti kerikil. 

"Surga, jalan mereka berubah. Mungkin mereka tipe yang sama dengan saya? " 

Hameln meringis, meratapi perkembangan situasi. 

Begitu Hameln melihat senyum Gargalla, dia merasa bahwa jauh di dalam diri mereka 
sangat mirip. 

Dia merasa lebih tidak senang daripada terbiasa dengan Gargalla, contoh sempurna 
ketidakmampuan untuk mentolerir seseorang hanya karena betapa miripnya orang itu 
dengan diri sendiri. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa mereka yang sangat mirip dalam 
hal ini saling membenci. 

Dengan sensasi ambigu di hatinya, Hameln mengamati ketika Gargalla semakin dekat 
dengan posisinya. 

"Hei, di sana. Harus berterima kasih karena tidak menghadapinya. " 
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" Tidak perlu, terima kasih. Saya hanya ingin mengkonfirmasi sesuatu. " 

Setelah sekitar lima menit, Gargalla telah mencapai bukit Hameln. 

Beberapa waktu kemudian, Vlad meraih juga. Mereka tiba di waktu yang berbeda, 
meskipun tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan. 

"Kamu lambat, Bung !! Naikkan kecepatannya, ya kan? " 

" Ksatria naga seharusnya bersama naga ... tolong jangan minta yang mustahil. " 

Vlad melirik dengan nada kesal pada nada mengejek Gargalla. Seperti yang dia katakan, 
Ksatria Naga bisa menunjukkan kemampuan penuh mereka hanya jika disertai oleh naga 
mereka. Bahkan, ketika mereka sendirian, statistik mereka menurun. 

Tentu saja, akan sangat sulit untuk mengejar Gargalla, yang memiliki statistik dan 
peralatan superior. 

"Haha, ah, minta maaf untuk semua pria keributan. Biarkan saya memberitahu Anda 
langsung, kami tidak datang untuk bertarung atau apa pun. Meski sepertinya 
melakukannya bisa menyenangkan. " 

" Aku akan menganggap itu sebagai pujian. Nah, apa yang membawamu ke sini? " 

Hameln, yang baru saja mengamati keduanya dalam diam, akhirnya mendorong Gargalla 
untuk berbicara. 

"Kamu penjinak yang menggunakan monster untuk menyerang orang di luar kota, kan? 
Ada sesuatu yang harus Anda bantu. Orang ini di sini akan memberitahumu semua detail 
yang menarik. " 

" Pertama, kau tinggalkan aku dan sekarang aku harus menjelaskan semuanya? " 

Vlad menyuarakan ketidakpuasannya, tetapi Gargalla, memandang ke arah yang 
berlawanan sambil mengabaikannya. 

Hameln, berpikir bahwa duo yang baru tiba itu adalah kombinasi yang cukup lucu, 
menahan tawanya. 

"Tuan-tuan, silakan lanjutkan pertengkaran Anda nanti. Jadi, apa sebenarnya yang Anda 
inginkan dari saya? Meski begitu, aku bisa merasakan bahwa kamu mungkin memiliki 
perasaan yang sama. " 

" Maafkan aku karena menunjukkan pemandangan yang memalukan padamu. Kami ingin 
meminta Anda untuk menggunakan monster untuk menyerang kota tertentu. Saya yakin 
Anda juga bosan menghancurkan permukiman kecil, ya? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Begitu, mereka yakin mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Sejujurnya, Hameln terkesan 
mendengar apa yang sudah diketahui Vlad tentang dirinya. 

Dengan barang-barang yang bisa ditemukan Hameln, ada batas jumlah dan level monster 
yang bisa dia kumpulkan. Dia menikmati mengamati bagaimana orang berjuang melawan 
kesulitan dan belakangan ini sering berpikir tentang keinginan untuk menyebabkan 
sesuatu yang lebih spektakuler. 

"Harus kuakui, itu proposal yang cukup memikat." 

"Aku benar-benar senang mendengar kata-kata seperti itu." 

"Dengan perlengkapanku saat ini, bagaimanapun, yang bisa aku dapatkan adalah monster 
seperti yang baru saja kau lewati. Untuk menyerang kota asal yang dibentengi oleh 
pertahanan pemain, kekuatan bertarung mereka sangat kurang. " 

Hanya berdasarkan pada level, begitu pemain maju bergabung dalam pertempuran, 
serangan itu akan segera padam dalam waktu singkat. Itu juga jelas dengan betapa 
mudahnya Gargalla menginjak gerombolan monster tadi. 

"Namun, satu-satunya alasan untuk itu adalah kualitas barang. Apakah saya benar? " 

" Hmm. Saya tidak yakin bagaimana Anda tahu itu, tetapi ya, Anda benar. Sama seperti rata-
rata besi tidak dapat membuat senjata tingkat Kuno, barang bermutu tinggi diperlukan 
untuk menghasilkan hasil yang baik. Yah, cukup jelas, bukan? " 

Beberapa barang tingkat rendah kadang-kadang diperlukan, dalam semacam "trik rahasia", 
tetapi umumnya jika seseorang ingin memiliki peralatan dan keterampilan langka, bahan 
atau barang yang sama-sama berharga diperlukan. Namun, itu sangat langka dan sulit 
diperoleh. 

"Jangan khawatir. Kami datang untuk bertemu dengan Anda karena ada sesuatu yang ingin 
kami lihat. " 

Vlad melontarkan senyum percaya diri kepada Hameln. Itu dimaksudkan untuk 
menunjukkan keramahan dan keramahan, tetapi Hameln menganggapnya sangat 
mencurigakan. 

"Apa yang akan kamu lakukan setelah membuatku menyebabkan serangan monster? Itu 
tergantung pada kota juga, tapi saya yakin Anda sadar bahwa kebanyakan dari mereka 
sangat dibentengi dan dipertahankan. " 

"Kita tahu, sampai batas tertentu, seperti apa kondisi untuk dimulainya acara invasi 
monster. Tn. Hameln, kami berharap Anda ikut serta dan mengendalikan monster-monster 
itu. " 
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Mata Hameln menyipit. Menggunakan monster untuk menyerang kota adalah sesuatu yang 
sangat menarik baginya. 

Banyak pemain berteori tentang kondisi untuk penciptaan acara seperti itu, berharap 
untuk mempertahankan pangkalan mereka lebih baik, tetapi mereka belum sepenuhnya 
terungkap. 

"Sejujurnya, aku lebih tertarik pada kondisi ini daripada barangnya ... tapi kurasa aku tidak 
akan bertanya. Saya ingin tahu tujuan Anda. Beberapa orang tertarik dengan invasi itu 
sendiri, tetapi kalian berdua sepertinya tidak peduli dengan itu. " 

" Ya memang, tujuan kami berbeda. Sebenarnya, kami berdua memiliki yang berbeda. " 

PK yang menggunakan acara invasi untuk berburu pemain jarang berbagi tujuan bersama. 
Apa yang mereka miliki hanyalah keinginan masing-masing. 

Bagi Vlad, itu adalah keinginan untuk menyingkirkan "sampah pemain" di sekitar Shin. 

Untuk Gargalla, itu adalah keinginan untuk duel pemain kuat sampai mati. 

Beberapa hanya ingin mengamuk, sementara yang lain masih memperlakukan situasi saat 
ini sebagai permainan, terlibat dalam upaya yang sangat berbahaya. 

"Saya melihat. Saya dulu menganggap diri saya sebagai seseorang yang aneh, tetapi saya 
melihat bahwa saya memiliki teman yang baik. " 

Hameln berbicara tanpa mematahkan senyumnya. 

"Sangat normal untuk menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencapai tujuan 
seseorang. Bukan? " 

" Itu yang mereka sebut loyal kepada keinginanmu untukku. " 

Tak satu pun dari ketiganya yang peduli sedikit pun tentang kemungkinan korban. Bahkan 
ketika berpikir bahwa dua lainnya adalah orang yang tidak normal, mereka dapat tetap 
bekerja sama. Kemungkinan karena mereka tidak memiliki minat satu sama lain. 

"Itu cukup bagus. Melepaskan serangan monster ke kota tempat High Human berada 
terdengar cukup menarik. Jadi, tentang item dan hari eksekusi? " 

" Itu akan tergantung pada monstermu. Berapa banyak waktu yang Anda butuhkan untuk 
mengumpulkan mereka? " 

Vlad bertanya sambil menyerahkan barang yang telah dibawanya ke Hameln. 

"Dengan item ini, aku pastinya bisa mengumpulkan monster dengan level yang relatif 
tinggi. Saya akan membutuhkan sekitar satu minggu. " 
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Hameln membuat keputusan setelah mengamati benda yang diberikan kepadanya, ect 
Nektar Pembusukan 』. 『Putrefaction Nectar』 dijatuhkan oleh Ratu Rafflesia, monster 

canggih tipe-Trent. Queen Rafflesias adalah monster dengan level sangat tinggi di kisaran 
800-850 dan diserang dengan pola melingkar menggunakan akar dan tanaman merambat 
mereka. 

Bunga-bunga besar, akar dan tanaman merambat menyerang dalam gelombang, cabang-
cabang memukul dari batang. Sulit untuk memutuskan apakah itu bunga atau pohon, tetapi 
di sisi lain itu tidak diragukan lagi monster level 3 yang dibutuhkan pemain keterampilan 
yang luas untuk dikalahkan. 

『Putrefaction Nectar』 dapat digunakan untuk membuat 『Tempting Beeswax』 dan 『

Hungry Beast Ambrosia』 menggunakan skill Tamer. Yang pertama memungkinkan 

seseorang untuk mengontrol monster sementara, sementara yang terakhir, setelah 
terwujud, memungkinkan seseorang untuk menarik monster hingga level 700. 

"Satu minggu, ya. Bisakah kita mengaturnya selama 10 hari dari sekarang? Bahkan jika kita 
mengetahui kondisinya, kita tidak bisa melakukannya kapan saja kita mau. " 

" Dipahami. " 

Hameln mengangguk sambil merenungkan apa yang bisa terlibat dalam kondisi ini. Namun, 
terlalu sedikit informasi yang diketahui, yang mencegahnya mencapai kesimpulan apa pun. 

"Kamu tertarik dengan kondisinya, ya?" 

"Ya, well, tapi kurasa lebih baik tidak bertanya." 

"Tidak sama sekali, kami datang kepadamu untuk mencari kerja samamu, setelah semua. 
Mengatakan bahwa kamu tidak akan menjadi masalah. " 

"Oh? Anda akan mengungkapkannya dengan mudah? " 

Hameln menganggapnya sebagai informasi yang sangat penting dan bingung melihat Vlad 
setuju untuk membicarakannya dengan mudah. 

"Itu bukan masalah. Hanya masalah waktu sampai mereka ditemukan ... tidak, saya harus 
mengatakan bahwa sementara mereka tidak dipublikasikan, beberapa pemain sudah tahu. 
" 

Setelah premis ini, Vlad mulai berbicara. 

Kondisi penciptaan acara invasi monster, sejauh yang diketahui Vlad, adalah bahwa jumlah 
pemain di kota, atau jumlah pemain yang pergi ke luar dari Kota Asal, harus melebihi nilai 
tertentu. 
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Semakin banyak pemain yang ada di kota, semakin besar probabilitas manifestasi acara, 
serta jumlah dan level monster akan meningkat. 

Kemajuan kliring bawah tanah telah menyebar luas para pemain, sehingga kondisi pertama 
menjadi sulit untuk dipenuhi, sehingga mengurangi kejadian invasi monster. Ketika mereka 
terwujud, itu selalu karena kondisi yang terakhir. 

"Hmm, begitu. Saya bisa mengerti yang pertama, tetapi yang kedua agak sulit ditemukan 
bagi saya. Apakah Anda menemukan jawaban pada prasasti batu mungkin? " 

Ketika acara permainan berakhir, prasasti batu dengan kondisi kreasi mereka muncul 
sebagai barang unik. Beberapa peristiwa yang berulang, seperti invasi monster, adalah 
pengecualian dari aturan ini, tetapi dari penjelasan Vlad, Hameln menduga bahwa itulah 
alasannya. 

"Ya, persis seperti yang kamu duga. Tampaknya jarang dijatuhkan, di daerah yang jarang 
dikunjungi pemain. " 

" Bahkan guild besar tidak sadar? " 

"Mereka, selain kita, yang bertanggung jawab atas sejumlah besar orang ... seperti anggota 
terkemuka di guild besar mungkin sudah tahu. Bagaimanapun juga, prasasti batu tidak 
muncul dalam bentuk lajang. Dengan banyak orang, kemungkinan menemukan mereka 
juga meningkat. Kami juga menggunakan mata-mata untuk mencegah kebocoran informasi, 
tetapi tidak ada cara untuk benar-benar mencegah penyebaran informasi, jadi saya kira 
lebih baik menganggapnya sudah diketahui. Bahkan jika itu terjadi, mungkin ada beberapa 
alasan mengapa informasi tersebut tidak diungkapkan secara luas. " 

Mengetahui kondisi tersebut memungkinkan untuk mencegah terjadinya peristiwa 
tersebut. Tetapi tidak ada guild yang pernah menunjukkan niat seperti itu, dan informasi 
semacam itu tidak pernah diungkapkan secara publik. Paling-paling, ada beberapa rumor 
yang tidak bisa diandalkan, tidak ada yang lain. 

Serikat besar memiliki filosofi mereka sendiri. Inilah yang diperoleh Hameln dari kata-kata 
Vlad. 

"Hehe, manusia benar-benar tidak pernah membosankan. Ya, saya akan membantu Anda. 
Invasi monster skala besar di kota kelahirannya, digunakan oleh PK untuk menyusup ke 
kota. Saya merasa seperti saya akan melihat sesuatu yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. " 

Hanya membayangkan itu semua sangat menyenangkan. Menyadari bahwa Vlad dan 
Gargalla menyeringai seperti dia, senyum Hameln melebar. 

◆◆◆◆ 
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Beberapa hari setelah pertemuan mereka dengan Hameln, Vlad dan Gargalla pergi 
mengunjungi Aldo. 

Rumah Aldo terletak di Kalkia; itu bukan hanya kebetulan bagi Robin untuk bertemu Shin 
dalam perjalanan kembali dari panti asuhan. 

"Kita akan bertemu pria itu lagi?" 

"Ya, karena berkat barang yang Shin berikan kepada kita, penjara bawah tanah lain telah 
dibersihkan. Lagipula, itu juga salah satu pencapaian kita. " 

" Bahkan jika Shin tidak melakukannya sendiri? Akankah pria itu benar-benar menerima 
ini? " 

" Dia akan. Orang-orang seperti ini sangat suka menafsirkan hal-hal dengan cara yang 
paling bermanfaat bagi mereka. " 

Lucu sekali betapa bodohnya mereka. Setelah menambahkan komentar ini, Vlad mengetuk 
pintu Aldo. 

Rumah Aldo, yang terletak di tempat yang bisa disebut lingkungan yang tenang dan 
mewah, adalah rumah besar yang menjulang tinggi bahkan di atas rumah-rumah kelas atas 
lainnya. 

Pembantu NPC yang sama yang menyambut mereka terakhir kali muncul. Aldo sepertinya 
ada di rumah; segera setelah pelayan pergi untuk melaporkan kedatangan mereka, mereka 
diizinkan masuk. 

"Ada perkembangan?" 

"Iya. Hanya beberapa hari yang lalu, kami telah memperoleh kerja samanya dan penjara 
bawah tanah lainnya telah dibersihkan. Sebagai buktinya, ada pernyataan publik dari 
Savage Lions, salah satu guild yang sudah terlibat dalam pembukaan. " 

" Oh oh, kamu pasti menghasilkan hasil dengan cepat. Berbeda dengan Robin itu. " 

Aldo sendirian di rumahnya. Vlad telah merencanakan untuk mengambil hadiahnya dan 
meninggalkan sisanya untuk sementara waktu ketika Robin tidak ada, tetapi sekarang 
memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk melakukan semuanya, sambil 
menyeringai lebih dalam. 

"Terima kasih banyak. Karena itu, saya harus bertanya ... mengetahui dengan baik bahwa 
ini mungkin terdengar kurang ajar, saya ingin menerima hadiah yang dijanjikan. Saya 
berjanji, tentu saja, untuk terus menuangkan setiap upaya terakhir ke dalam pembersihan 
bawah tanah. " 

" Begitulah. Anda menunjukkan hasil, saya kira Anda layak mendapatkan kompensasi. " 
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Dengan sikap arogan, Aldo mengambil banyak kartu dari kotak itemnya dan 
melemparkannya ke Vlad. 

Vlad nyaris tidak berhasil menangkap kartu terbang. Nama pemegang kartu telah terhapus, 
sehingga tidak terpental ketika dia menangkapnya. 

Melihat nama mereka, Vlad sangat terkejut. 

"『 Excalibur 』, Ramuan Tingkat Pertama dan Eter? Ini akan bernilai sejumlah uang yang 

adil. Apakah Anda yakin dapat memberikannya kepada kami? " 

Vlad telah mengumpulkan informasi tentang Aldo, tetapi tidak akan pernah berpikir bahwa 
ia akan memberikan senjata kelas Kuno. 

"Bahkan dalam tumpukan, mata uang dunia ini tidak berharga. Saya memiliki terlalu 
banyak barang-barang itu juga. Gunakan mereka dengan baik. " 

Aldo tidak bisa melihat apa yang perlu dikagetkan dan Vlad mengucapkan terima kasih 
dengan tertawa masam. Pria ini benar-benar tidak mengerti apa-apa. 

"Kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Omong-omong, saya tidak melihat 
Pak Robin di mana pun. Apakah dia sedang bekerja? " 

" Apa urusanmu dengan si bodoh yang tidak berguna itu? " 

" Yah, karena dia tampaknya belum membuahkan hasil, aku sedang berpikir untuk 
meminta dia menolong kita. " 

" Apa yang bisa dilakukan pria yang bahkan tidak bisa bahkan menelepon seseorang? 
"Tidak 

adanya harapan dari Aldo dari Robin tampak jelas. 

"Aku dengar dia sudah menghubungi Shin, tetapi ditolak. Sebagai permintaan maaf, saya 
berpikir untuk membuatnya mendekati pria itu lagi. Bukan untuk permintaan kerja sama 
dari tim kliring, tetapi karena kehidupan seseorang yang tersayang berada dalam bahaya. 
Itu pasti akan memacu dia untuk membersihkan ruang bawah tanah lebih cepat. Hal-hal 
akan menjadi lebih mudah bagi kita juga jika dia cukup terpojok secara mental untuk 
menyingkirkan keraguannya. " 

Vlad menjelaskan rencananya menggunakan Robin untuk lebih jauh menekan Shin, tanpa 
senyumnya meninggalkan bibirnya. 

"Hah, kau beberapa penjahat." 

"Saya terima kasih yang terdalam untuk pujian seperti." 
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"Yang bekerja untuk saya. Ketidakbergunaannya sudah mulai tak tertahankan. Lakukan 
sesukamu. " 

Aldo tanpa ampun memotong Robin, seolah-olah memesan alat yang rusak untuk dibuang. 

Menyaksikan penampakan manusia seperti itu diobjektifikasi, Vlad berpikir bahwa pria ini 
harus secara mental terpojok, dan menyingkirkan garis-garis lain yang telah disiapkannya 
untuk meyakinkannya. 

"Terima kasih banyak. Maka saya akan segera memulai persiapan. " 

Setelah mengucapkan terima kasih kepada Aldo, keduanya kembali ke kota asal. 

"Apakah kita akan menunggu pria Hood itu sekarang?" 

Gargalla, yang tidak berbicara sepatah kata pun selama pertemuan, akhirnya berbicara 
dengan Vlad dengan nada penuh penghinaan. 

"Iya. Dia harus berada di batas kemampuannya, jadi kita harus memastikan dia bertindak 
pada hari yang dirancang. Saya yakin dia putus asa sendiri, jadi saya tidak berpikir itu akan 
sulit. " 

" Hebat bagaimana Anda mendapatkan semua ide ini. Saya merasa mudah karena yang 
harus saya lakukan hanyalah menonton, tetapi tentu saja itu menyusahkan. " 

" Meskipun begitu, Anda cukup membantu. " 

" Jika rencanamu berhasil, aku bisa bertarung melawannya habis-habisan, itu sebabnya. 
Jika Anda gagal, saya akan menghancurkan Anda, akhir cerita. " 

Gargalla dengan jelas menyatakan bahwa alasannya untuk bekerja sama hanyalah tujuan 
bersama mereka. 

Vlad menanggapinya dengan menatap Gargalla dengan jengkel. 

"Kamu bekerja sama karena kita memiliki tujuan yang sama, aku sudah tahu itu. Tetapi ada 
satu hal yang harus saya katakan. " 

" Apa itu sekarang? " 

Gargalla balas balas dan Vlad menatapnya lagi, kali ini dengan wajah tanpa ekspresi seperti 
batu. 

"Jika dia berusaha keras padamu, kau akan mati, kau tahu?" 

Vlad mengungkapkan kepercayaan mutlaknya pada Shin dan kemampuannya. 
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Jika rencana itu berhasil, Shin kemungkinan akan datang untuk membunuh para pelaku, 
Vlad dan Gargalla, tanpa ragu-ragu. Itu menghilangkan peluang kemenangan Gargalla. 

"Aku akan mencoba membunuhnya. Tidak ada yang aneh dengan terbunuh. " 

Gargalla tersenyum lebar, mengungkapkan bagaimana dia akan menikmatinya juga. 
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Vol. 10 - 2.2 
Bab 2 -- Bagian 2 Sehari sebelum pertemuan Vlad dengan Hameln, Robin berkeliaran tanpa 
tujuan melalui Kalkia saat senja ketika kata-kata Aldo terus bergema di benaknya. 

Jika Anda tidak dapat menghasilkan hasil apa pun, Anda dipecat. 

Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan Aldo. Bagaimanapun, Robin telah menyaksikannya 
di masa lalu. 

Meskipun begitu, Robin tidak melakukan apa pun untuk pria yang akan dipecat. Dia tidak 
bisa melakukan apa-apa, takut dia juga akan menemui nasib yang sama. 

Ketika tiba saatnya bagi saya untuk dipecat, tidak ada yang akan berduka untuk saya, sama 
seperti waktu itu, pikir Robin. 

"Halo, Tuan Robin." 

".... Siapa kamu?" 

Robin berjalan dengan tatapan ke bawah, putus asa. Pendekatan tiba-tiba seorang pria 
membuatnya curiga. 

"Namaku Vlad. Saya sebenarnya diminta oleh Pak Aldo untuk mendesak seorang pemain 
bernama Shin untuk mempercepat pembersihan bawah tanahnya. Saya belajar bahwa 
Anda diberi instruksi untuk melakukan hal yang sama, jadi saya berpikir bahwa kami dapat 
bekerja sama. " 

Vlad menjelaskan situasinya dengan nada sopan dan santun. 

Mungkin Vlad juga seorang karyawan di perusahaan yang sama? Robin merenungkan ini 
sebentar, tetapi dia tidak ingin memikirkannya lebih dalam. 

"Kamu juga ... mengerikan, bukan ...?" 

Itu benar-benar mengerikan. Sudah berapa kali dia bertanya-tanya, andai saja bosku bukan 
orang seperti itu ... 

"Kamu kelihatannya agak tertekan, apa masalahnya? Kamu nampaknya tidak terpengaruh 
oleh penyakit status. " 

Terlepas dari pertanyaan khawatir Vlad, Robin berbalik dan berjalan pergi. 

"...Tolong tinggalkan saya sendiri." 
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"Itu tidak akan berhasil. Anda akan dibuang seperti ini, tahu? Di sini dan di dunia nyata 
juga. " 

Robin tiba-tiba berbalik. 

"Apakah kamu datang untuk menertawakan kesengsaraanku !?" 

Perasaan jujurnya meletus. Suaranya lebih keras dari yang diharapkan. 

"Benar-benar tidak. Bahkan, saya benar-benar menghormati Anda untuk apa yang harus 
Anda lalui sampai sekarang. Saya punya proposal, Tn. Robin, jadi bisakah Anda 
mendengarkan saya? Jika Anda menerima, saya dapat menghapus sumber masalah Anda 
dan menghilangkan kekhawatiran Anda, Anda tahu? " 

" Hah? " 

Butuh beberapa saat bagi Robin untuk memahami apa yang dimaksud oleh Vlad. 

Hapus sumber masalahnya. 

Itu berarti--- 

"Kamu akan membunuhnya untukku?" 

Kata-kata Robin jelas termasuk sedikit harapan. 

"Tidak, tapi ... dia kuat. Avatar-nya berisi cheat, dikodekan oleh manajemen ... sebagian 
besar statistiknya lebih dari 800. Peralatannya penuh dengan peralatan kelas kuno juga, 
hal-hal yang jarang Anda dapatkan bahkan jika Anda membayar. Hampir tidak ada 
kesempatan untuk membunuhnya karena dia selalu terkurung di rumah ... " 

" Ada ... kesempatan. " 

" Eh? " 

Vlad meletakkan tangan di bahu Robin dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Robin 
berdiri diam selama beberapa detik. 

"Jika kamu membantuku, aku akan menghapusnya tanpa gagal. Salah satu kawan saya ada 
di kelas yang sama dengan dia, Anda tahu. Tidak termasuk perbedaan dalam statistik, 
greenhorn dengan avatar yang kuat tidak cocok untuk seseorang yang benar-benar 
bertarung di dunia ini. Anda mengerti, bukan? Saya mendengar bahwa dia bahkan tidak 
mengingat semua keahliannya, bukan? " 

"...ya itu betul. Dia bahkan belum bertarung dengan baik di sini. " 

Dia bisa membunuh? Orang itu? 
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Tanpa Aldo, Robin tidak akan dipaksa untuk mengganggu Shin. Tidak perlu kowtow kepada 
siapa pun. Tidak perlu menjalankan tugas untuk orang lain. Tidak perlu diejek untuk 
bermain game. Untuk berlarian ke mana-mana mencari barang. Untuk menjelajah ke 
daerah berbahaya. Untuk dihindari oleh para pemain yang bekerja di garis depan untuk 
membersihkan ruang bawah tanah. 

Jika mereka kembali ke dunia nyata, Robin pasti akan dipecat jika Aldo ada. Dia akan 
dipecat tanpa alasan yang adil, jadi dia juga tidak akan menerima bonus pensiun. 

"Kalau begitu ..." 

"Bagaimana menurutmu? Bukankah itu proposal yang menarik? " 

Suara Vlad dengan mudah menyelinap ke telinganya. 

Menarik. Ya, itu sangat menarik. Bahkan jika itu adalah bisikan iblis. 

"... apa yang kamu butuhkan dariku?" 

"Hehe. Hanya sesuatu, ya, sesuatu yang sangat sederhana. " 

Bibir Vlad mengeluarkan tawa yang jelas dan cerah. 

Senyumnya jahat dengan cara yang belum pernah dilihat Robin dalam hidupnya. 

"Aku ingin kamu melakukan satu hal saja. Jika kamu bisa melakukan hal itu, kawan-kawan 
saya dan saya akan menangani sisanya. " 

Sambil tersenyum lebar, Vlad memberi tahu Robin apa yang dia ingin dia lakukan. 

"Itu---" 

Robin terguncang oleh apa yang dikatakan Vlad padanya. 

"Satu orang akan dihapus. Apa, kamu pikir kamu bisa menjaga tanganmu bersih? " 

" Tapi ... itu ... " 

" Jangan khawatir. Anda hanya perlu membawa mereka. Tidak perlu menyakiti anak. Saya 
akan mengatakannya lagi, Anda hanya perlu membawa mereka. Itu sudah cukup. " 

Suara lembut Vlad melanjutkan. 

"Kawan-kawan saya dan saya akan melakukan segalanya. Anda hanya perlu menelepon 
satu orang. Apakah itu dosa? Orang yang Anda panggil hanya akan mengalami sesuatu yang 
tidak menguntungkan. Kami yang akan bertindak. Anda tidak akan bertanggung jawab. " 
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" Saya ... tidak boleh ... menyalahkan ...? " 

Maafkan saya. 

Robin tidak ingin melihat kenyataan. Dia tidak mengungkapkan keraguannya. 

"Iya. Anda ingin kembali ke dunia nyata, bebas dari kekhawatiran, bukan? Anda ingin 
bertemu keluarga Anda, bukan? Maukah Anda membantu kami kalau begitu, sedikit saja? " 

Saya ingin melihat keluarga saya. 

Pikiran itu membuatnya memutuskan. 

Bagi Robin saat ini, tidak ada yang lain selain keluarganya yang penting. 

◆◆◆◆ 

Pagi setelah malam Shin tidur sambil memeluk Marino. Shin terbangun dan merasakan 
seseorang menggeliat di tangannya. 

".....ah." 

Ketika dia membuka matanya, Shin menemukan wajah Marino tepat di hadapannya, 
dengan jarak bernapas. 

Menyadari bahwa Shin sudah bangun, dia mencoba untuk mundur. 

Namun, sebelum dia bisa, lengan Shin bergerak. Dia memeluk Marino dengan erat sebelum 
dia bisa melompat keluar dari selimut. Sambil memegang bagian belakang kepalanya, dia 
menariknya ke arahnya. 

"Eeh !? Hei, tunggu, mmhn !? " 

Tanpa membiarkannya, Shin masuk untuk mencium. Setelah beberapa saat, Marino 
berhenti melawan. 

"Hah ..." 

Setelah ciuman itu, Marino sepertinya kehilangan seluruh energinya dan hanya menatap ke 
angkasa. Melihatnya begitu tak berdaya, Shin berpikir untuk mengerjai gadis itu, tetapi dia 
kembali sadar sebelum dia punya kesempatan untuk melakukannya. 

"A-Apa yang kamu lakukan, tiba-tiba?" 

Marino tidak hanya gagap tetapi juga kehabisan napas, pipinya memerah. 
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"Apa? Anda ingin mencium, bukan? Sangat buruk sehingga Anda mencobanya saat saya 
sedang tidur. " 

" Y-Ya, itu benar, tapi ... tidak ada yang bisa dilakukan! Aku melihatmu tidur dan tidak bisa 
menahan diri. " 

Marino berbicara sambil menyodok dada Shin. Shin, di sisi lain, tidak bisa berhenti 
menyeringai. 

"Tidak masalah kalau begitu. Setidaknya tidak ada untukku. Sebaliknya, Anda bisa 
melanjutkan. Sambil meringkuk semua yang kamu inginkan. " 

" Sudah cukup !! " 

Shin membuka tangannya untuk mendorongnya, tetapi Marino berlari keluar ruangan. Shin 
berbaring lagi, berpikir bahwa dia mungkin terlalu menggodanya. 

Apa yang dikatakan Marino malam sebelumnya tentang penyakitnya ada di benaknya. 

Pada kenyataannya, mereka mungkin tidur di ranjang rumah sakit. Jika sesuatu terjadi, 
dokter dan perawat kemungkinan akan berlari. Marino sudah sakit, jadi dia akan dibantu 
lebih banyak lagi. 

Shin tidak tahu apa yang bisa dilakukan tidur terus-menerus pada tubuh. Mungkin saja 
harapan hidup Marino terus memendek. Memikirkannya, dia merasakan dorongan untuk 
segera mencari area baru dan membersihkannya. 

"....tenang. Bergegas ke depan tanpa berpikir adalah pilihan terburuk di penjara bawah 
tanah. " 

Shin melompat dari tempat tidur dan mengambil napas dalam-dalam. Bahkan selama 
pertandingan, dia terkadang memilih skill yang salah dan meninggal sesaat sebelum 
membersihkan ruang bawah tanah. Di dunia ini, itu sama sekali gegabah untuk dilakukan. 

Shin menegur dirinya agar tidak kehilangan ketenangannya, tetapi dia tidak bisa menahan 
perasaan gelisah. Kehidupan orang pertama yang dia cintai dipertaruhkan. Dia tidak bisa 
mengatur untuk tetap tenang sepenuhnya. 

Kemudian, dia mendengar seseorang mengetuk. Saat Shin menjawab, pintu sedikit terbuka. 

"Sarapan sudah siap." 

"Maaf, aku datang." 

Shin meminta maaf kepada Marino yang masih memerah dan berdiri. Ketika dia 
melewatinya, dia membelai rambutnya tanpa berpikir. 
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"Ehm, apa?" 

"Tidak ada, hanya merasa seperti membelai rambutmu." 

"... kalau itu baik-baik saja," 

Marino tampak malu tetapi juga sedikit bahagia. 

Melihatnya, Shin merasakan kegelisahannya menghilang. 

(Saya harus membuatnya tepat waktu.) 

Di sisi lain, dorongannya bahkan lebih kuat. 

Saya akan kembali hidup-hidup dengan Marino. Emosi seperti itu membakar hati Shin. 

Jantung bisa memengaruhi tubuh. Meskipun tubuh Shin seharusnya hanya data, dia 
sekarang merasa dipompa dan penuh energi seolah-olah telah diperkuat. 

"K-Bukankah kamu sudah cukup? Kamu menepukku terlalu banyak! " 

" Hei, rasanya benar-benar enak untuk disentuh, jadi ... " 

Dia merasa gelisah, tetapi juga lebih kuat, terima kasih padanya. 

Dia hanya bisa melakukan segalanya dengan kekuatannya sekarang. 

"Ok, waktu untuk sarapan!" 

"Hei! Jangan pergi sendiri! " 

Shin tertawa masam ketika Marino bergegas mengejarnya. 
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Vol. 10 - 2.3 
Bab 2 -- Bagian 3 "Baiklah, akankah kita pergi? ... apa yang ingin aku katakan, tapi ... " 

" Meow? Ada apa, meong? " 

Kata-kata Shin memunculkan respons dari suara wanita yang terlalu manis. 

Setelah sarapan, Shin semua siap untuk pergi ke penjara bawah tanah, tetapi dia tidak 
sendirian; Catnip berdiri di sampingnya. Dia mengenakan kostum pelayan telinga 
kucingnya, seperti yang dia lakukan di toko. 

Satu-satunya perbedaan dari pakaian toko normalnya adalah Baghnakh yang diperlengkapi 
di tangannya. Karena penampilan Catnip, cakar berwarna abu-abu platinum ini terlihat 
seperti kucing. Nilai mereka adalah Mitologi tengah, nama mereka yang benar-benar tidak 
lucu adalah 『Stray Cat Fever』. 

"Jadi, ada apa dengan getupnya?" 

"Shimeow, kamu akan pergi ke ruang bawah tanah baru, meow? Aku ingin ikut denganmu, 
meow! " 

Saat pemain membuka kunci area baru, mereka akan menjadi yang pertama menambahkan 
lokasi tersebut ke peta mereka. Karena beberapa waktu telah berlalu sejak Shin telah 
membebaskan daerah ini, tingkat eksplorasi tambahan yang baik telah terjadi. 

Karena Shin belum sepenuhnya menjelajahi area yang telah dia buka, dia harus mengisi 
petanya dengan informasi yang dibeli dari broker informasi. Menggunakan informasi yang 
diberikan oleh para pemain yang telah sepenuhnya menjelajahi wilayah itu, Shin memiliki 
peta daerah yang sepenuhnya diperbarui. 

"Er, ya aku akan pergi, tapi ... apakah kamu menungguku selama ini?" 

Aktivitas harian pemain bervariasi tergantung pada suasana hati mereka. Shin proaktif di 
daerah kliring, tetapi bahkan dia tidak akan mengunjungi mereka setiap hari. Bahkan jika 
seseorang menunggu di samping titik teleportasi, tidak ada jaminan untuk bertemu. 

"Marimeow memberitahuku. Dia mengatakan bahwa kamu pasti akan pergi ke penjara 
bawah tanah, jadi aku sudah menunggu sejak pagi ini, meow. " 

Marino telah sepenuhnya melihat melalui niat Shin. 

"Kamu terus mengatakan hal-hal seperti itu, dan fanclubmu akan mulai mengirim 
pembunuh setelah aku ..." 

"Hehe, meow! Tidak memerah, meow! " 
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" Aku sejujurnya tidak bercanda, kau tahu? " 

Shin dengan halus berusaha membuat Catnip sadar akan kehadiran anggota-anggota 
fanclub di belakangnya, tetapi tidak berhasil. Apakah itu disengaja atau memang begini? 
Catnip tersenyum lebar, tetapi Shin tidak bisa menahan perasaan tegang. 

"... .Ok, mengesampingkan apakah kita akan bersama sebentar atau tidak, mengapa hanya 
kamu yang ada di sini? Apa yang terjadi pada anggota pesta Anda yang biasa? Mereka tidak 
ingin tahu bahwa kamu ikut dengan saya sendiri, yang sejujurnya juga cukup menakutkan. 
" 

" Ah ... sebenarnya, ketika mereka pergi mencari bahan-bahan beberapa hari yang lalu, 
mereka diserang oleh PK, meow. " 

Sejauh ini seperti yang diketahui Shin, area Catnip untuk mengumpulkan bahan makanan 
dekat dengan kota kelahirannya. Itu akan menjadi risiko besar bagi PK juga. 

Shin ingat apa yang dia dengar dari pemilik toko kelontong; PK mulai aktif belakangan ini. 

Orang-orang lain di toko sepertinya tidak memperhatikan, tetapi Shin beralih untuk 
mengobrol dan menyampaikan informasi ini ke Catnip. 

"(Maaf, meow ... aku sedikit takut. Tapi seperti yang aku katakan sekarang, aku akan 
menghindari pergi keluar sebanyak mungkin sekarang. Tapi jika aku melakukannya, kita 
akan kehabisan bahan, meow ... jadi tolong biarkan aku datang dengan Anda. Anggap saja 
sebagai membantu saya keluar, meong.)" 

'(Jika itu alasannya, tidak ada masalah sama sekali.)' 

daerah Menjelajahi itu belum tentu kurang berbahaya daripada bertualang ke ruang bawah 
tanah, tapi mengingat monster yang dikenal 'Tingkat dan kondisi lapangan, tidak akan ada 
masalah dalam membawa Catnip. 

Shin juga tidak selalu menjelajah sendiri, bahkan setelah game kematian dimulai. 

Satu-satunya masalah adalah Shin dan Catnip memiliki tujuan yang berbeda. 

"(Aku terutama menjelajahi daerah yang belum dipetakan. Kamu akan mengumpulkan 
bahan, kan? Bukankah lebih bijaksana untuk pergi dengan beberapa pemain lain?)" 

"(Tidak juga, meow. Di daerah yang belum dipetakan sekarang, ada tempat yang sering aku 
kunjungi sebelum permainan kematian, meow. Aku tidak yakin bagaimana itu berubah, 
tapi aku mungkin bisa menemukan item yang aku mencari di sana, meong.) " 

Jika daerah itu seperti yang dia ingat, pengetahuan Catnip pasti akan membantu Shin. Jika 
area telah berubah, mereka hanya akan melanjutkan seperti menjelajahi area yang tidak 
dipetakan normal. 
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"(Pokoknya, tinggal di sisi Anda adalah rute yang paling aman, meong. Dengan karakter 
dukungan Anda, Anda bisa flip bos apapun di punggung mereka, meong.)" 

"(Mengapa Aku bahkan flip mereka di punggung mereka !? Nah ya, saya misalkan saya bisa 
melindungimu tanpa masalah, tapi ...) " 

Catnip sendiri adalah pemain yang mahir; dia tidak akan hanya menunggangi coattails Shin. 

"(Lagipula toko kamu adalah oasis untuk semua pemain. Aku akan senang berkontribusi 
juga. OK, aku berpikir untuk pergi sekarang, apa yang akan kamu lakukan?)" 

"(Aku bisa pergi kapan saja juga, meow. The anggota partai sudah tahu, jadi jangan 
khawatir, mengeong) " 

Shin mengangguk, meskipun bertanya-tanya apakah mereka benar-benar yakin akan 
kebutuhan Catnip untuk menemani Shin sendirian. 

Terlihat teleportasi bersama pasti akan memicu serangkaian masalah yang tidak pernah 
berakhir, jadi Shin mengatakan bahwa dia akan menunggu di tempat tertentu dan 
berteleportasi ke Tsuki no Hokora terlebih dahulu. Mereka juga memutuskan suatu waktu, 
untuk menghindari kehilangan satu sama lain. 

Dalam Tsuki no Hokora, Shin menambahkan empat dari lima karakter pendukungnya ke 
pesta. 

High Lord Filma dan High Dragnil Shibaid di depan, High Elf Schnee sebagai unit bergerak. 
Terakhir, High Pixie Sety di belakang. Girard memiliki gaya bertarung yang mirip dengan 
Catnip, jadi Shin memutuskan untuk membiarkannya memegang benteng kali ini. 

Setelah memeriksa peralatan dan item anggota, Shin mengatur strategi AI untuk fokus pada 
pertahanan. AI tidak dapat membuat keputusan yang rumit seperti yang dilakukan pemain, 
jadi pengaturan ini untuk asuransi. 

"Selama aku memastikan HP kita tidak berada di bawah level tertentu dan mereka 
mendukung kita, kita harus baik-baik saja. Semua anggota garis depan dapat menggunakan 
keterampilan mengejek juga. " 

Jika perlu, Shin akan meminta karakter pendukungnya menggunakan keterampilan agro-
pengumpulan mereka dan bertindak sebagai umpan sementara ia dan Catnip akan 
melarikan diri. Itulah salah satu alasan untuk membawa mereka. Shin belum pernah 
menggunakan strategi ini sebelumnya, tetapi banyak pemain diselamatkan karena mereka 
menggunakannya. 

Dia tidak berniat melangkah di daerah yang terlalu berbahaya, tetapi apa pun bisa terjadi di 
zona atau penjara bawah tanah yang belum dipetakan. Seseorang tidak pernah bisa terlalu 
aman. 
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"Oke, sudah waktunya." 

Shin pergi lagi ke kota asal, lalu berteleportasi ke area untuk penjelajahan. 

Titik teleportasi mengingatkannya pada sebuah katedral batu, itu adalah tipe ortodoks. 
Untuk menghindari ketidaknyamanan pemain lain, Shin menunggu Catnip dari jarak dekat. 

Sekitar 5 menit kemudian, tepat pada waktu yang ditentukan, Catnip masuk. 

"Maaf untuk menunggu, meow." 

"Aku tidak menunggu lama, sungguh. Ayo pergi. " 

Shin dan Catnip menuju ke zona yang belum dipetakan. Daerah hutan lebat di luar titik 
teleportasi membuatnya sulit untuk mengamati sekelilingnya. Shin memutuskan untuk 
membuat Schnee pergi ke depan untuk mencari jalan saat mereka melanjutkan. 

"Bagaimana itu? Kami baru saja tiba, tetapi apakah itu seperti yang Anda ingat? " 

Tanya Shin sambil memeriksa kemampuan pendeteksiannya. 

"Aku belum tahu, meow. Tapi atmosfir hutan ini sama saja, meong. " 

Titik teleportasi seperti katedral persis sama dengan yang dia ingat, Catnip menambahkan. 

"... .Schnee telah menemukan monster. Tingkat 388 Sneak Boar. Itulah tipe yang kamu 
sebutkan, Catnip. Info ini belum dirilis ke publik. " 

Shin memeriksa informasi yang diterima dari Schnee melalui menu. Informasi tentang 
monster yang muncul di area yang belum dipetakan tersedia untuk umum, tetapi Boak 
Sneak tidak terdaftar di dalamnya. 

"Sungguh, meow? Tapi saya tahu tentang itu, meow. Itu adalah monster langka yang tidak 
mudah ditemukan, meong. " 

" Aku mengerti kita bisa mengharapkan hal-hal besar darimu, nona Catnip. " 

Terlalu percaya diri adalah hal yang tabu, tapi mengetahui monster apa yang muncul akan 
membiarkan mereka bersiap dengan tindakan balasan yang sesuai. 

"Aku harap monster yang kucari muncul juga, meow." 

Shin menyergap Boak Sneak, dengan cepat menjatuhkannya, dan memeriksa barang yang 
jatuh. 

Catnip sedang mencari Sugar Unicorn, monster yang menjatuhkan item-item tipe manis. 
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Jika dia bisa menemukan beberapa, dia bisa membuat kreasi baru untuk tokonya, jadi 
Catnip dengan bersemangat mencari monster itu. 

"Sekarang setelah kupikir-pikir, kamu memang mengatakan bahwa kamu akan menjadi 
koki pastry jika kamu tidak menjadi idola, kan?" 

"Yup, meow. Saya pikir senang memiliki banyak mimpi. Saya juga melakukan yang terbaik, 
meow. " 

Catnip melenturkan otot-ototnya, ekspresi bangga di wajahnya. Dia mungkin berusaha 
menunjukkan bisepnya, tapi lengannya yang kurus hanya membuat posisinya terlihat lucu. 

"Bagaimana denganmu, Shimeow? Apakah ada sesuatu yang ingin Anda lakukan, meow? " 

" Hmm, yah ... Saya di universitas sekarang, tapi saya tidak benar-benar berjuang untuk 
satu hal yang ingin saya lakukan ... saya suka permainan, tetapi jika saya ditanya apakah 
saya ingin membuatnya, saya mungkin akan mengatakan tidak ... " 

" Begitu, meow. Bagaimana dengan Marimeow? Apakah dia pernah membicarakan hal 
seperti itu? " 

"Ah ... yah, Marino ..." 

"Aku tahu tentang penyakitnya, meow." 

"Eh?" 

Shin tidak yakin bagaimana menjawabnya. Catnip mengejutkannya dan mengatakan 
sesuatu yang tidak terduga. Shin sangat terpana sehingga dia membeku sesaat. 

"Hanya orang yang sangat dekat dengannya yang tahu, meong. Sejauh yang saya tahu, 
hanya saya, Holmeow dan Milmeow yang tahu tentang itu. " 

Lebih banyak orang tahu tentang kondisi Marino daripada yang diharapkan Shin. 
Kebetulan, Holmeow adalah Holly, tetapi Shin tidak tahu siapa Milmeow. 

"Tapi aku baru saja mendengarnya." 

"Itu tidak bisa membantu, meow. Beberapa hal sulit dikatakan kepada mereka yang benar-
benar menyayangimu, meong. Marimeow benar-benar khawatir, memikirkan apakah dan 
bagaimana cara memberitahumu. " 

Beberapa hal lebih mudah dikatakan kepada gadis atau orang dewasa lainnya. Catnip 
menambahkan kesimpulan ini. 

"Benarkah." 
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"Hehe, meong. Shimeow, bukan yang pertama mengejutkanmu, meow? " 

" Gh, tepat di tempat yang menyakitkan ... " 

" Tapi tidak mengatakan itu adalah pilihan yang tepat, meow. Jika kamu langsung tahu, 
kamu akan bergegas ke ruang bawah tanah tanpa memikirkan keselamatanmu, meow. " 

Catnip menatap lurus ke arah Shin, tidak tersenyum lagi. 

"... Aku tidak bisa menyangkal itu." Para 

pemain sekarang terbiasa dengan situasi dan bisa mempertahankan ketenangan tertentu di 
hati mereka. Tapi itu tidak terjadi pada tahap awal permainan kematian. Terobsesi tentang 
kembali ke kenyataan, beberapa pemain tanpa henti mendesak Shin untuk membersihkan 
ruang bawah tanah. 

Memikirkan kembali periode itu, Shin menyadari bahwa tebakan Catnip kemungkinan 
besar akan menjadi kenyataan. 

"Itu benar-benar sibuk kalau begitu." 

"Yup, meong. Ketika saya membuka toko saya, beberapa mengatakan kepada saya bahwa 
saya tidak sopan, mengeong. " 

Melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan kembali adalah" jahat ". Suasana seperti itu 
berkuasa atas para pemain saat itu. 

"Tapi, sedikit yang mengatakan itu sekarang. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang 
mendatangi saya dan mengatakannya ... tetapi dia memiliki bos perusahaannya di sini, yang 
terus mengomelinya tentang hal itu. Sepertinya dia sudah cukup tangguh. " 

" Orang-orang yang bergantung pada orang lain tanpa melakukan apa pun sendiri menutup 
diri di rumah mereka atau hanya menunggu, meow. Tapi memiliki hubungan perusahaan 
tercermin dalam permainan adalah yang terburuk, meow ... " 

Shin tidak punya niat menjawab panggilan, tetapi merasakan belas kasihan terhadap 
situasi Robin. Setelah mendengar tentang keadaan pria itu, ekspresi Catnip berubah 
masam. 

"Hmm? Catnip, ada paket monster di depan. " 

Mencoba mengembalikan percakapan ke jalur yang benar, Shin membuka menu dan 
melihat pesan tentang penampilan paket monster, terdiri dari 4 unit. Mungkin berkat 
keinginan tulus Catnip, itu adalah sebungkus Sugar Unicorn. 

"Aku menantikan kreasi barumu, Catnip." 
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"Meow !? Apakah Anda menemukan mereka, meong? " 

" Mereka semua 4. Ayo tangkap mereka semua. " 

Shin memerintahkan Schnee untuk siaga dan mengganti peralatan untuk meningkatkan 
item drop. 

Kartu yang dia tarik berubah menjadi busur hitam dengan dekorasi seperti guntur. Itu 
adalah busur kelas kuno 『Surging Thunder Bow』. Tembakannya menghabiskan MP, dan 

seseorang dapat menyesuaikan kekuatan serangan dengan mengatur berapa banyak MP 
yang dikonsumsi. 

Panah yang dibuat dengan halus diilhami oleh petir, target hit memiliki kemungkinan besar 
terkena status Hi-Paralyze. 

"Aku akan menghentikan gerakan mereka. Kamu memberikan pukulan terakhir, Catnip. " 

" Serahkan padaku, meow. " 

Shin memerintahkan karakter pendukung untuk tidak ikut campur dan bersiap 
menembakkan『 Surging Thunder Bow 』. 

Garis biru setengah transparan muncul di garis pandangnya; itu adalah fungsi pendukung 
untuk membidik. 

Kemudian, Shin mengaktifkan skill bela diri Bow-type 【Multi Arrow】. Garis biru 

membentang ke arah masing-masing dari 4 Sugar Unicorn. 

Ketika Shin melepaskan tali busur, panah seperti kilat zig-zag melalui pohon, menuju target 
mereka. Berpisah di udara, mereka semua memukul monster dengan bersih. 

Tanpa membuang waktu, Catnip melompat ke arah monster yang runtuh. 

『Stray Cat Fever』 Catnip yang dilengkapi pancaran jingga. 

"【Greedy Claw】, meow!" 

Efek seperti busur berwarna oranye diperpanjang dari cl empat cakar Kucing Liar Demam 
』. 

Tidak dapat mengelak, Sugar Unicorn dihancurkan oleh serangan berturut-turut Catnip 4-
hit dan lenyap. 

"Item drop meningkat, meow!" 

Kata-kata Catnip mengkonfirmasi bahwa efek 【Greedy Claw】 telah diaktifkan. 
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Sebagian besar senjata memiliki keterampilan dengan Greedy dalam nama mereka, yang 
memiliki peluang meningkatkan item drop dari musuh yang dikalahkan. 

"Terlihat bagus, meong!" 

"Itu benar. Semoga kita bisa menemukan ruang bawah tanah juga. " 

Keduanya terus mengeksplorasi bagian-bagian yang belum dipetakan di daerah itu. Mereka 
bertemu paket monster beberapa kali lagi setelah Sugar Unicorn. 

"Shimeow, bukankah ada sesuatu yang aneh di sini?" 

"Kamu benar. Tingkat pertemuan monster terlalu tinggi. " 

Setelah permainan menjadi kompatibel dengan VR, jumlah monster yang terlalu besar 
tidak mungkin bisa ditangani oleh pemain, jadi jumlah monster yang muncul di area yang 
ditentukan telah berkurang. Karena itu, sangat jarang bertemu beberapa unit monster 
dalam waktu kurang dari 5 menit. 

"Mungkinkah itu sebuah acara, meow?" 

"Tapi tidak ada pengumuman. Saya akan mengerti jika mereka tipe bug, tapi ... " 

Monster berbasis serangga seperti semut dan lebah akan muncul dalam jumlah besar di 
dekat sarang mereka. Tapi monster yang bertarung di pesta Shin sebagian besar binatang 
atau manusia. 

"Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Berbahaya untuk melanjutkan ketika kita tidak 
tahu apa yang bisa terjadi. Ayo kembali untuk sekarang. " 

" Setuju, meong. " 

Ketika mereka berbalik, dengan hati-hati memeriksa keberadaan monster di sekitarnya, 
peta Shin menunjukkan ikon pemain. 

"Catnip, tetap waspada. Ada pemain yang datang dengan cara ini. " 

" Saya melihatnya di peta saya juga, meow. Mereka sendirian, meong? " 

Satu ikon sedang menuju ke arah mereka. Itu terus berjalan lurus, mengabaikan monster di 
sekitarnya. 

Itu mungkin menggunakan skill atau item tipe penyembunyian. Shin bersiap untuk 
konfrontasi dan mengalihkan senjata ke 『True Moon』. 

"Ya ampun, maafkan aku, apakah aku membuatmu menunggu?" 
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Setelah sekitar 1 menit, seorang pemain muncul di hadapan Shin. 

Itu adalah seorang pria muda dengan rambut abu-abu perak dan mata ungu gelap. Rambut 
panjang pinggangnya diikat di belakang lehernya. Dia berbicara dengan Shin dengan 
ekspresi yang menyenangkan dan senyum polos. 

------- Hameln -- Level 255 -- 

【Analisis】Tamer Shin melihat melalui keterampilan penyembunyian dan 

mengungkapkan nama pria itu. 

"Apakah kamu ada urusan dengan kami?" 

Shin mengajukan pertanyaan sambil memegang gagang 『True Moon』. Dia juga 

memerintahkan Schnee dan yang lainnya untuk siap bertempur. 

Hameln terkenal karena menjadi MPK -- PK yang menggunakan monster. Dia dikatakan 
memiliki statistik yang sangat tinggi. 

Selama pemusnahan guild PK di masa lalu, dikatakan bahwa dia telah membunuh seluruh 
kelompok pemain yang datang untuk memburunya. Sungguh bodoh untuk tidak berhati-
hati ketika orang seperti itu muncul. 

"Oh, saya tidak akan pernah berpikir melihat Anda di daerah ini, jadi saya datang untuk 
memberikan beberapa saran, menjadi worrywart saya." 

"Saran?" 

"Ya. Saat ini, sekelompok monster maju menuju semua kota asal, untuk menyerang mereka. 
Masalah bisa timbul jika kamu tidak kembali sekarang, tahu? " 

Wajah Shin dan Catnip menjadi sangat tegang karena informasi yang tidak terduga. Tetapi 
jika sesuatu seperti itu terjadi, itu akan diumumkan. 

"... Meskipun begitu, aku belum mendengar apapun dari kenalanku." 

Meski mengatakan itu, Shin merasa bahwa itu lebih cenderung bukan gertakan, tetapi 
kebenaran. 

Hameln adalah seorang MPK, seorang spesialis dalam mengumpulkan monster. Shin tahu 
tentang keterampilan Tamer sampai batas tertentu, tetapi tidak sepenuhnya. Cukup masuk 
akal bahwa Hameln dapat mengatur acara invasi tiruan dengan item atau keterampilan 
yang tidak diketahui Shin. 

"Kekacauan dan kepanikan membuat mereka tidak bisa menghubungimu, kurasa. 
Beberapa saat sebelum invasi dimulai, beberapa PK telah mengamuk di dalam serikat 
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besar, Anda tahu. Haha, aku juga ingin melihat apakah garis pertahanan akan bertahan kali 
ini. " 

" Mengapa kamu mengatakan ini padaku? " 

" Aku tertarik melihat bagaimana kamu akan bertindak. Apakah Anda akan membela kota, 
pergi berburu PK, atau memprioritaskan keselamatan orang yang Anda cintai. Yang mana 
yang akan Anda pilih, tuan pahlawan? " 

Dengan senyum polos yang sama, Hameln mengajukan pertanyaannya kepada Shin. 

"Shin, aku akan menangani Hameln, kau kembali ke kota asal!" 

"Catnip?" 

Catnip menjatuhkan ucapannya yang seperti kucing dan mendesak Shin untuk kembali 
dengan cepat, sambil menatap Hameln. 

"Pria ini selalu keluar setelah segalanya mulai terjadi. Dia tidak akan berbohong tentang 
invasi, Kalkia sudah diserang !! " 

" Tapi meski begitu--- " 

" Ini bukan peristiwa normal !! Ada Marino di Kalkia. Anak-anak panti asuhan juga. 
Luruskan prioritas Anda !! " 

Shin tidak bisa mengatakan apa-apa. 

Dia tidak bisa melindungi semuanya. Jika dia tidak fokus pada apa yang sebenarnya ingin 
dia lindungi, dia berisiko kehilangan segalanya. 

Itu adalah sesuatu yang dipelajari Shin selama pertandingan kematian. 

"(- Aku akan meninggalkan Schnee dan yang lainnya di sini. Gunakan mereka sebagai 
umpan jika perlu.)" 

Shin menghubungkan ini dengan Catnip melalui obrolan, untuk tidak membiarkan Hameln 
mendengar, dan menuangkan MP ke dalam kristal. Berkat efeknya mengangkut pemain ke 
titik teleport terdekat, Shin menghilang. 

"Hmm, dia memprioritaskan orang yang dicintainya, seperti yang diharapkan. Yah, ini juga 
menghibur. " 

" Kamu tidak mencoba menghentikannya? Pasti merasa sangat percaya diri. " 

Catnip, dalam sikap bertarungnya, mengajukan pertanyaan kepada Hameln yang sedang 
merenung, dagunya bersandar di tangannya. 
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"Ya ampun, aku juga tidak punya niat sedikit pun untuk melakukan sesuatu padamu. 
Lagipula, aku juga suka permen Lucky Cat. " 

" Kalau begitu jangan menghalangi bisnis! " 

Catnip menendang tanah dan mendekati Hameln, mengayunkan cakarnya. Hameln 
menghentikan serangan yang mengiris angin dengan tongkatnya. 

"Permintaan maaf saya. Menyaksikan orang bertempur melawan situasi yang absurd 
adalah hal yang paling menghibur saya, Anda tahu. " 

" Sicko! " 

Pukulan terus menerus dari kedua tangan. Serangan mendadak, tendangan. Serangan tanpa 
henti Catnip dihentikan oleh Hameln yang memutar tongkatnya, terkadang menangkis, 
terkadang membelokkan, ketenangan tidak pernah meninggalkan wajahnya. 

Pixies tidak memiliki STR atau AGI yang luar biasa, tetapi Hameln memiliki statistik tinggi 
berkat bonus kebangkitan, cukup untuk menjembatani kesenjangan statistik antara Pixies 
dan Manusia, ras Catnip. 

Catnip tidak lemah dengan cara apa pun, tetapi sistem game terlalu jelas menyatakan 
perbedaan dalam kemampuan mereka. 

"Ups, saya melihat bahwa karakter pendukungnya berada pada level yang sepenuhnya 
berbeda. Agak terlalu melelahkan menghadapi kalian semua, jadi kurasa aku akan pergi. 
Saya datang untuk mengisi kembali barang, setelah semua. Mari kita bertemu lagi, kalau 
begitu. " 

Hameln menggunakan monster yang dipanggil sebagai perisai terhadap serangan Schnee 
dari belakang dan segera pergi. 

Catnip mencoba mengejarnya, tetapi dihalangi oleh asap dan monster pemanggil lainnya. 
Schnee dan rombongan, mengikuti perintah Shin untuk melindungi Catnip, tidak mengikuti 
Hameln tetapi bertempur melawan monster. 

"Tolong, buat tepat waktu ..." 

Setelah mengalahkan monster, Catnip menuju ke titik teleportasi dengan Schnee dan 
karakter pendukung lainnya, berdoa. 
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Vol. 10 - 2.4 
Bab 2 -- Bagian 4 Itu terjadi tepat setelah Marino melihat Shin pergi dan mulai membantu 
di panti asuhan. 

"Maaf sudah membuatmu menemaniku." 

"Tidak, mengawal adalah salah satu tugas kami. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. " 

Karena orang yang bertanggung jawab telah lupa untuk membeli bahan-bahan, Marino 
membawa Luca, yang memohon untuk ikut, bersama dengannya ke kota. 

Dikawal oleh Shadow, Marino berbelanja sambil berpegangan tangan dengan Luca. 
Padahal, belanja itu sendiri tidak memakan banyak waktu. 

"Jalan-jalan! Berjalan! " 

Berjalan di luar panti asuhan sangat menggetarkan hati Luca. Itu juga membantu bahwa 
Shadow memiliki ide bagus untuk mengambil rute yang sedikit lebih panjang. 

"(Akan menyenangkan membiarkan anak-anak lain pergi juga, selain ketika mereka 
membantu pekerjaan kita)" 

"(Itu benar. Lagipula sebagian besar anak-anak diam-diam bermain bersama di luar)," 

kata Marino sambil mengobrol dengan Shadow bahwa hanya anak-anak kecil seperti Luca 
yang membutuhkan perlindungan. Karena jumlah mereka sekarang sangat sedikit, tidak 
akan terlalu merepotkan untuk mengatur acara yang diawasi untuk mereka. 

Sama seperti Marino berpikir untuk mengundang anak-anak lain kali, alarm menandakan 
invasi monster berkobar di seluruh Kalkia. 

"Sepertinya monster akan datang. Ayo cepat kembali ke panti asuhan. " 

" Ya! Luca, itu saja untuk perjalanan hari ini. Mari kita kembali ke panti asuhan sebelum 
monster menakutkan tiba, oke? " 

" Oke ... " 

" Jangan khawatir. Guild melindungi kota. " 

Marino mencoba berbicara seceria mungkin untuk menghibur Luca, yang takut dengan 
alarm. Semua pertahanan, sejak tolakan monster pertama yang gagal, telah berhasil. Berkat 
hasil seperti itu, para pemain di dekatnya tidak terlalu terguncang. 
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"Lihat, orang-orang di sekitar kita juga tenang, kan? Ayo kembali ke semua orang sekarang. 
" 

Marino mencoba berjalan setenang mungkin, jadi Luca tidak akan panik. Bahkan kemudian, 
dia harus melambat secara berkala di kali setelah memperhatikan langkahnya sudah mulai 
mempercepat. 

"Maaf, aku ingin bicara denganmu ..." 

Kemudian, seolah-olah mengincar waktunya, Robin muncul. 

Takut pada Robin yang perlahan mendekat, Luca bersembunyi di belakang Marino. 

"Kami dalam situasi darurat. Simpan itu untuk nanti. " 

Bayangan berdiri di antara Marino dan Robin. Dia memelototi Robin dengan tegas, siap 
bereaksi jika ada gerakan mencurigakan. 

"Aku tidak punya urusan denganmu. Saya datang untuk berbicara dengan wanita muda itu. 
Tolong jauhi ini. " 

" Aku menolak. Ada monster yang mendekati kota sekarang. Semua orang kembali ke 
rumah mereka. Datang lagi setelah ancaman berlalu. " 

Shadow berbicara dengan nada yang lebih kencang. Dia tidak akan mengizinkan 
pengecualian. 

"Aku harus membawa gadis itu bersamaku. Kau menghalangi !! " 

Robin tiba-tiba berteriak, membentangkan mantelnya dan melemparkan bola seukuran 
bola golf. 

"Hah!" 

Tanpa kehilangan ketenangannya, Shadow menusuk bola terbang dengan pisau. 

Bola itu mudah dipecah menjadi dua, memancarkan sejumlah besar asap putih pada saat 
yang sama, sehingga tidak mungkin untuk dilihat. 

"Bayangan !!" 

"Aku baik-baik saja, aku bisa melihat. Tolong jaga Luca. " 

" Ya! " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Marino menggenggam tangan Luca lagi. Menjadi seorang pejuang berpengalaman, Shadow 
tidak akan bingung dengan tabir asap belaka. Atau begitulah Marino berasumsi, ketika tiba-
tiba, bayangan muncul di belakangnya. 

"Eh ...?" 

Marino dengan cepat berbalik, hanya untuk menemukan sepasang mata yang bersinar di 
balik asap. Dilihat dari tinggi dan ukurannya, mereka tidak bisa menjadi milik pemain. 

"Gwah !?" 

Marino berdiri di sana dengan linglung ketika jeritan kesakitan Shadow mencapai 
telinganya. Melihat ke arahnya, Marino melihat sesuatu memotong kabut dan 
menerbangkan Shadow. 

"Monster !? Pertahanannya telah dilanggar !? Cih, aku akan menahan mereka di sini, ambil 
Luca dan lari !! " 

" Y-Ya !! " 

Karena Marino tidak bisa menggunakan 【Through Sight】, dia tidak bisa melihat apa yang 

terjadi karena asap. Namun, mendengar suara benturan pedang dan melihat cahaya 
percikan api melalui asap, dia bisa menebak. 

Tidak banyak waktu berlalu sejak alarm berbunyi, tetapi orang bisa mendengar teriakan 
dan monster mengaum di kejauhan. 

Karena sistem obrolan dibatasi selama acara invasi, Marino tidak dapat menghubungi Shin 
untuk meminta bantuan. 

"Marino ..." 

"Jangan khawatir, Shadow kuat, dia tidak akan kalah dari beberapa monster. Berbahaya di 
sini, jadi mari kita kembali dengan cepat. " 

Marino tersenyum senyum terbaik yang bisa dikerahkannya pada Luca dan mulai berjalan 
pergi. Untungnya dia menemukan dinding bangunan, sehingga mereka bisa 
melanjutkannya ke area yang tidak tertutup asap. 

"Oke, kita akhirnya berada di jalan utama---- !?" 

Setelah dengan putus asa berlari melewati lorong-lorong belakang, mereka tiba di jalan 
besar yang sering dilewati Marino. 

Namun apa yang dia lihat di sana, adalah pemandangan yang sama sekali berbeda dari yang 
biasa dia lihat. 
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"Apa ... ini ..." 

Sebagian besar toko dan kios yang berjejer di jalanan terbakar. Jeritan orang-orang yang 
melarikan diri bisa terdengar di mana-mana. 

Beberapa bangunan hancur sebagian karena pertempuran, sementara yang tidak rusak 
diserang oleh pemain yang dilemparkan ke sekeliling. 

"Kita harus pergi ..." 

Borderline lumpuh, tubuh Marino hanya bisa bergerak karena kehangatan yang datang 
dari tangan Luca. 

Saya tidak bisa melepaskan tangannya. Saya harus melindunginya. 

Perasaan seperti itu mendukung lututnya yang bergetar. 

"Sedikit lagi, bersabarlah sayang." 

"Oke ..." 

Sambil memegangi tangan Luca, Marino terus berjalan di sepanjang dinding, berhati-hati 
agar monster tidak melihatnya. 

Namun, di medan perang di mana monster dan pemain terlibat dalam pertempuran sengit, 
mustahil untuk dilewati tanpa diketahui tanpa kemampuan sembunyi-sembunyi. 

Sebuah ledakan tiba-tiba mengguncang gedung di sebelahnya; itu disebabkan oleh monster 
5-mels besar seperti dinosaurus, yang telah menghancurkan bangunan untuk mencapai 
jalan utama. 

Marino secara naluriah melindungi Luca dengan tubuhnya. 

Fragmen bangunan yang hancur menghujani mereka. Fragmen-fragmen ini terbuat dari 
bahan yang tidak diketahui dan bisa memiliki kekuatan ofensif yang jauh lebih besar dari 
yang diperkirakan. Salah satu dari mereka, sayangnya, menyerang punggung Marino. 

"Gwah !?" 

Berkat item yang dia terima dari Shin, HP Marino tidak berkurang. Tetapi karena 
perbedaan massa antara Marino dan fragmen yang mengenai dia, mereka berdua 
terlempar ke udara berputar di tanah beberapa kali sebelum berhenti. 

"Lu ... ca ..." 

Marino langsung berdiri dan mencari Luca. 
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Di dunia ini, selama avatar masih memiliki HP yang tersisa dan tidak terpengaruh oleh 
kondisi status, bahkan jika diserang oleh serangan yang biasanya akan menyebabkan luka 
besar, itu masih bisa bergerak. 

Marino melihat sekelilingnya dan menemukan Luca yang, seperti dirinya, sedang mencoba 
untuk berdiri kembali. 

Tapi terlalu cepat untuk merasa lega. 

Luca sudah ditangkap oleh Robin, yang muncul entah dari mana. 

Marino mengira dia berhasil kehilangan dia, tetapi Robin, yang memiliki spesialisasi 
pekerjaan jenis kepanduan, dengan mudah melacak mereka. Ekspresinya sangat dingin dan 
jauh, tidak cocok mempertimbangkan situasi saat ini, dengan monster mengamuk di 
sekitar kota. 

"Kau membuatku membuang-buang waktu." 

"Kenapa ....?" 

"Kamu dilindungi oleh barang-barang Shin. Karena Anda tidak akan hanya mengikuti saya 
dengan tenang, saya harus menggunakan ini, Anda tahu? " 

Mantan pidatonya yang sopan tidak lagi. 

Dia rupanya menemukan fakta bahwa Marino telah menerima barang pelindung dari Shin. 

"Jika kamu tidak ingin gadis itu terluka ... kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan?" 

"... ya. Jadi lepaskan dia sekarang !! " 

Marino melepas benda pelindung dan meletakkannya di tanah. Robin mengambil barang 
itu dan mengikat Marino. 

"Ma, Marino ..." 

Luca yang dibebaskan, sambil takut, mengulurkan tangan ke arah Marino. Tetapi Robin 
mengangkat Marino di pundaknya, jauh dari tangan Luca. 

"Aku baik-baik saja. Kembali ke panti asuhan Luca !! " 

" Diam. " 

" Ah ... " 

racun lumpuh Robin merampas kemampuan Marino untuk bergerak. 
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Membawa Marino di pundaknya, Robin memandang Luca. 

"Kembalikan Marino." 

"Jika kau menginginkannya kembali, beri tahu pemain yang dipanggil Shin untuk datang ke 
tempat ini." 

Robin melempar selembar kertas kecil ke Luca. 

Luca dengan putus asa menerjang selembar kertas, untuk mencegahnya terbang menjauh. 
Ketika dia akhirnya berhasil meraihnya, Robin dan Marino sudah menghilang. 

◆◆◆◆ 

"Apa yang terjadi di sini ?!" 

Di depan kekacauan monster yang meraung dan pemain yang berteriak, Aldo berdiri 
dengan bingung dan bingung. Karena dia jarang meninggalkan rumahnya, dia tidak tahu 
mengapa ada monster mengamuk di kota, atau mengapa para pemain mengalami 
kerusakan. Sebenarnya, beberapa pemain tahu korps pertahanan kota telah diserang oleh 
PK dan bahwa monster non-event telah menyusup ke kota. 

"S-Sial !! Peralatan apa yang harus aku gunakan !? " 

Berkat kemampuan avatarnya, Aldo bisa memberi tahu nama dan level monster itu. 
Dengan statistiknya yang tinggi dan peralatan yang kuat, tidak akan terlalu sulit baginya 
untuk melindungi dirinya sendiri. 

Karena kurangnya pengetahuan tentang permainan, bagaimanapun, dia tidak tahu senjata 
atau efek apa yang akan berguna. Butuh waktu sekitar 10 menit untuk menyadari bahwa 
peralatan dasar Arthur Pendragon, dasar untuk avatarnya, adalah yang terkuat yang 
tersedia. 

Ketika dia akhirnya selesai melengkapi dan mulai berpikir tentang apa yang harus 
dilakukan selanjutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

"Hyah !?" 

Langit-langit rumahnya tiba-tiba runtuh. Pasti ada sesuatu yang jatuh di atasnya. Suara 
ledakan dan puing-puing yang jatuh membuat Aldo terkejut. 

"Hei, di sana. Masih hidup? " 

" Seseorang !? A-apa? Apa yang kamu lakukan, brengsek !? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Menyadari bahwa orang yang berbicara dengannya adalah salah satu dari dua pengunjung 
yang datang ke rumahnya hanya beberapa hari sebelumnya, Aldo melupakan teror yang 
baru saja dirasakannya dan dengan marah meneriaki pria itu. 

Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu, tetapi berpikir bahwa dia akan melakukan 
sesuatu yang gila. 

"Apa yang saya lakukan? Apa yang dilakukan oleh PK lain, Bung. "Tidak 

banyak memperhatikan kehancuran, Gargalla berjalan lebih dekat ke Aldo, senyum ganas 
di wajahnya. 

"Apa yang kamu katakan?! Apa yang terjadi di sini? " 

" Hei sekarang, apa kamu benar-benar? Anda tidak melihat monster menerobos kota? Anda 
bersembunyi di rumah Anda dalam situasi ini? Hanya karena kamu memiliki 【Wall】 dan 

【Barrier】 naik... man, kamu sudah selesai. " 

Sambil menatap lelaki yang jijik itu, Gargalla mengangkat senjata utamanya, berbeda dari 
yang dia bawa selama kunjungannya ke rumah Aldo. 

Itu adalah Ancient Giant Slayer grade kelas kuno yang lebih rendah, battleaxe dengan 
gagang hitam dan pola seperti api. 

Itu adalah senjata yang meningkatkan kekuatannya, semakin besar perbedaan statistik 
antara pengguna dan target: senjata yang dirancang untuk benar-benar membunuh yang 
lebih besar dari pengguna. Semakin kuat lawannya, semakin kuat jadinya. Namun, karena 
itu tidak bekerja pada mereka yang lebih lemah daripada pengguna, itu dapat dengan 
mudah menyebabkan kerugian jika tidak digunakan dengan perhatian. 

Namun untuk situasi saat ini, tidak ada senjata yang lebih baik. 

Aldo, yang adalah seorang pemula total dengan statistik tinggi untuk dirinya sendiri, tidak 
pernah bisa berharap untuk mencocokkan seseorang yang, meskipun statistiknya lebih 
rendah, telah tumbuh lebih kuat melalui pertempuran PvP. 

"Untuk sampai di sini, aku harus berurusan dengan banyak monster yang gigih dan sulit 
dibunuh, jadi aku merasa sangat tertekan sekarang. Namun, avatarmu lebih baik, jadi aku 
sangat berharap kau akan membiarkanku bersenang-senang! " 

Ketika dia selesai mengucapkan kata-kata ini, Gargalla menyerang Aldo lapis baja dengan 
battleaxe-nya. Yang terakhir tidak berharap sedikit pun akan diserang dan menerima 
pukulan tepat, tanpa membela dengan cara apa pun. 

Dengan suara logam, seperti pipa besi yang saling bersentuhan, Aldo terbang melintasi 
rumahnya, menerobos dinding dan mendarat di parit blok yang berdekatan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Gh ... apa ... kau ..." 

Berkat statistik dan peralatannya, pukulan itu tidak fatal, tetapi situasi yang tiba-tiba 
membuat Aldo tidak bisa berpikir jernih. Dia mencoba mendorong puing-puing menjauh 
dan bangkit, hanya untuk melihat pisau mengayun ke arahnya. 

"Gwah !?" 

Pukulan kritis, dan helm Aldo dilepas dari kepalanya. Terkejut oleh kebingungan, Aldo 
bahkan tidak menyadari bahwa kepalanya benar-benar terbuka sekarang. 

"Hei, serahkan semua barangmu, sekarang. Sayang kalau semuanya hilang, kan? " 

" Uh ...? " 

Mulut Aldo hanya bisa menjawab dengan lemah. Gargalla memukul wajah pria itu dengan 
pukulan keras, untuk membantunya mendapatkan kembali kesadaran akan situasi 
tersebut. 

"Hyeeh ?!" 

Memahami situasinya, Aldo dengan cepat menyebarkan barang-barang yang dimilikinya. 

"I-Ini semua yang aku miliki! Semuanya ada di sini !! Jadi tolong jangan--- " 

" Kalau begitu jangan gunakan lagi. " 

Gargalla menginjak Aldo untuk membuatnya tetap terjepit di tanah, lalu mengayunkan 
kapaknya. 

"TIDAK---" 

Tanpa menyisakan waktu untuk kata-kata terakhir, pemogokan yang meledak menyapu 
tubuh bagian atas Aldo. Setelah beberapa saat, tubuh bagian bawahnya juga menghilang. 

"Sangat menyedihkan sampai hampir menyedihkan." 

Menerima pukulan dari 『Giant Slayer』 pada kepalanya yang tanpa helm sudah cukup 

untuk memastikan bahwa Aldo akan mati. Di THE NEW GATE, bagian-bagian penting 
seperti leher dan hati ditetapkan sebagai titik lemah para pemain. Kepala dan hati sangat 
lemah; Memukul mereka dapat menyebabkan kematian instan. 

Gargalla membenarkan bahwa Aldo telah menghilang dari bawah kakinya dan 
mengendurkan posisinya, menghela nafas. 

Sebelum serangan kematian instan membuat HP Aldo menjadi nol, kerusakan yang 
disebabkan oleh serangan sebelumnya tidak terlalu tinggi. Statistik avatar seharusnya 
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cukup tinggi untuk setiap pemain tingkat menengah agar tidak terbunuh dengan cepat dan 
mudah. 

Meskipun dia tidak berharap banyak, Gargalla masih merasakan frustrasinya meningkat. 

"... hmm, lebih baik menambahkan beberapa alasan di sini untuk membuatnya 

bersemangat ." Bibir Gargalla membentuk seringai, dengan garis jahat yang akan membuat 
siapa pun menggigil. 

Setelah mengumpulkan barang-barang yang jatuh, Gargalla memeriksa arah dan mulai 
bergerak menuju panti asuhan. 

Shin mencapai panti asuhan sekitar waktu yang sama Luca lakukan. 

Melihat Luca teeter kembali sendirian, Shin merasa lebih khawatir. Acara invasi monster 
membatasi penggunaan obrolan sementara, jadi dia masih belum memahami situasinya. 

"Luca!" 

"Shin ... Shin !!!" 

Mata Luca dipenuhi dengan air mata besar. Shin meraihnya ketika dia akan jatuh, dan gadis 
kecil itu menangis. 

Mendengar dia menangis, Emil bergegas keluar dari panti asuhan. 

"Luca !!" 

Melihat bahwa dia tidak akan berhenti menangis, ekspresi Emil menjadi kabur. 

Shin punya firasat buruk tentang situasinya. 

"Pertama-tama, ayo masuk ke dalam. Berkat penghalangmu, monster belum masuk, Shin. " 

" Itu benar. Ayo pergi, Luca. " 

Shin mengambil Luca dalam pelukannya dan akan berjalan menuju panti asuhan, ketika 
Luca -- yang telah mendapatkan ketenangan dalam kesedihannya -- menyodorkan 
selembar kertas di depan mata Shin. 

Selembar kertas yang telah dicengkeramnya dengan putus asa, agar tidak hilang, 
menunjukkan koordinat lokasi dalam Kalkia. 

"Ini ...?" 

"Mereka membawa Marino pergi ... semua karena aku bilang aku ingin berjalan-jalan ... !!" 
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Luca terus menangis, wajahnya berkaca-kaca oleh air mata. Meskipun usianya masih muda, 
ia tersiksa oleh rasa bersalah karena telah menyebabkan penculikan Marino. 

"Tidak apa-apa, aku akan pergi menyelamatkannya. Luca, kamu tunggu di sini bersama 
Emil dan yang lainnya. " 

Shin menyeka air mata Luca dan mempercayakannya pada Emil. 

"Marino ... akan baik-baik saja?" 

"Ya, serahkan padaku." 

Shin melontarkan senyum terbesar yang dia bisa, sehingga Luca tidak akan khawatir. 
Setelah menepuk kepalanya, dia berbalik ke arahnya dan berjalan pergi. 

Begitu dia keluar dari bidang pandang Luca, ekspresi lembut itu mengupas wajah Shin. 
Lebih dari seseorang yang akan menyelamatkan seseorang, dia tampak seperti orang yang 
akan memulai pembantaian. 

Shin mulai berlari menuju lokasi yang ditandai oleh koordinat, kemarahan yang dia 
rasakan terlihat jelas di wajahnya. 
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Vol. 10 - 2.5 
Bab 2 -- Bagian 5 Sekitar 10 menit setelah kepergian Shin, Gargalla tiba di panti asuhan. 

Memegang 『Giant Slayer』 tinggi, dia mempertahankan kecepatan larinya saat dia berlari 

di sepanjang atap-atap dan melompat. 

Bilah 『Giant Slayer』, didorong oleh akselerasi, kemudian diayunkan ke penghalang panti 

asuhan. 

Pukulan yang didorong oleh keterampilan membuat penghalang bergetar. 【Barrier】 Shin 

dan 【Wall】 dapat menahan sebagian besar pukulan tanpa masalah, tetapi serangan dari 

pemain mahir yang menggunakan senjata kelas Kuno tidak akan membiarkannya tanpa 
cedera. 

Setiap pukulan memicu serangan sihir, tetapi Gargalla menyapu mereka dengan battleaxe-
nya. Karena penghalang itu terletak di dalam kota, kekuatan serangan sihir juga terbatas. 

"Sial, ini salah satu penghalang yang sulit !! Tapi ... Ini dia !! " 

【Barrier】 dan 【Wall】 akhirnya mulai menunjukkan celah; melihat efek konkret dari 

serangannya, Gargalla berteriak kegirangan. 

"Mungkin Manusia Tinggi tidak sebagus pertahanan?" 

THE GATE BARU termasuk beberapa keterampilan bertahan, dan biasanya keterampilan 
ofensif cenderung memiliki tingkat kemahiran yang lebih tinggi. 

Skill yang digunakan Gargalla memiliki efek menyebabkan kerusakan tambahan pada skill 
barrier atau armor. Jika seseorang terus menyerang dan tidak ada yang memperkuat 
penghalang, itu akhirnya akan runtuh. 

"Hei! Kamu pikir apa yang kamu lakukan !? " 

" Apa? " 

Gargalla berbalik ke arah suara itu dan melihat seorang wanita. 

"Wah, sekarang kamu terlihat cukup kuat, bukan?" 

【Analisis】 tidak dapat menampilkan statistiknya. Gargalla, bagaimanapun, memiliki 

kemampuan yang langka. Dengan melihat sikap pemain, dia bisa menentukan kecakapan 
bertarung mereka. Bakat yang tidak biasa ini yang memungkinkannya bertahan begitu 
lama. 
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"Kamu juga di pihak Manusia Tinggi?" 

"Maksudmu Shin, ya? Apa yang kamu coba lakukan? " 

Mengatakan demikian, pemain wanita -Holly-mengeluarkan tongkat pendeknya. Dalam 
sekejap, dia mengaktifkan skill bertahan dan menciptakan sihir ofensif di standby di udara. 

"Sialan, kamu cepat. Seorang pemain normal membutuhkan lebih banyak waktu untuk 
mengaktifkan begitu banyak keterampilan ... Anda kompatibel dengan VR, ya? " 

Gargalla menyebutkan istilah yang digunakan untuk merujuk pada mereka yang 
beradaptasi dengan lingkungan VR yang relatif baru lebih cepat dari yang diharapkan 
penciptanya. Itu bukan istilah yang diskriminatif, tetapi karena pemain seperti itu dapat 
mengaktifkan keterampilan lebih cepat daripada yang lain dan mengontrol avatar mereka 
lebih efisien daripada yang bisa dilakukan pemain rata-rata, beberapa berbisik di belakang 
punggung mereka bahwa mereka curang. 

Gargalla tidak bermaksud mendiskriminasi. Bahkan, nadanya mengkhianati harapannya 
yang tinggi. Holly merespons dengan melepaskan sihirnya; peluru api, bilah angin, dan 
banyak lagi terbang menuju Gargalla. 

Gargalla mengelak yang akan meledak, sehingga menciptakan area efek yang lebih besar, 
dan menjatuhkan yang target tunggal dengan battleaxe-nya. 

"Penyihir yang menyerang dari depan !? Sekarang ini menyenangkan !! " 

Holly melepaskan beberapa mantra sihir dalam formasi seperti gelombang, dan Gargalla 
menyerah untuk menghindar, alih-alih menyerang langsung ke arah Holly. 

Dia mengaktifkan skill yang menyelimuti tubuhnya dalam aura merah dan memberinya 
akselerasi ledakan. 

Skill Martial tipe kapak 【Dreadnought】. 

Skill ini mencegah semua kerusakan pada pengguna selama beberapa detik saat mereka 
bergerak, menjadikannya salah satu yang paling berbahaya di antara semua skill bela diri 
tipe pengisian daya. 

Itu sering digunakan dalam pertempuran partai untuk menerbangkan garis depan lawan 
dan menyerang bagian belakang. 

"Haahaa !!" 

Gargalla menyerang dekat dengan Holly, memukul mundur serangan sihirnya, dan 
mengayunkan kapaknya ke bawah. 
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Bagi Holly, seorang pejuang belakang yang berpengalaman, keterampilan Gargalla 
bukanlah hal yang mengejutkan. 

Pejuang garis belakang yang bisa menggunakan sihir yang kuat, bersama dengan tabib, 
adalah target pertama dalam pertempuran partai. Dengan demikian, mereka sangat sadar 
akan keterampilan yang digunakan untuk menerobos garis depan dan menyerang mereka. 
【Dreadnought】 terkenal karena efeknya, dan beberapa tindakan pencegahan ada. 

"Aku sudah terlalu sering melihatnya!" 

Seketika battleaxe itu seharusnya merontokkan tubuh Holly, sosoknya dengan lancar -- 
tetapi sangat cepat -- membungkuk dan menjauh. 

Dia tidak bergerak cukup jauh untuk lolos dari jangkauan battleaxe, tapi pukulan yang 
seharusnya menghancurkannya hanya membuatnya terpesona. 

Holly berputar di udara dan mendarat dengan anggun; HP-nya telah berkurang sekitar 
10%. Biasanya, sepertiga seharusnya dicukur habis. 

"Kamu baik. Belum pernah melihat banyak petarung belakang sepertimu. " 

"Aku tidak bisa bahagia bahkan jika aku dipuji oleh orang-orang sepertimu." 

Skill yang digunakan Holly adalah Skill Sihir tipe Angin 【Feather Step】, yang 

menghasilkan angin di sekitar tubuh pengguna, untuk meningkatkan kecepatan gerakan 
dan menurunkan menerima kerusakan. Itu memungkinkan gerakan akrobatik, tetapi 
sedikit yang berhasil menguasainya. 

"Kenapa tidak? Harus menerima pujian ketika Anda mendapatkannya! " 

Melihat benar-benar bersemangat dan bahagia, Gargalla mengayunkan Holly lagi. 

Sebagai tanggapan, Holly menciptakan dinding unsur es dan bumi untuk menghentikan 
Gargalla, meningkatkan jarak di antara mereka dalam sekejap. Tongkatnya, menunjuk 
Gargalla, mengeluarkan sambaran petir ungu tipis. 

Dalam waktu singkat Gargalla akan perlu untuk menghancurkan dinding, dia telah 
menyiapkan mantra yang paling kuat yang bisa dia gunakan. 

"Singkirkan dia !!" 

Guntur meledak dari tongkatnya. 

Gargalla bergegas ke arah Holly, tetapi telah melompat ke samping ketika dia melihat 
tongkatnya menyala. 

"Cih!" 
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Petir itu seharusnya bertiup melewatinya, tetapi mengubah arah di udara, mengikuti pria 
itu. 

Gargalla nyaris tidak berhasil memblokirnya dengan battleaxe-nya. Meskipun berhasil 
mempertahankan diri dari serangan kuat Holly, dia tidak tersenyum lagi. Dia tidak berpikir 
bahwa Holly telah menggunakan rintangan tipe dinding hanya untuk mempersiapkan 
serangan yang mudah terdeteksi dengan beberapa properti pelacak dari depan. Naluri 
pertempurannya mengatakan kepadanya untuk tidak membiarkan penjagaannya turun, 
dan itu benar. 

"Gwah !?" 

Yang kedua setelah Gargalla menangkis petir ungu, petir menyambar dari atas. Itu adalah 
keterampilan sihir yang digunakan oleh Holly. 

"Kah, kamu benar-benar tangguh!" 

Tidak peduli dengan HPnya yang berkurang, Gargalla menyerang Holly lagi. Dia kehilangan 
hanya 30% dari total HP-nya. 

Gargalla adalah tipe petarung berat, fokus pada STR dan VIT. Dia dengan demikian siap 
untuk melawan sihir guntur dan cahaya, yang unggul dalam kecepatan. 

".... !!" 

Meskipun musuhnya semakin mendekat, Holly tetap dengan tenang meluncurkan mantra 
sihir. Namun pertarungan jarak dekat antara penyihir dan seorang pejuang sihir, akan 
memiliki kemenangan yang jelas. 

Bahkan jika dia kompatibel dengan VR, menggunakan serangan yang berfokus pada 
kecepatan berarti bahwa setiap pukulan ringan. Beberapa mantra yang paling kuat 
membutuhkan waktu untuk diisi ulang. 

Gargalla telah melihat ini, jadi dia menyerah menggunakan keterampilan dan hanya 
dibebankan ke depan, siap untuk menerima kerusakan. 

Terlepas dari rentetan mantra, Gargalla mengayunkan battleaxe, menghancurkan tongkat 
Holly; Namun, bilahnya tidak berhenti di situ. Seiring dengan tongkat, kapak merobek 
jubahnya dan menyewakan tubuhnya. 

"Sayang, aku sor---" 

Kata-kata terakhir Holly dibungkam oleh suara ledakan ayunan kedua battleaxe. 

Ayunan pertama membelah batang tubuh Holly menjadi dua, sedangkan yang kedua 
menghancurkan kepalanya. Pukulan kedua adalah pukulan kritis dengan sifat kematian 
instan. 
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Di dalam asap dan debu, efek visual putih kecil berkilau. Ketika pandangan menjadi jelas 
lagi, tidak ada yang tersisa. 

"Baiklah kalau begitu, di samping anak-anak dan para penjaga ... hm?" 

Gargalla berencana untuk menurunkan pintu masuk dan menerobos masuk, tetapi melihat 
petanya membuatnya mengerutkan alisnya. 

Struktur internal dari semua bangunan, kecuali yang umum dan yang dia berafiliasi, tidak 
dapat dilihat dari luar. Interior bangunan diperlakukan seperti area yang berbeda. 

Satu-satunya cara untuk melihat ke dalam gedung adalah dengan masuk dan 
memetakannya. 

Peta tidak menampilkan pemain, bangunan hanya berdiri diam. Yang bisa didengar 
Gargalla hanyalah teriakan sesekali atau kebisingan bangunan yang runtuh. 

"Begitu, jadi wanita itu keluar sendiri untuk membelikan mereka waktu untuk melarikan 
diri." 

Jika mereka benar-benar bermaksud mengalahkannya, akan konyol untuk tidak 
menghadapinya dalam kelompok. 

"Tentu saja menarik wol dari mataku. Kurasa aku akan kembali ke Vlad dan--- !? " 

Sebuah bayangan tiba-tiba muncul tepat di belakang Gargalla ketika dia hendak kembali. 
Bilah itu terayun oleh siluet yang memotong zirahnya, tetapi Gargalla berhasil melompat 
keluar dari jalan sebelum menerima kerusakan. 

Gargalla masih belum mendapatkan kembali keseimbangannya, tetapi siluet itu terus 
menyerang dengan ganas. Dengan efek suara seperti memotong di udara, bilah penyerang 
bergegas menuju Gargalla. 

"Wooohhh !!!" 

Gargalla, saat menggunakan hs battleaxe sebagai perisai, melepaskan skill sihir tipe Api 【

Fireball】 ke tanah, menggunakan angin yang disebabkan oleh ledakan untuk 

mendapatkan jarak dari lawannya. 

Beberapa detik kemudian pria berambut hitam, Shadow, muncul dari asap dan debu. 
Armornya berkeping-keping, HP-nya kurang dari setengah. Bukti bahwa dia telah 
menembus gerombolan monster untuk sampai ke sini. 

"Apa ini sekarang? Kami punya parade orang-orang yang menarik hari ini !! " 

" Kamu ... " 
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Gargalla sangat gembira menyaksikan kedatangan pejuang kuat lainnya, sementara 
Shadow menyiapkan senjatanya, tidak ada yang lain selain amarah di wajahnya. Kebencian 
yang mendidih di dalam telah benar-benar mengubah pria yang biasanya bersikap sopan. 

"YOOOOOUUUU !!!!" 

Belati Shadow terayun pada saat yang sama ketika dia berteriak. Itu adalah serangan 
berkelanjutan berdasarkan kecepatan superior ninja dan didorong oleh keterampilan. 
Serangan pemain tingkat lanjut menargetkan titik lemah Gargalla seolah tersedot oleh 
mereka. 

"Apa, kau jauh lebih jorok dari yang aku duga." 

Garis miring seperti cahaya terhalang oleh senjata dan baju besi Gargalla. Dia telah 
mendapatkan kembali keseimbangannya dan sekarang menghadap Shadow head; 
menerima pukulannya secara diagonal memotong kekuatan ofensif mereka hingga 
setengahnya. Itu adalah penggunaan alternatif dari skill 【Parry】, yang digunakan untuk 

menangkis serangan. 

Armor Gargalla lebih rendah dari battleaxe-nya di kelas, tapi itu masih merupakan item 
berkualitas tinggi, dijatuhkan oleh monster di penjara bawah tanah. Selama dia tidak 
menerimanya langsung, itu tidak akan dihancurkan oleh satu pukulan pun. 

"WOOOOOOHHHHH !!!" 

"Kamu tidak mendengarku ...? Aku berkata, KAMU ADALAH !! " 

Shadow menyerang sambil melolong seperti binatang buas, dan Gargalla balas berseru. 

Serangan Shadow cepat, tapi tidak lebih; karena kemarahan mengaburkan penilaiannya, 
mereka tidak memiliki semua teknik yang awalnya mereka miliki. 

Sebagai seorang PK yang telah bertarung dengan pemain lain sampai mati berkali-kali, 
Gargalla tidak akan mengabaikan hal seperti itu. Dia memblokir tebasan dengan sarung 
tangannya, membiarkan kekuatan pertahanan armor mengambil pukulan yang kurang kuat 
dan mendekat ke Shadow. 

Gargalla menendang tanah untuk mempercepat, kemudian memberikan bukan ayunan 
dengan battleaxe tepercaya, tetapi menangani bahu memanfaatkan penuh nya STR dan VIT. 
Efek berwarna oranye menyelimuti tubuhnya. 

Skill bela diri tipe Barehanded 【Bom Bahu】. 

Itu adalah keterampilan tipe lawan yang sering digunakan oleh pemain yang, seperti 
Gargalla, lebih fokus pada pertahanan daripada kecepatan. 
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"Gwah !?" 

Shadow mewaspadai battleaxe, tetapi dalam keadaan marahnya dia gagal 
mempertimbangkan kemungkinan mengatasi seluruh tubuh. Belati yang dia tarik secara 
naluriah saat perisai diterbangkan oleh armor Gargalla, meninggalkan tubuh Shadow 
terbuka terhadap serangan ganas dari bahu baju besi Gargalla. Shadow tertiup beberapa 
mel, menabrak dinding panti asuhan. 

Dinding yang diperkuat retak dan sebagian runtuh, sebagai bukti nyata kekuatan serangan 
Gargalla. 

"G ... wah ..." 

Bayangan, merangkak di tanah, dengan putus asa mencoba berdiri lagi. Karena efek 【

Shoulder Bomb】, dia sekarang terkena kelumpuhan dan bahkan tidak bisa berdiri. 

Peralatan efek anti-statusnya, bersama dengan armornya, memiliki daya tahan mereka 
dikurangi menjadi nol oleh serangan Gargalla dan menghilang. HP-nya sekarang kurang 
dari 20%. 

"Wanita penyihir yang ada di sini sebelum kamu jauh lebih baik." 

Kata-katanya mendapat reaksi dari Shadow. Dengan ekspresi bahwa di dunia nyata 
kemungkinan akan meneteskan air mata darah, Shadow meraih belati dengan lengannya 
yang hampir tidak bergerak. 

"Setidaknya kamu punya niat membunuh lebih banyak. Jika kamu bertarung bersama, itu 
akan menyenangkan, aku bertaruh. " 

Sambil mendesah pada kesempatan yang hilang ini, Gargalla mengangkat battleaxe-nya 
sambil melihat pada Shadow yang menggeliat. Bahkan jika meratapi kesakitan, niat 
membunuh tidak lenyap dari matanya. 

Gargalla tidak pernah menyelamatkan pemain yang menjanjikan, bahkan jika ada harapan 
untuk pertarungan di masa depan. Bahkan jika bertarung dengan kekuatan penuh akan 
membuktikan pengalaman yang menyenangkan, jika mereka tidak bisa lepas dari nasib 
mereka pada saat itu, dia memberikan kudeta tanpa ragu. Itu adalah salah satu aturan yang 
dikenakannya pada dirinya sendiri. 

"Begitu lama." 

Battleaxe turun. 

Bilah bersinar yang hampir memotong leher Shadow --- ketika, dengan suara dentang, itu 
terlempar pergi. 
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"Apa?" 

Dia menatap Shadow lebih dekat dan memperhatikan film setengah transparan menutupi 
tubuhnya. 

"Cih, sudah berakhir. Lebih awal dari yang saya harapkan. " 

Film ini adalah keterampilan otomatis satu-satunya kota yang mencegah semua kerusakan 
pemain, 【Law of Order】. Fakta bahwa itu aktif lagi berarti bahwa acara invasi monster 

telah berakhir. 

Gargalla baru menyadari ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa mendengar monster 
mengaum lagi. 

"Kurasa aku terlalu terlibat. Yah, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan sekarang. " 

Bahkan Gargalla tidak bisa menyakiti pemain lain sekarang karena kota kelahirannya telah 
memulihkan fungsinya. Tidak ada gunanya tinggal di sana lagi, jadi dia pergi. 

Dengan mata Shadow penuh niat membunuh terpaku kuat di punggungnya, Gargalla pergi 
sambil menyeringai jahat. 
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Vol. 10 - 2.6 
Bab 2 -- Bagian 6 Setelah mendengar bahwa Marino telah diculik, Shin langsung menuju ke 
lokasi yang ditentukan. 

Dia bahkan tidak menyayangkan bahwa peristiwa invasi monster itu kebetulan atau tidak. 

Menggunakan salah satu monster yang berkeliaran di jalanan sebagai pijakan, Shin 
melompat ke atap sebuah bangunan. Setiap monster burung yang mencoba meledakkannya 
akan terhanyut dengan keterampilan, tetapi Shin berlari ke depan tanpa melirik barang-
barang yang mereka jatuhkan. 

Yang memenuhi hatinya dan mengubah ekspresinya adalah kekhawatiran. 

Selembar kertas yang Luca tunjukkan menunjukkan koordinat dan kondisi Marino. Yang 
mengkhawatirkan Shin adalah nyawa Marino dalam bahaya. 

Koran itu mengatakan bahwa Marino terpengaruh dengan "Racun Berdarah". Jika itu 
benar, dia harus mencapai lokasi yang ditentukan secepat mungkin. 

Tidak seperti status Poison normal, yang akan meninggalkan setidaknya 1 HP, Bloodred 
Poison akan terus mengonsumsi HP pemain sampai sembuh atau cukup waktu berlalu. 
Kerusakan terus-menerus yang ditimbulkannya juga jauh lebih tinggi daripada Racun 
biasa; dengan Marino HP, dia tidak akan bertahan lama. 

"Tolong izinkan aku membuatnya tepat waktu ..." 

Meskipun Kalkia adalah kampung halaman berukuran sedang, itu agak lebar. Lagipula ada 
rumah untuk puluhan ribu pemain. Dengan monster yang menghalangi, bahkan Shin tidak 
bisa melewatinya dengan cepat. 

Dia memiliki keterampilan pintas untuk mempercepat gerakan, tetapi karena pembatasan 
yang diberlakukan oleh peristiwa invasi, mereka tidak dapat digunakan saat ini. 

"Keluar dari jalan !!" 

Monster bipedal seperti dinosaurus, Dynorex, menjulurkan wajahnya dari jalan utama, 
tetapi Shin meniup kepalanya dengan tinju dan mengamankan jalan. Sementara monster 
itu membusuk dalam segudang poligon, Shin sudah mengalihkan perhatiannya ke tempat 
lain. 

"HYAAAHHHH !!!" 

Saat itu, beberapa siluet muncul dari belakang monster, menargetkan Shin. 
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Para penyerang bukan satu atau dua. Itu jelas kelompok PK yang terorganisir yang 
bertujuan untuk membunuh Shin. Mereka semua, menyeringai memutar dan menyiapkan 
senjata mereka, meluncurkan mantra sihir. 

"Cih, sepanjang waktu ...!" 

Shin mengabaikan mantra yang akan dihapus secara otomatis dan membuat PK tidak 
berdaya dengan keterampilan yang tidak mematikan. 

Namun, ada juga pemain-pemain canggih di antara mereka; banyak dari mereka tidak bisa 
dihentikan hanya dengan satu pukulan. Shin tidak akan pernah menyerah pada mereka 
selama dia berhati-hati, tetapi dia tidak punya waktu sedetik pun untuk disia-siakan. 

"Lebih baik nikmati pestanya selama berlangsung !!" 

"Tutup mulutmu ... aku bilang menyingkirlah !!" 

Shin tidak punya waktu untuk berurusan dengan PK, tapi sekarang bahkan monster 
berkumpul di sekelilingnya. 

Satu lawan satu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi jika diserang dengan 
gerombolan seperti itu, bahkan Shin tidak bisa menyelesaikan situasi dengan cepat. 

Dengan kedua monster dan pemain menyerang, bangunan hancur karena pertempuran. 
Panah dan peluru ajaib terbang dari mana-mana. 

Masing-masing dari mereka tampaknya ada hanya untuk menjadi penghalang di jalannya. 

"KELUAR CARA !!" 

Kehangatan, kebaikan, dan harapan berangsur-angsur hilang. 

Di tempat mereka, kekhawatiran, ketakutan, dan amarah secara bertahap memenuhi 
hatinya. 

Sama seperti jika orang lain mulai menghuni tubuhnya, semakin banyak waktu berlalu, 
semakin banyak orang yang disebut Shin berubah. 

Semua penghalang antara dia dan tujuannya adalah merusak pemandangan. Iritasi. 

Perubahan emosionalnya juga memengaruhi tubuhnya. 

Menerbangkan puing-puing dengan sihir dan membuat jalan --- sama seperti Shin 
merumuskan rencana ini, seorang PK muncul di depannya. 

Shin tidak bisa bereaksi karena bidang pandang yang sekarang lebih sempit, tetapi 
tubuhnya secara insting mengayunkan 『True Moon Moon. 
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"Gah !!" 

Bilah 『True Moon struck mengenai dada PK, seolah ditarik ke arahnya. Itu 

menghancurkan baju besi PK dan menembus ke punggungnya. Pukulan kritis. HP PK turun 
ke zona merah. 

Itu bukan tebasan kematian instan, tetapi karena kerusakan yang tersisa, PK akan bertahan 
hanya beberapa detik lagi. Tetapi meskipun berada dalam bahaya besar, PK tidak pulih 
atau pergi dan terus bergulat dengan Shin. 

"Haha, sekarang kau murd---" 

Tidak dapat menyelesaikan kalimatnya, PK meledak dalam hujan poligon. 

Tapi dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Kata yang akan diucapkannya adalah 
"pembunuh". 

".........abaikan." 

Shin mendapatkan kembali keseimbangannya di udara dan mendarat di sebuah bangunan. 

Dia telah mengambil kehidupan. Kehidupan manusia. 

Tapi setelah melakukan salah satu yang disebut tabu untuk kemanusiaan, apa yang Shin 
katakan adalah ... bukan kata-kata penyesalan. 

---Kenapa kamu menghalangi jalanku? 

Aku melakukan apa yang aku bisa untuk menghindari membunuhmu, tetapi kamu datang 
untuk mati bagaimanapun. 

----Apa yang akan kamu lakukan jika aku terlambat karenamu? 

---Apa yang akan kamu lakukan jika aku sampai di sana dan tidak ada yang tersisa? 

Pemain mati tidak meninggalkan apa pun. 

"Tidak ..." 

Ketakutan --- emosi paling kuat yang dirasakan Shin di dunia ini adalah ketakutan. 

Banyak yang memiliki harapan tinggi terhadapnya. Dia takut mengkhianati mereka. 

Dia bertarung dengan pemain selain dirinya sendiri. Dia takut menyalahgunakan 
kekuatannya bisa berakhir dengan dia membunuh orang lain. 
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Serangan monster menurunkan HP gauge-nya. Dia takut melihat kematian merayap 
semakin dekat. 

Apa yang sekarang mengisi dada Shin adalah ketakutan bahwa Marino akan mati karena 
dia terlibat dengannya. Itu menakutkannya lebih dari mengkhianati atau membunuh 
seseorang, lebih dari kematiannya sendiri. 

"Kurasa aku ... tidak perlu menahan lagi, kan?" 

Bahkan jika dia menahan diri, berusaha untuk tidak membunuh PK, mereka akan 
menggunakannya untuk melawannya. Jika dia ketinggalan dan menabrak monster, dia 
harus mengalahkan monster itu juga. Baik monster dan PK berusaha membunuhnya tanpa 
peduli dengan pikirannya. 

"Kamu datang untuk membunuhku, jadi aku juga bisa membunuhmu, kan? Tidak ada 
alasan untuk membiarkan PK hidup-hidup, kan? " 

Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk menghapus ikatan yang dipaksakan diri Shin 
dan bekerja sebagai ultimatum bagi PK. 

Apa yang kembali kepadanya bukanlah kata-kata, tetapi bilah siap untuk membunuh. 

"......" Pedang yang 

mendekat bertemu oleh Shin, 『True Moon』. 

Setelah perlawanan yang sangat singkat, longsword PK patah. Moon True Moon 』tidak 

berhenti, memotong baju besi lawan dan membelahnya menjadi dua bersama dengan 
tubuh yang dihiasi. 

"Khah ...." 

PK, tubuhnya terbelah dua, meninggalkan tawa parau ketika dia menghilang dalam 
semburan poligon. 

Shin memandang lengannya, yang telah mengayunkan pedang ke ujung, dan berpikir. 

"Ya, cara ini pasti lebih cepat." 

Dia akhirnya merasa bebas dari kekesalan yang dia alami sebelumnya dan berharap bisa 
menyelesaikannya tepat waktu. Tidak ada jejak rasa bersalah dalam dirinya untuk 
kehidupan yang baru saja diambilnya. 

Manusia tidak malu mengorbankan orang lain demi orang yang mereka cintai. 

Orang-orang yang hadir di sana juga tidak layak menerima belas kasihan atau kepedihan 
hati nurani, bahkan jika mereka dikorbankan. 
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"(Jangan menghalangi jalanku. Jika kamu melakukannya, kamu mati.)" 

Satu kalimat untuk mengekspresikan semua yang Shin rasakan. 

Menebang PK yang, tanpa henti, datang untuk menyerangnya, Shin memeriksa jalur 
terpendek ke tujuannya. Dia melepaskan keterampilan sihir yang melakukan perjalanan di 
jalan lurus dan bergegas di belakangnya, untuk mengejarnya. 

Tidak peduli siapa atau apa yang menghalangi jalannya, dia akan memotong, 
menghancurkan, menghancurkan, dan membunuh. Bagi Shin, PK sekarang sama dengan 
monster yang menginvasi kota kelahirannya. 

"Aku datang." 

Lebih cepat, lebih cepat. 

Menggunakan angin yang disebabkan oleh ledakan keterampilan sihir dan serangan 
musuh, Shin mempercepat menuju tujuan. Avatar-nya tidak bisa melebihi kecepatan saat 
ini, tetapi menggunakan elemen lain memungkinkan dia untuk pergi lebih cepat. 

Perasaannya terhadap pembunuhan telah berubah, tetapi kekhawatirannya tidak 
sepenuhnya hilang. 

Mungkin karena dia sekarang tahu tentang penyakitnya, dia tidak bisa berhenti 
membayangkan Marino yang sedang menderita dalam benaknya. Dia terus berusaha 
mengabaikan pikiran seperti itu saat dia mendorong ke depan. 

Sekitar 20 menit setelah dia meninggalkan panti asuhan, Shin tiba di lokasi yang 
ditentukan. Butuh waktu sekitar dua kali dari waktu normal untuk mencapainya. 

Di sana ia menemukan tiga orang. Robin, Vlad ... dan Marino. 

"Apakah aku ... berhasil tepat waktu ...?" 

Mungkin dia sudah pulih dengan barang atau keterampilan, atau dia tidak akan memiliki 
HP yang tersisa. Penyakit status tampaknya masih memengaruhinya, karena status Marino 
jelas menunjukkan kata-kata 【Racun Berdarah】. Dia masih memiliki sekitar 40% dari 

HP-nya. 

Setelah mengkonfirmasi kondisi Marino, Shin berhenti sejenak. Dia memastikan bahwa 
tidak ada yang bersembunyi di dekatnya untuk menyergapnya dan mengaktifkan 【

Bersembunyi】, bersiap untuk menyelamatkan Marino. 

Namun, saat itu, Vlad mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke leher Marino. 

"Aku tahu kamu di sana !! Keluar!!" 
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Robin, yang di sebelahnya, berteriak. Rupanya mereka merasakan pendekatannya. 

"K-Jika kamu tidak keluar, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya !!" 

Untuk menekankan kata-kata Robin, ujung pedang Vlad semakin menekan kulit Marino. HP 
Marino, yang sudah lebih rendah dari setengahnya, sedikit menurun lagi. 

"....." 

Shin merasakan sesuatu yang hitam dan tebal, seperti tar, membengkak di dadanya. 

Itu berbeda dari perasaan memotong PK dan monster yang berdiri di jalannya. Itu sesuatu 
yang lebih jelas, keinginan yang jelas untuk pembunuhan. 

"Aku di sini !!" 

Setelah mengaktifkan beberapa keterampilan sihir, Shin muncul di depan Vlad. 

"Ya ... sekarang aku akhirnya bebas darinya !! Sekarang saya hanya perlu kembali ke dunia 
nyata dan semuanya akan baik-baik saja !! Ha ha ha!! Hahahahaha !!! " 

Berbeda sekali dengan Shin yang tanpa ekspresi, Robin bersukacita. Shin tidak tahu apa 
alasan di balik ledakan kebahagiaan ini, tapi itu bukan waktu yang tepat untuk 
memikirkannya. 

Marino, dilumpuhkan oleh kelumpuhan, memohon Shin untuk melupakannya melalui 
ekspresinya. Tapi dia tidak akan pernah mengabulkan permintaan seperti itu. 

"Aku datang, seperti yang kamu inginkan. Sekarang lepaskan Marino. " 

" Diam !! Sekarang Anda hanya perlu menghapus game dan semuanya akan berakhir !! 
Kembali ke membersihkan ruang bawah tanah !! Noooowww !!! " 

Reaksi Robin yang jelas-jelas tidak normal mulai mengkhawatirkan Shin. Menanggapi 
secara emosional tidak akan berarti dalam kasus seperti ini. 

Shin mengalihkan pandangan ke arah Vlad yang tersenyum. 

Ketika dia melakukannya, Vlad meletakkan tangan di bahu Robin. 

"Tuan Robin, tolong tenang, atau ..." 

"Ah ... ya, aku mengerti ..." 

Vlad tampaknya lebih unggul dalam hubungan antara keduanya; Robin terdiam seperti api 
yang padam. 
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"Apa tujuanmu?" 

"Tujuanku, katamu. Biarku lihat. Kurasa itu akan menjadi situasi seperti ini. " 

" Apa? " 

Shin bingung, tetapi Vlad tetap tersenyum. 

"Kamu kuat. Di antara para pemain yang ada di dunia ini, Anda layak mendapatkan gelar 
terkuat. Meski berdiri di puncak seperti itu, kau ingin aku membiarkan sampah seperti itu 
berhubungan denganmu? " 

" ...... " 

Mata Shin menyipit. 

Dia pada dasarnya mengatakan bahwa Marino tidak berguna untuk seseorang seperti Shin. 

Ekspresi sombong Vlad jelas menunjukkan bahwa ia sepenuhnya mengerti bagaimana 
kata-kata ini menjijikkan Shin. Shin bisa mengerti cara berpikir seperti itu. 

"Aku tidak peduli tentang omong kosong egoismu! Kembalikan Marino! " 

Shin berlari maju bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya. Dia mengabaikan Robin 
yang jelas lebih rendah dan menargetkan Vlad, yang dia yakini sebagai penyebab utama. 

Pada saat yang sama, tanah di sekitar tempat Marino berbaring membengkak ke atas, 
membentuk penghalang untuk melindunginya dan memproyeksikan paku yang terbuat 
dari tanah dalam empat arah pada saat yang sama. 

Paku-paku yang menonjol seperti cabang menghantam Vlad --- yang dengan cepat 
mengelak --- menghunus pedang dan menusuk Robin --- yang gagal bereaksi tepat waktu --
- di bahu kanan dan paha kiri. 

Shin telah mengaktifkan skill sihir tipe Bumi 【Earth Branch】, yang biasanya dibuat di 

sekitar pengguna, di sekitar Marino. 

Shin tidak langsung mendekat setelah dipanggil karena skill itu membutuhkan waktu 
tertentu sebelum diaktifkan ketika digunakan pada jarak yang jauh. 

Setelah memisahkan keduanya dari Marino untuk sementara waktu, Shin melanjutkan 
untuk menyerang Vlad. Dia tidak bisa tenang setelah hanya menghunuskan pedangnya. 

Seharusnya tidak ada pemain lain yang bersembunyi, tetapi Shin fokus pada cengkeraman 
pada 『True Moon』, berpikir untuk menyingkirkan lawan yang menyusahkan sesegera 

mungkin. 
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"Ya ampun, kamu melewatkan sandera dan langsung mendatangiku?" 

Menanggapi serangan Shin dari depan, Vlad mengeluarkan pedang lain. Pada saat yang 
sama, bayangan muncul di atas Shin. 

Makhluk yang menarik sayapnya dan tiba-tiba mulai turun adalah Naga Hijau Penatua. 
Pada level 701, itu adalah monster yang hanya berani dimiliki oleh pemain tingkat lanjut. 

Pekerjaan utama Vlad adalah Ksatria Naga. Itu tidak biasa baginya untuk bertarung tanpa 
naga, tetapi tampaknya dia telah membuatnya siaga pada jarak tertentu. 

Shin melirik naga terbang dan menyimpulkan itu bukan ancaman. Berdasarkan kecepatan 
jatuh, Shin akan mengunci bilah dengan lawannya lebih cepat. 

Shin, Moon True Moon 』mengayun ke arah Vlad. Tapi sesaat sebelum pisau mereka 

berbentrokan, efek kuning menyelimuti Vlad. 

Efek yang melanda 『True Moon』 memancarkan suara keras dan keras dan hancur 

berkeping-keping. Berkat itu Vlad bisa memblokir pukulan Shin yang lemah tanpa 
kehilangan keseimbangan, meskipun saat mengukir lintasan di tanah dengan kakinya. 

"KAMU ... !!" 

Suara Shin bertepi marah. Dia memperhatikan bahwa efek yang hancur berasal dari benda 
yang awalnya melindungi Marino. Item yang diberikan Shin kepada Marino untuk 
pertahanan diri sekarang terpancar di leher Vlad. 

"Seperti yang diharapkan dari Manusia Tinggi. Saya akan berada dalam masalah besar jika 
saya menggunakan senjata normal saya. " 

Vlad kemudian melompat menjauh dari bentrokan itu. Shin mencoba mengurangi jarak 
lagi, tetapi Penatua Naga Hijau yang sedang terbang melepaskan napas anginnya untuk 
menentangnya. 

Karena nafas monster adalah serangan yang memiliki sifat fisik dan magis, bahkan dengan 
resistensi sihir yang tinggi Shin tidak bisa sepenuhnya meniadakannya. Kerusakan itu 
sendiri minimal, tetapi napas menghalangi pandangannya dan membuatnya sulit untuk 
diserang. 

Selain itu, ada hal lain yang jelas aneh tentang Vlad. 

(Ini aneh. Kenapa dia memiliki dua dari mereka?) 

Shin melihat senjata yang Vlad miliki. 
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Di GERBANG BARU, beberapa item memiliki batasan dalam jumlah yang pemain dapat 
lengkapi pada saat yang sama. Pedang yang dipersenjatai Vlad di masing-masing tangan, 『

Excalibur』, adalah salah satunya; seorang pemain hanya bisa melengkapi 1 pada waktu 

tertentu. 

"Jangan pedulikan itu sekarang." 

Bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah untuk 
menebas Vlad sesegera mungkin. 

Senjata tingkat kuno memiliki daya tahan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, jadi 
menghancurkannya akan terbukti sulit. Shin mengaktifkan keterampilan sihir lain. 

Tombak guntur dan peluru ringan, diluncurkan tanpa nyanyian dan dengan demikian 
sedikit atau tidak ada gerakan persiapan, meninggalkan bayangan di udara. 

Itu adalah pukulan yang tidak bisa dihindari Vlad selama dia tidak terlalu fokus pada AGI. 
Namun, itu melemah ketika mendekati Vlad, dan akhirnya hanya melepas 10% dari HP-
nya. 

"Kau meningkatkan perlawananmu dengan barang, ya?" 

"Benar. Petir dan cahaya tidak bisa dihindarkan dengan mudah, jadi aku menyiapkan 
tindakan pencegahan yang memadai. " 

Dia juga tidak terpengaruh oleh kelumpuhan keterampilan guntur. Dia telah menyiapkan 
tindakan balasan terhadap penyakit status juga, jelas. 

"Ha ha! Menyilangkan pedang dengan yang terkuat juga tidak buruk sama sekali! " 

Setelah membatalkan sihir Shin, Vlad melompat di udara dan mengendarai punggung 
Penatua Naga Hijau. Sebagai penunggang naga, dia bisa melepaskan potensi penuh dari 
pekerjaannya, ksatria naga. 

Statistik Vlad dan Green Elder Dragon naik, saat bilah cahaya berwarna emerald 【Effect 

Blade】 muncul di sekitar bilah 『Excalibur』. Itu adalah efek yang mencapai jangkauan 

senjata jika pemain menggunakan senjata selain yang lama saat berkuda. 

"Ini dia!" 

Dia mungkin menggunakan skill. Setiap kali Vlad mengayunkan pedangnya, garis miring 
hijau zamrud terbang ke arah Shin. Shin berencana untuk meledakkan mereka dengan 『

True Moon』 dan menembak jatuh lawan terbang itu dengan sihir. 
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Guntur dan cahaya tidak bisa menyebabkan kerusakan yang menentukan, jadi Shin 
menembakkan sihir elemen api ke arah langit. Dia membiarkan anggota parlemennya yang 
berbicara dan menembakkan peluru ke segala arah. 

Dia menggabungkan peluru cepat dan lambat untuk mengisi lingkungan Vlad dengan 
rentetan api. 

"Itu cukup serampangan." 

Melihat bola api berkumpul di sekelilingnya, Vlad tertawa kering. 

Karena tubuh naga yang besar, dia membutuhkan ruang yang cukup luas untuk 
bermanuver. Mengharapkan ini, Shin menempatkan peluru apinya di ketinggian yang 
sedikit lebih tinggi dari posisi Vlad dan naganya saat ini. 

Naga yang maju seperti Naga Hijau Penatua tidak akan tersentak meskipun terkena peluru 
api. Tetapi karena INT tinggi Shin, kekuatan ofensif masing-masing peluru sangat tinggi. 

Vlad tidak mencoba memaksakan jalannya melewati bola api es, karena ia mungkin 
mengerti bahwa jika hanya satu yang menabrak sayap naga, mereka akan langsung jatuh. 
Bahkan seekor naga yang kuat tidak bisa terbang dengan bebas begitu sayapnya dibuat 
tidak berguna. Dalam hal itu hanya akan berubah menjadi target besar. 

"Waktunya mati." 

Semua peluru api diledakkan pada saat bersamaan. Mereka tidak menyerang secara 
langsung, tetapi ledakan pembengkakan yang mereka sebabkan menghancurkan Vlad dan 
naganya. Pada saat ledakan yang sama, Shin berlari ke arah Marino. 

Saat mengendarai naga, gerakan Vlad sangat terbatas bahkan dalam ledakan itu. Dalam 
situasi ini, dia tidak bisa bertindak lebih cepat daripada Shin karena yang terakhir pergi 
untuk menyembuhkan kondisi status Marino. 

Yang paling penting adalah menyelamatkan Marino, bukan mengalahkan Vlad. 

Mengabaikan Robin, yang terpesona oleh ledakan angin yang disebabkan oleh ledakan, 
Shin bergegas menuju Marino. 

Sesaat sebelum dia bisa menyentuh Marino, ditahan di posisi yang sedikit lebih tinggi oleh 
【Earth Branch】, Shin melihatnya menghilang dan digantikan oleh Penatua Green Dragon 

yang hangus. 

"!?" 

Shin menelan napas. Dia punya ide tentang fenomena yang baru saja dia saksikan, namun, 
dan segera memeriksa petanya. Tanggapan Marino datang dari sebelah Vlad. 
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"【Posisi Shift】, ya ..." 

"Ya, tepatnya." 

Dari asap yang disebabkan oleh ledakan muncul Vlad, compang-camping, membawa 
Marino di sisinya. 

【Position Shift】 adalah skill eksklusif dari Tamers dan Dragon Knights, yang 

memungkinkan pemain untuk bertukar lokasi dengan mitra monster mereka. Itu juga 
berlaku untuk anggota partai, tetapi Shin tidak berpikir bahwa Vlad dan Marino bisa 
membentuk sebuah pesta dan menggertakkan giginya karena kecerobohannya sendiri. 

"Membuatnya bergabung dengan pestaku adalah permainan anak-anak. Namun, ini bukan 
waktu untuk permainan. Penutupnya ada pada kita. " 

" Apa? " 

" Pasti ada alasan mengapa kita menyandera, bukan? " 

" Kau ingin aku bergegas dengan pembersihan ruang bawah tanah, kan? " 

Mendengar apa yang dikatakan Robin , Shin berpikir bahwa alasannya pasti karena itu. 

"Haha, oh tolong. Jika kami hanya bermaksud mendesak Anda untuk bertindak lebih cepat, 
tidak ada gunanya melakukan ini di sini dan sekarang. Sedangkan untuk penyanderaan 
juga, memikat seorang pemain di luar Hometown akan memungkinkan kita untuk 
menyerang mereka tanpa batasan juga. " 

" Apa yang kau inginkan, kalau begitu? " 

" Aku mengatakannya sejak awal. Untuk mengeluarkan sampah. Tapi hanya dengan 
membunuhnya akan berisiko membuatmu tertekan, jadi kami membuat sedikit 
pertunjukan. Saya tahu seberapa dekat Anda dengan wanita ini. Jika dia terbunuh di depan 
matamu, apa yang akan terjadi padamu, aku bertanya-tanya? " 

" Kau bajingan ... " 

Nada kata-kata Shin mengerikan. 

"Ya, itu dia! Itu kamu yang asli. Tidak lunak atau kusam, tetapi pisau tajam untuk 
kesempurnaan. Ya, itulah wajah yang ingin kulihat !! " 

Tawa Vlad hampir terdengar gila. 

Marino membuka mulutnya, seolah berusaha mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa 
mengucapkan apa-apa karena kelumpuhan masih mempengaruhi dirinya. 
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"Ya, ini final !!" 

"Kamu tidak akan !!" 

Saat Vlad mengangkat pedangnya, Shin mengaktifkan keterampilan sihir. Dia sudah 
menyiapkan lebih dari satu sebelum konflik. 

Api biru mengamuk dari tanah dan mengelilingi Marino. 

"Gwah !!" 

Terbakar oleh api yang tiba-tiba muncul di kakinya, Vlad membiarkan Marino pergi. Shin 
memperhatikannya dan segera berlari ke arahnya. HP Marino sudah di bawah 20%; tidak 
ada waktu lagi. 

Karena berlalunya waktu, kelumpuhan Marino hampir hilang; dia berdiri dan berlari ke 
arah Shin juga. 

Nyala api sekarang hilang. Berada di pesta Vlad dan dianggap sebagai musuh Shin, Marino 
juga telah rusak. Shin telah memilih sihir mempertimbangkan kemungkinan ini juga. 

"SHIN !!" 

"MARINO !!" 

"Kah !!" 

Vlad mengejar Marino. Tapi akselerasi Shin, bahkan jika tidak ditingkatkan, akan 
membiarkannya mencapai yang pertama. 

Tidak ada yang bisa menghalangi sekarang. Bukan monster atau PK. 

Dia akan melindungi Marino dan mengalahkan Vlad. Beri tahu Luca bahwa Marino baik-
baik saja, jadi dia tidak akan khawatir. 

Itulah yang dipikirkan Shin. Seharusnya memang begitu. 

Andai saja Marino masih punya waktu. 

"Ah ...." 

Marino mendesah lembut. Seperti boneka dengan talinya, dia pingsan di tanah. Tangannya 
jatuh juga, tidak bisa meraih Shin. 

"Tampaknya ini tidak bisa dihindari." 
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Vlad adalah orang pertama yang mencapai Marino. Tangannya yang terbakar tidak 
melepaskan 『Excalibur』, dan bilahnya telah menusuk Marino tanpa ragu sedikit pun. 

Mata Shin terbuka lebar. 

Avatar Marino, meskipun ditembus oleh 『Excalibur』, masih ada. Cukup aneh, bahkan 

setelah diserang oleh senjata kelas Kuno, dia masih memiliki HP tersisa. 

"Apakah kamu melakukan sesuatu? Tapi selama hal-hal seperti ini, itu tidak penting. " 

Shin sekarang lebih dekat dengan Marino, tetapi tidak cukup dekat untuk berada di 
sebelahnya dalam satu lompatan. 

Di depan matanya, Vlad tanpa ampun menyodorkan 『Excalibur』 lagi. 

Namun, yang mengejutkannya, pedang itu tidak bisa menembus Marino. 

"!? Ini tidak mungkin! " 

Mungkin karena dampaknya, tubuh Marino bergetar setiap kali Vlad memukulnya. 
Pedangnya, bagaimanapun, ditolak setiap kali, dengan efek suara metalik. 

Segera setelah Vlad mulai menyerang, kata-kata "CONNECTION ERROR" muncul di atas 
avatar Marino. 

"Cih !!" 

Tampaknya tidak melihat kata-kata yang baru ditampilkan, Vlad terus mendorong dengan 
obsesif. 

"STOOOOOOOOOPP !!!!" 

Dengan teriakan, pedang Shin menyerang Vlad. Bahkan jika pedangnya tidak benar-benar 
mengenai dia, di mata Shin Vlad dengan kejam menusuk tubuh Marino. 

Mengayun dengan kekuatan yang cukup untuk memecahkannya, 『True Moon』 

berbenturan dengan 『Excalibur』 dengan suara bernada tinggi. 

"Gwah !?" 

Karena statistiknya, 『True Moon』 tidak bisa sejauh yang menghancurkan 『Excalibur』. 

Kekuatan ofensif serangan ini, bagaimanapun, tidak bisa hanya diblokir; Vlad terlempar ke 
belakang oleh dampak, dikirim menabrak gedung di dekatnya. 

"Marino !! Hei, Tenangkan dirimu !! " 
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Shin memilih untuk pergi ke Marino daripada terus menyerang Vlad. Ketika dia 
memeluknya, matanya sedikit terbuka dan bertemu dengannya. 

Ada yang aneh. Shin tepat di depannya, tetapi Marino tidak melihatnya. 

"Ah ... ah ... aku ..." 

Dia tampaknya masih sadar; sementara matanya bergoyang ke kiri dan ke kanan, dia 
mencoba mengatakan sesuatu. 

"Aah ... jadi ini ... apakah itu ..." 

"Marino?" 

"Aku ... sangat ... maaf ... atau ..." 

"Kenapa !? Kenapa kamu meminta maaf !! " 

Bibir Marino terus mengucapkan permintaan maaf yang rusak. Tidak ingin tahu apa 
artinya, Shin memeluk Marino lebih erat. Namun, dia tidak akan menjawab lagi. 

"Akhirnya ... aku ... memutuskan" 

Ekspresi kabur di wajahnya. 

"Ayo pulang ..." 

Marino melanjutkan. 

"Setiap ... satu ... berkumpul ... dia ... bukan ... pertandingan ... nyata ..." 

"... Marino?" 

Kata-kata Marino, yang diucapkan saat dia melihat sesuatu yang bukan dari dunia ini, 
akhirnya menghilang. 

"Hei, jawab aku." 

"..." 

"Kita akan kembali bersama, kan !?" 

"......" 

"Luca ... ya, Luca menangis. Dia banyak menangis, aku tidak tahu harus berbuat apa. " 

" ... " 
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" Hei ... jawab aku sudah ....! " 

Marino tidak menanggapi. Seolah-olah dia telah membeku setelah mengucapkan kata-kata 
terakhirnya dan tidak bergerak satu inci lagi. 

"KESALAHAN. Output pemain tidak dapat dideteksi. Silakan verifikasi koneksi. " 

Sebagai gantinya, pesan sistem tanpa emosi dikembalikan. 

"KESALAHAN. Output pemain tidak dapat dideteksi------ " 

Shin tidak bisa mengerti apa arti pesan sistem. 

"KESALAHAN. Output pemain tidak bisa----- " 

Tidak, dia tidak mau mengerti. 

"KESALAHAN. Pemain----- " 

Karena itu ... 

" KESALAHAN----- "Tidak 

ada artinya selain .... 

"ERR-----" 

Marino telah meninggal. 

"TUTUP NERAKA UUUUUUPP !!!!!" 

Emosi Shin telah melewati batas. 

Jika dia tidak mengeluarkan perasaan yang luar biasa, dia bisa menjadi gila. 

Output pemain tidak terdeteksi. Itu berarti ada masalah koneksi atau pemain telah mati di 
dunia nyata. Melihat bagaimana Marino bertindak sampai beberapa saat yang lalu, terlalu 
nyaman untuk menganggap koneksi yang terputus sebagai penyebabnya. 

"Haha, well, itu tidak berjalan persis seperti yang diharapkan, tapi kurasa itu adalah 
takdir." 

Suara puing-puing yang jatuh mencapai telinga Shin. Jika Shin melihat ke arah suara, dia 
akan melihat Vlad berdiri kembali. Saat harga dibayar untuk menerima serangan attack 
True Moon 』, ia kehilangan satu lengan. 

"......." 
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"Ya, aku sedang menunggu mata itu. Orang dengan sesuatu yang penting untuk dilindungi 
... mereka sangat lemah. Sekarang, saat ini juga, kamu sempurna--- " 

Tanpa menunggu Vlad selesai berbicara, lengan pedang Shin bergerak. Berkat skill Martial 
tipe Gerakan 【Ground Shrink】 dia langsung bergerak di sebelah Vlad dan memotong 

lehernya. 

Vlad bahkan tidak bisa bereaksi terhadap gerakan Shin. 

"!?" 

Terkejut dengan suara logam yang berdering di lehernya, Vlad berdiri tercengang, ketika 
Shin dengan diam-diam mengacungkan 『True Moon』 -nya. 

Garis miring seperti kilatan cahaya menghantam titik kematian mendadak seperti dahi dan 
jantung, sementara yang lain diarahkan ke kaki Vlad untuk menghentikannya agar tidak 
bergerak. 

Namun, semuanya ditolak oleh keterampilan melindungi kota kelahirannya. Bahkan Shin 
tidak bisa melakukan sesuatu dalam situasi seperti itu. 

"Ku ... hahaha. Sepertinya waktu sudah berakhir. Saya menantikan prestasi masa depan 
Anda. " 

Bahkan setelah terpesona oleh dampaknya, Vlad meninggalkan kata-kata ini sebelum 
berpindah. 

Shin menatapnya pergi, lalu menyarungkan 『True Moon』. Setelah beberapa saat, dia 

menghela nafas kecil dan berbalik ke arah Marino. 

".... Maaf telah menjatuhkanmu." 

Shin memeluk Marino lagi dan meminta maaf. Ekspresinya tidak lagi dipenuhi haus darah 
dan sekarang tampak damai. 

Sebelum senyumnya yang tidak wajar, sebuah pesan baru muncul. 

"F-type Avatar number 193405. Apakah kamu akan memperoleh? YA / TIDAK " 

Dalam game kematian, avatar kosong tampaknya diperlakukan sebagai item. 

Shin membaca pesan itu dan perlahan memilih YA. Tubuh Marino berubah menjadi sebuah 
kartu dan disimpan di dalam kotak barang milik Shin. 

Shin berteleportasi ke suatu daerah dengan bukit dengan pemandangan yang indah. Itu 
adalah area kecil yang Shin miliki dalam sebuah acara. 
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"Kamu menyukai tempat ini, bukan?" 

Bunga-bunga berbagai warna mekar di bukit. 

Langit di atas bukit cerah dan cerah sepanjang hari, cuaca di sana tidak akan pernah 
mendung atau hujan. 

Shin meletakkan kartu avatar Marino di tempat yang sempurna untuk beristirahat dengan 
tenang. Dia mengaktifkan keterampilan dan kartu itu tenggelam ke tanah, dengan batu 
nisan kecil terbentuk di tempatnya. 

Keterampilan yang digunakan oleh Shin biasanya digunakan oleh Tamers untuk membuat 
kuburan untuk mitra monster mereka. 

Monster tidak mati jika HP mereka mencapai nol, tetapi dalam peristiwa tertentu monster 
orangtua akan melahirkan keturunan dan mati. 

Itulah satu-satunya alasan keterampilan ada, dan banyak pemain mengabaikannya bahkan 
melakukannya. 

Shin bisa menyimpan kartunya dengan dirinya sendiri, tetapi memilih untuk tidak 
melakukannya. 

Bukan kremasi, bukan penguburan. Membawa tubuh bersamanya sepertinya salah bagi 
Shin, bahkan di dalam permainan. 

"....." 

Shin berdiri di depan nisan Marino. Meskipun angin hangat bertiup di sekelilingnya, Shin 
merasa dingin ke inti. 

Dingin mungkin membekukan air matanya, yang tidak akan mengalir tidak peduli berapa 
lama dia menunggu. 

"... Aku akan datang untuk menemuimu." 

Setelah waktu yang tidak ditentukan, Shin berbisik. 

Kami akan bersama bahkan setelah pertandingan kematian. Bahkan jika keinginan itu tidak 
dapat dikabulkan, dia akan membuat kata-kata terakhirnya menjadi kenyataan. 

"Ayo kembali." 

Kata-kata terakhir Marino. Shin tidak tahu dengan siapa dia mengatakannya. Meski begitu, 
dia ingin membuat mereka menjadi kenyataan. 

"Tapi---" 
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Setelah dengan tenang membisikkan kata-kata terakhirnya, ekspresi Shin berubah 
sepenuhnya. Atau lebih tepatnya, semua emosi menghilang darinya. 

"Ada seseorang di jalan." 

Hambatan ke jalan menuju kembali ke kenyataan. Hambatan bagi mereka yang menjalani 
hidup dengan sungguh-sungguh. 

"Jadi tolong beri aku waktu." 

Peralatan Shin berubah. Dari peralatan anti-monster hingga peralatan anti-pemain. 
Peralatan berarti membunuh. 

"Aku akan menepati janjiku setelah aku menghapus semuanya." 

Shin membalikkan punggungnya ke makam Marino. 

Mungkin itu adalah kebetulan bahwa titik teleportasi ke Hometown, disembunyikan oleh 
pohon, sekarang di tempat teduh. Atau mungkin itu mencerminkan keadaan pikiran 
pemiliknya. 

Siluet Shin ketika dia berteleportasi, fitur wajahnya memelintir, membuatnya tampak 
seperti dia menghilang ke dalam kegelapan total. 
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Vol. 10 - 3.1 
Bab 3 -- Bagian 1 Acara invasi monster ini menciptakan lebih banyak korban daripada 
kejadian sebelumnya. 

Dimulai dengan PK yang menyamar sebagai korps pertahanan kota, ia berpuncak pada 
invasi monster dengan jumlah dan level yang jauh lebih besar dari biasanya. 

Berkat upaya banyak pemain, serangan itu dapat ditangani dalam waktu yang relatif 
singkat, tetapi banyak pemain dengan pekerjaan yang berkaitan dengan produksi serta 
mereka yang memilih untuk tinggal di kota telah kehilangan nyawa mereka. Banyak 
pemain yang hanya terdiam di depan toko-toko dan rumah-rumah yang menjadi puing-
puing. 

Namun, kabar buruknya berlanjut. 

Seorang anggota tingkat tinggi dari guild yang bertanggung jawab atas pertahanan kota 
telah dibunuh oleh salah satu PK yang melakukan pembunuhan besar-besaran selama 
mengamuk monster. Ada juga banyak korban di antara anggota yang paling dekat dengan 
guildmaster, yang berarti bahwa pembersihan ruang bawah tanah pasti akan lebih lambat. 

Baik pekerjaan tipe produksi maupun tipe pertempuran menderita kerusakan yang tidak 
dapat dibandingkan. 

Dan hal yang sama juga terjadi di panti asuhan. 

Karena penghancuran penghalang berkat Gargalla, panti asuhan telah kehilangan 
perlindungannya dan telah rusak parah karena pertempuran antara pemain dan monster. 

Ekspresi Emil setelah kembali dari tempat penampungan sementara merasa putus asa. 
Anak-anak juga berhenti di jalur mereka ketika mereka tiba di tempat itu. 

"Holly ..." 

Meskipun tahu betapa sia-sianya itu, Emil mencari Holly, yang tetap tinggal di belakang 
untuk membeli waktu baginya dan anak-anak untuk melarikan diri, dan melangkah lebih 
dekat. 

Segera, dia menemukan seorang pria bersandar di salah satu dinding panti asuhan -- 
Shadow. 

"Bayangan!! Kamu aman! Aku khawatir, kau tahu? " 

" ....... " 
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Bahkan setelah monster-monster itu musnah, Emil tidak bisa membuat koneksi obrolan 
dengan Shadow. 

Shadow nyaris tidak melirik ke arah Emil, tetapi tidak menunjukkan respons lain. 

"Apakah Holly ... mati ...?" 

".... Ya." 

Jawabannya tidak menyangsikan. Emil tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. 

Meskipun dia sudah curiga akan kematian Holly sebelum bertanya pada Shadow, dia masih 
harus meminta untuk memastikan. Ketika seorang pemain dalam daftar teman meninggal, 
nama mereka berubah dari putih menjadi semi-transparan. 

"Bayangan? Kamu pikir kamu mau kemana? " 

Emil mencoba menghentikan Shadow, yang berdiri dan mulai berjalan pergi, diam-diam. 
Dia jelas sangat berbeda dari biasanya. 

"... .." 

"Hei, dengarkan kapan----" 

Emil meraih bahu Shadow ketika dia berjalan pergi dan dengan paksa mengarahkannya ke 
arahnya. Ketajaman cahaya di matanya, bagaimanapun, membuatnya tak bisa berkata-kata 
dan tidak bisa bergerak. 

Emil sendiri adalah pejuang yang kompeten. Dia telah bertarung bersama Holly dan 
Shadow sebelumnya dan tahu ekspresi parah yang dia miliki saat bertarung. 

Namun, dia belum pernah melihat ekspresi seperti ini di wajahnya sebelumnya. 

Rasa dingin yang dia rasakan saat menatapnya membeku. 

"... .jaga anak-anak." 

Hanya mengatakan ini pada Emil yang tidak bisa bergerak, Shadow pergi ke arah yang 
berlawanan dari anak-anak. 

Peralatannya yang compang-camping dan langkahnya yang tidak stabil, ditambah dengan 
suasana di sekitarnya, membuatnya tampak seperti hantu. 

"-----" 

Bisikan mengerikan keluar dari mulut Shadow. 
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Tidak dapat mengatakan apa-apa atau memikirkan tanggapan lain, Emil hanya bisa 
melihatnya pergi. 

"(Aku akan membunuhnya, tidak peduli apa.)" 

Saat dia berjalan pergi, Shadow meninggalkan pesan singkat, diisi sampai penuh dengan 
niat membunuh yang sengit, yang bagi Emil terasa lebih seperti raungan. 

Setelah mengubur Marino, Shin teleport kembali ke Kalkia dan pergi untuk memeriksa 
panti asuhan. Penghalang yang dia pasang untuk melindunginya akan dengan mudah 
menghentikan monster yang menginvasi Kalkia; itu seharusnya menjadi salah satu dari 
sedikit lokasi aman di kota. 

Namun, yang disambut olehnya adalah tangisan anak-anak di depan bangunan yang 
hancur. 

"Penghalang ... hilang?" 

Shin memiliki firasat buruk karena anomali ini dan memeriksa bangunan yang hancur 
sebagian. Melakukan hal itu, dia kemudian menemukan Ryohei dan Teppei duduk di pintu. 

"Ah, Shin ..." 

"Apa yang terjadi?" 

Teppei yang selalu bersemangat itu sekarang benar-benar habis. Shin melihat dari Teppei, 
melihat ke bawah dengan tenang, ke Ryohei, yang, dengan nada yang nyaris tak terdengar, 
berbisik: "Ms. Holly sudah mati. " 

"...Saya melihat. Di mana Shadow? " 

" Tidak tahu. Setidaknya dia tidak di sini. " 

Shin hanya mengulangi," Aku mengerti. "Dia kemudian membuka pintu panti asuhan. Di 
sana, dia melihat Emil bersama dengan anak-anak yang lebih besar berusaha menenangkan 
anak-anak yang lebih muda yang menangis tanpa henti. 

"Shin !!" 

Emil memperhatikan Shin masuk dan dengan cepat mendekatinya. Mungkin karena 
atmosfer yang berat di panti asuhan itu, ekspresinya juga tampak tegang. 

"Kamu baik-baik saja." 

"Ya ... agak" 

Dia telah meraihnya, tetapi tampaknya tidak tahu harus berkata apa. 
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"Saya mendengar ... Holly meninggal." 

"... yeah. Kamu ... yah, aku tidak tahu harus berkata apa ... " 

" Tolong jangan khawatir tentang memilih kata-kata. Lagipula dia tidak punya banyak 
waktu. " 

Jika insiden penculikan tidak terjadi, Marino mungkin masih hidup. Ada kemungkinan 
nyata bahwa tekanan besar telah menyebabkan serangan itu. 

Tidak ada gunanya memikirkan itu sekarang. Bahkan jika pemain yang mati di game 
kematian akan terbangun di dunia nyata, ini tidak termasuk Marino. 

Harapan kecil semacam ini juga tidak ada. Kematiannya adalah sesuatu yang pasti. 

".... Di mana Luca?" 

"Lihat, dia ada di sana." 

Emil menunjuk Luca, duduk dan memeluk lututnya. Ketika dia melihat Shin mendekat, dia 
dengan jelas tersentak dan berlari mendekatinya. 

"Marino !?" 

Tatapan Luca memandang Shin dan kemudian ke seluruh ruangan, mungkin mencari 
Marino. 

"... maaf." 

"Eh?" 

Luca berhenti. Dia tidak mengerti mengapa Shin meminta maaf. 

Shin tidak punya niat untuk menyembunyikan apa pun. Dia tahu bahwa memberi tahu anak 
kecil seperti Luca tentang kematian Marino itu kejam, tetapi dia tidak ingin berbohong. 

"Aku... tidak bisa melindungi Marino. Marino ..... dia tidak bersama kita lagi. " 

Shin berbicara sambil menatap mata Luca. Dia terdiam beberapa saat. 

Namun, saat dia mengerti kata-kata Shin, air mata memenuhi matanya. 

"Marino ... tidak dengan kita?" 

"Kita tidak bisa melihatnya lagi ...?" 

"... ya." 
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Shin menjawab dengan suara tanpa jiwa. Setiap kali dia melakukannya, ekspresi Luca 
semakin terpelintir. 

"Tidak ..." 

Saat air mata memenuhi matanya, penolakan Luca untuk dipisahkan tumpah. 

Tidak beberapa saat kemudian, dia mulai menangis keras sambil memanggil nama Marino. 
Suaranya begitu keras, begitu penuh dengan kesedihan, sehingga anak-anak yang menangis 
lainnya terkejut dan berhenti menangis. 

"......" 

Shin tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu bagaimana menghibur Luca yang malang, 
yang meratap sambil masih memeluknya. 

Dia telah gagal dalam janjinya melindungi Marino, tetapi Luca tidak menyalahkan Shin. 

Air mata dan menangis Luca hanya berisi kesedihan yang mendalam. 

"Maaf ..." 

Bisikan Shin ditenggelamkan oleh ratapan Luca. 

Dia tidak bergerak sampai Luca, lelah menangis, tertidur. 

◆◆◆◆ 

"Apakah kamu pergi?" 

"Ya. Tolong jaga anak-anak. " 

Shin meletakkan Luca di tempat tidur, lalu memberi tahu Emil bahwa dia tidak akan 
mengunjungi panti asuhan untuk sementara waktu. 

Emil tidak berusaha menghentikannya: dia hanya menatapnya, khawatir. 

"Aku tidak tahu apakah boleh aku mengatakan sesuatu seperti ini, tapi jangan mati saja. 
Aku muak melihat orang-orang yang kukenal menghilang. " 

Shin tersenyum untuk meyakinkan Emil dan berbalik ke panti asuhan. 

"Jangan khawatir. Aku tidak akan mati ------------- Aku akan membunuh. " 

Bisikan terakhirnya tidak sampai ke telinga siapa pun. 
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Ketika dia meninggalkan panti asuhan, Shin memasuki gang sepi dan menyembunyikan 
sosoknya dengan jubah panjang berkerudung. Itu adalah kelas tinggi kuno ade Hollow 
Shade Tatters 』, dengan semua poin bonus dihabiskan untuk penyembunyian. 

Sama seperti namanya, itu terlihat seperti jubah tua yang compang-camping, tetapi 
memiliki efek membuat pemakainya tidak terdeteksi oleh 【Analisis】 atau keterampilan 

tipe pencarian lainnya, selama pemakainya memiliki 100 atau lebih DEX daripada kastor. 

Jika Shin memakainya, jumlah pemain saat ini yang bisa mendeteksinya mungkin bisa 
dihitung dengan satu tangan. 

Bersembunyi di dalam 『Hollow Shade Tatters』, Shin diam-diam berjalan melalui gang. 

Setelah sekitar lima menit, dia tiba di sebuah pintu kayu. Itu tampak seperti pintu belakang 
restoran, pemandangan yang sangat normal untuk gang belakang. Menggunakan 
keterampilan penilaian di atasnya, bagaimanapun, mengungkapkan bahwa ia memiliki 
kekokohan yang tidak terpikirkan dari penampilannya. 

Shin membuka pintu, yang sebenarnya dibuat dalam bahan yang lebih kuat daripada 
Orichalcum, untuk masuk ke bar yang remang-remang dengan musik lembut yang diputar 
di latar belakang. 

Bartender adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan rambut abu-abu disisir ke 
belakang. Suasana di bar itu tenang dan tenang. Bartender itu persis seperti yang didengar 
Shin dan adalah broker informasi yang ia cari. 

Sekilas, bagian dalam tampak seperti bar terkenal yang hanya diketahui oleh para pecinta 
sejati, tetapi sebagian besar klien menyembunyikan fitur mereka dengan topeng atau 
jubah. Tidak ada papan di luar untuk memberi sinyal keberadaan bar juga. 

Ini adalah bar tempat semua tamu berbagi tujuan bersama. 

"Gimlet." 

Bartender itu mendekat ke kursinya dan Shin memesan koktail setelah meletakkan koin di 
meja. 

Bartender mengambil koin itu, memandangi koin merah di bawahnya, lalu pada Shin lagi. 
Setelah menatap pengunjung baru selama beberapa detik, ia mengeluarkan jeruk nipis dan 
sebotol gin untuk mulai menyiapkan koktail. 

Sementara bartender sedang menyiapkan minuman, Shin menerima panggilan obrolan 
suara. 

"(Apakah kamu pemburu? Atau anjing pemburu?)" 
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Telepon itu datang dari bartender di depannya. 

"(Pemburu.)" 

Shin menjawab pertanyaan dengan satu kata. 

"(... namamu.)" 

"(Shin.)" 

Pengocok bartender berhenti sejenak, hanya untuk bergerak kembali segera, seolah-olah 
tidak ada yang terjadi. 

"Saya minta maaf untuk menunggu. Ini 

gelas kecil Anda. " Bartender, yang telah menyiapkan minuman dalam diam, menawarkan 
gelas kepada Shin. 

Selembar kertas bisa terlihat mencuat keluar dari coaster di bawah gelas koktail. 

Shin menenggak minuman dan mengambil selembar kertas. Berpura-pura tidak 
memperhatikan mata penghuni bar, dia cepat-cepat pergi. 

Shin keluar dari gang dan tiba di jalan yang ramai, lalu memasuki restoran pertama yang 
bisa dia temukan, memesan sesuatu, dan akhirnya membuka selembar kertas. Selembar 
kertas itu dibungkus kartu persegi kecil 1-cemel yang berisi seperangkat koordinat yang 
menunjuk ke suatu tempat di Kalkia. 

"Itu menghilang setelah kamu membukanya, ya." 

Shin menghafal koordinat, tetapi sebelum dia bisa membuang selembar kertas, itu sudah 
lenyap dalam segudang poligon kecil. Kartu kecil itu masih ada di tangannya. Sementara 
jujur mengagumi kerumitan metode itu, Shin memeriksa kehadiran di sekitarnya, tetapi 
tidak menemukan tanggapan yang relevan. Tampaknya tidak ada yang membuntutinya. 

Shin melahap makanan yang telah dia pesan dan segera menuju ke lokasi yang ditunjukkan 
oleh koordinat. 

Lokasi, dekat titik teleportasi, tampak seperti toko umum berlantai dua lainnya. 

Shin tahu, bagaimanapun, bahwa penampilan itu hanya kamuflase. Toko itu penuh dengan 
barang-barang, tetapi selain petugas tidak ada yang ada di dalam. 

Shin mengambil barang acak dan membawanya ke kasir. Ketika dia membayar, dia 
menyerahkan kartu itu kepada petugas juga. 

"... silakan masuk." 
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Petugas itu terkejut sesaat setelah melihat kartu itu dan membaca nama Shin, tetapi 
dengan cepat kembali ke ekspresi kosongnya yang dulu. 

Shin berjalan di bagian belakang toko, seperti yang diperintahkan petugas. Koridor itu 
mengarah ke sebuah ruangan yang digunakan untuk bernegosiasi dengan pelanggan. 
Petugas itu diam-diam mendorong meja ke samping dan mengangkat ubin lantai besar, 
yang memperlihatkan tangga yang mengarah ke bawah. 

"Silakan lanjutkan sendiri." 

"Mengerti." 

Shin mengakui pernyataan panitera dan menuruni tangga batu. 

Tangga yang nyaris menyala membentuk spiral; Mengikutinya sebentar menyebabkan 
pintu yang tampak kokoh seperti pintu masuk bar. Shin menyentuh pegangan pintu dan 
pintu terbuka dengan mudah. 

Semua pemain di ruangan di luar pintu mengekspresikan keterkejutan mereka pada 
kedatangan Shin, baik melalui ekspresi atau gerak tubuh mereka. 

"Jadi kamu datang juga." 

Tepat ketika Shin memikirkan apa yang harus dilakukan, seorang pria yang mengenakan 
jubah compang-camping yang sama berbicara kepadanya. 

Shin berbalik ke arah suara yang dikenalnya dan menemukan Shadow. Shin telah 
mendengar dari Emil bahwa dia telah hilang setelah peristiwa invasi monster. 
Menemukannya di sini berarti bahwa alasan di balik kepergiannya sama. 

"Aku membayangkan kamu akan berada di sini." 

Holly telah mati untuk mengulur waktu bagi anak-anak panti asuhan untuk melarikan diri 
dari serangan PK. Tidak aneh kalau Shadow berada di sini, basis dari guild PKK "Avidya". 

Ketika "Avidya" pertama kali dibentuk, itu tampaknya sebuah komunitas untuk pemain 
yang teman-temannya telah dibunuh oleh PK untuk bertukar informasi, tetapi sekarang 
terdiri dari anggota yang bertukar informasi dan mengumpulkan dana dan lainnya yang 
secara aktif memburu PK; serikat yang khusus melacak dan membunuh PK. 

Selama seseorang mengikuti dua aturan: tidak ada pengkhianatan dan tidak ada keraguan 
untuk membuat tangan seseorang kotor, siapa pun -- termasuk wanita dan anak-anak -- 
diizinkan untuk bergabung. 

Tentu saja, ada pemain yang, seperti Shin, milik guild lain juga. 
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Para pemain yang telah menciptakan guild dengan teman-teman dekat, tetapi sekarang 
sendirian, juga banyak. 

Karena pemain tidak bisa menjadi anggota lebih dari satu guild pada saat yang sama, 
mereka bukan anggota resmi tetapi membantu guild dengan pengumpulan informasi, 
penggalangan dana sebagai pendukung eksternal, atau sebagai pasukan lapangan. 

Pertanyaan yang diajukan bartender kepada Shin berarti apakah dia seorang Hound 
(pendukung belakang) atau Hunter (petugas lapangan). 

Namun apakah seseorang diizinkan untuk bergabung dengan guild atau tidak, tergantung 
pada penilaian guildmaster. Jika seorang pemain ditolak, mereka tidak akan pernah 
menerima informasi dari "Avidya", tidak peduli seberapa banyak mereka memohon. 

"Jika kamu pernah mendapatkan informasi tentang seorang pria bernama Gargalla, katakan 
padaku." 

Shadow berbicara dengan nada kebencian yang Shin belum pernah dengar darinya 
sebelumnya. 

"Dia yang ...?" 

"Ya, aku akan membalas dendam." 

Di guild, pemain menggunakan informasi, uang, atau kekuatan bertarung mereka sebagai 
mata uang untuk meminta orang lain membalas dendam kepada mereka atau untuk 
mendapatkan informasi tentang siapa yang ingin mereka balas dendam. 

Pemain mahir seperti Shin dan Shadow pasti akan bergabung dengan pasukan lapangan. 
Bahkan jika menghadapi lawan mereka tidak tahu atau tidak pernah bertemu sebelumnya, 
selama mereka PK, mereka akan mengayunkan pedang mereka tanpa ragu-ragu. 

"Kalau begitu, jika kamu mengetahui sesuatu tentang seorang pria bernama Vlad, tolong 
beri tahu aku." 

Jaringan informasi Shin tidak menemukan apa pun tentang keberadaan Vlad. 

PK pada awalnya semua ahli bersembunyi. Vlad sangat terampil; ketika Shin bertemu 
dengannya di depan panti asuhan, Vlad menyebutkan nama Lao Savage Lions, pemimpin 
korps Peledak, tetapi yang terakhir mengatakan bahwa dia tidak mengenal Vlad. 

Rupanya pengkhianat telah menyusup ke "Savage Lions" dan Lao sekarang sibuk mencari 
apel busuk. 

"Hei, kau orang baru yang guildmaster bicarakan?" 
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Setelah berbicara dengan Shadow, Shin berpikir untuk menanyakan metode pengumpulan 
informasi, ketika seorang pria dengan perban hitam menutupi sebagian besar wajahnya 
mendekatinya. 

Shin segera mengaktifkan 【Analisis】, tetapi karena pembatasan gedung keterampilan 

tidak menampilkan informasi apa pun. Toko itu rupanya juga berfungsi sebagai rumah 
guild. Di guild house, semua skill selain yang bertarung dibatasi penggunaannya. 

"... ya, tidak salah tentang itu. Haruskah kita menyebutkan nama kita? " 

" Nah, kita tidak menggunakan nama karakter di sini. Anggota umumnya mengidentifikasi 
diri mereka menggunakan angka. Saya dipanggil Enam, saya agak bertanggung jawab atas 
pasukan lapangan. Nomor Anda akan menjadi Satu, orang di sana mendapat Tiga. Gunakan 
itu mulai sekarang. " 

" Apakah angkanya berarti? " 

"Di sinilah pasukan lapangan berkumpul. Angka di sini jelas berarti peringkat kekuatan, 
bukan? ... well, biasanya saya ingin Anda menunjukkan kepada saya seberapa baik Anda, 
tetapi kalian berdua cukup terkenal. Terutama orang ini di sini, aku bertaruh jarang 
menemukan pemain yang belum pernah mendengar tentangmu. " 

Pria yang berbicara dengan Shin dan Shadow itu memiliki mata mendung, tapi sepertinya 
itu bukan karena keserakahan atau keinginan lain. Berdasarkan apa yang dia katakan, dia 
tampaknya tahu tentang Shin juga, meskipun 『Hollow Shade Tatters』 

menyembunyikannya. 

"Tapi wajahku tersembunyi." 

"Kau mengatakan namamu pada bartender, bukan? Dia guildmaster kami, Garanagal. " 

Guildmaster itu sendiri bertugas mengevaluasi anggota baru. Berpikir tentang hal itu, 
tatapan tajam bartender itu memiliki intensitas sebesar itu. 

"Sudah pasti ada Satu dan Tiga, bukan? Jika Anda terus berganti nama setiap kali ada orang 
baru bergabung, tidak ada yang akan tahu siapa yang lagi. " 

" Jangan khawatir di sana. Peringkat tidak mudah berubah, dan jika itu kita perhatikan. 
Satu dan Tiga adalah slot kosong. Ada banyak anggota kami yang pergi untuk menyerang 
sarang PK dan tidak pernah kembali lagi. " 

Kedua slot kosong itu ternyata milik dua anggota yang telah meninggalkan dunia ini. 
Namun, sebelum melakukannya, mereka tampaknya telah menjatuhkan sejumlah besar 
anggota serikat PK "Ouroboros 'Hollow". Enam menambahkan bahwa sementara mereka 
telah gagal dalam membunuh guildmaster, ruang lingkup kegiatan guild kemungkinan akan 
berkurang. 
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"Jadi di mana kita bisa mendapatkan informasi tentang PKS?" 

"Tanya wanita itu di sana. Namanya Calmia. " 

Enam menunjuk ke seorang wanita mengenakan kerudung ungu muda dan pakaian seperti 
orang Arab, yang tersenyum ketika Shin dan Shadow memandangnya. Di antara semua 
pemain yang mengenakan peralatan yang diarahkan untuk melawan pemain lain, eksposur 
kulit yang tinggi dari pakaiannya menonjol luar biasa. 

Di atas meja di depan Calmia ada bola kristal seukuran bola bowling, yang membuatnya 
tampak seperti peramal. 

"Aku tahu sedikit tentang peraturan di sini. Jika Anda mengatakan kami adalah pasukan 
lapangan, apakah itu berarti kami akan mengikuti perintah Anda? " 

" Tidak, itu hanya terjadi ketika ada pertempuran skala besar. Secara umum kami bergerak 
dalam jumlah kecil untuk mengelilingi dan mengalahkan kelompok-kelompok kecil, tetapi 
itulah yang dilakukan oleh anggota dengan kecakapan bertarung rendah. Untuk pria 
sepertimu, yang lain hanya akan menghalangi, aku bertaruh. Dua, Empat, dan Lima kita 
juga sama. " 

Secara sederhana, lakukan sesukamu. Shin bertanya-tanya apakah boleh saja peraturan itu 
longgar, tetapi itu adalah situasi terbaik yang bisa diharapkannya. Dia bisa meninggalkan 
pengumpulan informasi kepada mereka dan hanya berkeliling memotong target. 

Saat Shin merenungkan pikiran seperti itu, Six membentuk kepalan dengan tangannya, 
yang sepertinya sedikit bergetar. 

"Semua pemain kuat pergi untuk menangkap ruang bawah tanah dan tidak akan bekerja 
sama dengan orang-orang seperti kita. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya 
senang dengan kemalangan Anda, tetapi saya senang orang-orang kuat seperti Anda 
bergabung dengan kami. Sekarang akhirnya aku bisa ... membalas dendamku juga. " 

Suara enam juga bergetar. Melihat sekeliling, Shin melihat pemain lain menunjukkan reaksi 
yang sama. 

Di dunia ini ada standar kekuatan absolut, statistik pemain. Ini berarti bahwa pemain yang 
kuat tidak tersentuh oleh banyak orang lain, sumber frustrasi tanpa akhir untuk yang lebih 
lemah. 

Shin mengangguk ke Enam dan, bersama-sama dengan Shadow, pergi ke meja Calmia. 

"Kamu yang baru, kalau begitu. Enam mungkin memberitahumu, tapi namaku Calmia. Saya 
mengatur semua informasi yang dikirim oleh anjing kepada kami. Jika ada sesuatu yang 
ingin Anda ketahui, tanyakan saja. " 
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Nada bicara Calmia yang tenang dan tenang sangat cocok dengan avatarnya yang memikat. 
Dia rupanya diizinkan bergabung dengan Avidya berkat kemampuan manajemen 
informasinya. 

Terkadang dia juga menggunakan ketampanannya untuk menyusup ke wilayah musuh. 
Tentu saja, bagi seseorang dengan sedikit kekuatan bertarung seperti dia untuk menembus 
area yang dikuasai PK berarti bahwa tidak ada jaminan dia bisa kembali hidup. 

"Berbeda dari para pemburu yang lebih jarang, ada banyak pengganti untuk anjing-anjing 
itu. Ditambah lagi tidak ada hal-hal seperti serum kebenaran di dunia ini, jadi kecuali saya 
berbicara, tidak ada cara untuk mengetahui informasi yang saya pegang. Aku akan mati 
sebelum menumpahkan sesuatu, tentu saja. " 

Senyum Calmia menghilang dari bibirnya ketika dia menjawab pertanyaan Shin jika tidak 
berbahaya bagi seorang pialang informasi untuk bergabung dengan misi infiltrasi. 

Yang lain bisa mengisi fungsi Calmia. Bahkan jika dia menghilang, tidak akan ada kerusakan 
nyata pada organisasi selama dia tidak menumpahkan apapun. 

Bergantung pada situasinya, dia tidak akan ragu untuk dikeluarkan. Jelas bahwa dia juga 
siap menghadapi yang terburuk. 

"Sekarang kita sudah selesai dengan perkenalan diri, aku ingin tahu tentang lokasi PK. 
Tempat di mana banyak dari mereka berkumpul lebih disukai. Jika Anda memiliki daftar, 
beri saya satu dan saya akan mulai mengambilnya dari atas. " 

" ... Saya kira saya seharusnya berharap bahwa Anda akan mengatakan sesuatu seperti ini. " 

PK biasanya memegang pangkalan di luar kota asal. Karena itu mereka sering bertarung 
melawan monster dan memiliki level dan statistik yang tinggi. Shin dengan jelas 
menyatakan bahwa dia ingin menghadapi dan mengalahkan banyak lawan seperti itu pada 
saat yang sama, yang mendorong Calmia menjawab dengan tidak percaya. 

"Setelah aku mulai berburu, aku tidak akan bisa kembali ke sini untuk sementara waktu. 
Bagaimana kita bisa tetap berhubungan? " 

"Daftarkan saja saya sebagai teman dan telepon saya melalui obrolan pribadi. Saya akan 
melampirkan daftar ke kartu pesan dan mengirimkannya kepada Anda. Apa yang akan 
dilakukan temanmu di sana? " 

" Aku akan pergi dengan Shin. Gargalla dan Vlad bersama, kan? " 

" Ya, benar. Ada beberapa saksi ... tidak, saya kira saya harus mengatakan korban. Kami 
punya informasi. Mereka milik guild "Ouroboros". Tampaknya Gargalla adalah salah satu 
anggota teratas guild. Di lain pihak, Vlad adalah pakar serangan diam-diam. Berselingkuh 
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dan memikat orang lain, kadang-kadang kadang-kadang dia bahkan tidak membuat 
tangannya kotor. " 

" ... Begitu. " 

Shin ingin informasi seperti itu sebelumnya, tapi sudah terlambat untuk memikirkannya 
sekarang. 

"Itu lebih dari cukup. Shin, maukah kamu membantu saya? " 

"Tentu saja. Lagipula dia yang menyerang panti asuhan. Aku bermaksud memburunya 
setelah aku selesai dengan Vlad. " 

Vlad adalah prioritas yang lebih tinggi, tetapi Shin berpikir bahwa Gargalla membutuhkan 
lebih banyak kehati-hatian. Bagaimanapun, dia telah menghancurkan penghalang: Shin 
berharap bahwa dia akan lebih kuat daripada Vlad, yang dia hadapi dalam pertempuran. 

"Keduanya agak terkenal, tapi kami tidak punya banyak informasi berguna tentang" 
Ouroboros "itu sendiri. Saya akan memberitahu Hounds untuk mengumpulkan informasi 
tentang mereka sebagai prioritas utama. Juga, ini adalah daftar pangkalan dan anggota 
serikat PK yang kita ketahui saat ini. Kalian berdua mungkin akan baik-baik saja, tetapi 
tidak semuanya akan seperti yang dikatakan dalam daftar, jadi pastikan kamu tetap tajam 
sepanjang waktu .. " 

" Kami tahu itu dengan baik. Kami tidak akan membiarkan satu pun lolos. " 

" Mereka semua jatuh. " 

"Aku sedang berbicara tentang keselamatanmu sendiri ... tapi kurasa itu sudah terlambat." 

Shin dan Shadow berpikir bahwa Calmia bermaksud mengatakan untuk tidak membiarkan 
satu pun PK melarikan diri, dan menjawab sesuai. Mendengar jawaban seperti itu, dia tidak 
bisa menahan tawa. 

Kami adalah pemain canggih yang berharga untuk Avidya. Dia tidak ingin kita mati dengan 
mudah, atau begitulah pikir Shin. 

Setelah meninggalkan toko, Shin dan Shadow segera memeriksa daftar itu. Mereka akan 
menghancurkan basis PK mulai dari yang terdekat dan melanjutkan secara berurutan. 

"Ayo pergi, kalau begitu. Apakah Anda akan mengganti senjata? " 

" Tidak, tolong beri saya dorongan. Satu-satunya senjata yang akan saya gunakan adalah ini 
... senjata yang saya dapatkan darinya. " 
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Shin mengusulkan untuk menawarkan Shadow senjata yang lebih kuat, tetapi yang terakhir 
menolak dengan ekspresi kaku. Bahkan jika itu bisa menyebabkan kematiannya, dia tidak 
ingin menggunakan senjata lain. 

"Silakan ambil ini, kalau begitu. Itu pasti akan berguna ketika bertarung melawan Gargalla. 
" 

Shin memberi Shadow sebuah ikat pinggang berhiaskan batu permata merah, yang 
memiliki efek mencegah kematian instan dengan meninggalkan pemakai dengan 1 HP jika 
mereka dipukul dengan pukulan yang akan mengurangi HP mereka dari lebih dari 30% 
hingga nol. 

Item itu hanya akan mencegah kematian ketika sejumlah besar kerusakan ditimbulkan 
dalam satu pukulan dan tidak akan mencegah kematian instan yang disebabkan oleh 
pukulan ke kepala atau jantung, yang mengabaikan sisa HP. 

Shin lebih suka memberikan barang-barang Shadow yang mencegah kematian instan 
dalam semua bentuknya, tapi dia tidak bisa melengkapi mereka karena kekurangan 
statistik. Sistem THE GATE BARU memungkinkan pemain untuk menghindari kematian 
karena kecelakaan lebih dan lebih saat level mereka meningkat. 

Shin memastikan Shadow melengkapi armbandnya, lalu mereka menuju ke lokasi pertama 
yang dilaporkan oleh daftar. 
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Vol. 10 - 3.2 
Bab 3 -- Bagian 2 Itu terjadi satu malam. 

Di guildhouse dari guild PK "Liberacion", seorang anak laki-laki dan seorang gadis 
dikelilingi oleh anggota guild. 

Anak laki-laki itu memiliki tanduk yang tumbuh dari dahinya dan sisik di kulitnya, 
sementara gadis itu memiliki pola aneh pada tubuhnya; Dilihat dari sifat visual seperti itu, 
anak laki-laki itu adalah seorang Dragnil dan gadis itu seorang Pixie. 

Sambil berkelana ke luar mencari bahan-bahan, mereka tiba-tiba dikelilingi oleh para 
pemain dan tertangkap tanpa ada ruang untuk melarikan diri. 

Sekarang, di daerah yang dibangun di dalam guildhouse, bocah laki-laki yang dipanggil 
Masakado itu dipaksa untuk bertarung melawan monster. Lawannya adalah monster tipe-
bug tingkat 398, Stag Mantis, yang merupakan persilangan antara kumbang rusa dan 
mantis, dengan empat sabit dan sepasang penjepit. 

Level Masakado adalah lebih dari 200, tetapi dia sudah bangkit beberapa kali, jadi 
statistiknya, rata-rata, hanya sedikit lebih tinggi dari 300. Angka-angka ini agak 
mengkhawatirkan jika menghadapi Stag Mantis. 

Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah fakta bahwa kunci untuk mengeluarkan 
kekuatannya sebagai Pendekar Pedang Ajaib, pedangnya 『Rune Blade』 telah direbut 

oleh PK. Sub pekerjaannya adalah Fist Fighter, tetapi yang paling bisa dia lakukan sekarang 
adalah menghindari serangan monster itu. 

"Ayo ayo! Berlari lebih cepat atau kamu akan mati! " 

" Melayani kamu tepat untuk bertingkah keren mencoba melindungi gadis itu! " 

" Sepertinya kita akan memiliki pemenang segera! " 

Para PK menonton perkelahian dari luar arena berteriak dan mengejek . 

Selama gadis yang bersamanya, Hilamee, disandera, Masakado tidak bisa mencoba apa pun. 
Satu-satunya jalan keluar yang tersedia baginya sekarang adalah mengalahkan Stag Mantis. 

"Sial !!" 

Masakado bersumpah dan melompat pergi. Kurang dari satu detik kemudian, sabit dengan 
ukuran yang sama dengan dirinya, menembus tanah tempat dia berdiri. 

Monster berjenis bug unggul dalam serangan fisik dan pertahanan. Masakado, seperti dia 
sekarang, pasti akan terbunuh jika dia menerima bahkan hanya beberapa pukulan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

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

Hilamee berusaha mengatakan sesuatu, tetapi lelucon di mulutnya mencegahnya 
merumuskan kata-kata yang sebenarnya. 

"Kenapa ini ..." 

Permainan panjang tag melawan monster superior telah mulai mengurangi kekuatan 
konsentrasi Masakado. Kapan itu akan berakhir? Bahkan jika dia benar-benar 
mengalahkan Stag Mantis, apakah mereka akan diselamatkan? 

Dia seharusnya memikirkan cara untuk menyelamatkan Hilamee dan melarikan diri, tetapi 
pikirannya yang terlalu banyak bekerja akhirnya memikirkan hal-hal yang sama sekali 
tidak berhubungan. 

Dia hampir mencapai batasnya. Masakado mulai memikirkan serangan terakhir pada Stag 
Beetle. 

"----Eh?" 

Di depan mata Masakado, Hilamee melayang di udara. Tepatnya berbicara, PK yang telah 
menangkapnya melemparkan gadis terikat di atas ring. 

Tubuh Hilamee menghantam tanah, berguling beberapa kali dan berhenti. Stag Mantis ada 
di sebelahnya. 

"Kamu bajingan !!" 

"Ayolah, ayo selamatkan dia atau dia akan dalam bahaya!" 

"Sialan kau ... !!" 

Masakado melompat ke Stag Mantis. Perhatian monster itu tertuju pada Hilamee, jadi 
tendangan melompat Masakado membentur kepalanya dengan bersih, menyebabkan 
monster itu terhuyung-huyung. 

Namun, HP-nya nyaris tidak berkurang dan monster itu segera mendapatkan kembali 
keseimbangannya. 

"Gah !?" 

Bagian belakang sabit monster, yang telah diayunkan lebar untuk menghilangkan gangguan 
yang menimpanya, mendarat tepat di perut Masakado. Karena perbedaan fisik dan 
statistik, Masakado terpesona. Dia menabrak tanah, tubuhnya bergesekan dengan lantai 
arena. 
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Pengukur HP yang ditampilkan di tepi garis pandang Masakado telah berkurang sekitar 
30%. Selain itu, tampilan status menunjukkan dia telah diracuni. 

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

Hilamee mencoba berteriak lagi. Tanpa peduli, Stag Mantis mengangkat empat sabit ke 
arahnya. 

Pixie betina adalah Mage dengan pertahanan rendah. Jika dia dikejutkan oleh keempat 
sabit, HP gauge-nya pasti akan dimusnahkan. 

"Sialan kau ... lihatlah akuuuuuuuuuuu!" 

Masakado menggunakan skill mengejek untuk memaksa monster itu berbalik ke arahnya. 
Namun, Stag Mantis sudah memulai gerakan serangannya, dan bahkan tidak 
memandangnya. 

Beberapa detik lagi dan Hilamee akan mati. Dia juga tidak akan bertahan lama. Persis 
ketika perasaan menyerah tanpa harapan akan menyelimuti hati Masakado ... 

"---bahwa itu bukan pilihan yang buruk." 

Suara seorang pria, suara yang pernah didengarnya, tiba-tiba bergema. Pada saat yang 
sama, guildhouse bergetar hebat. 

"Woooohhh!?!" 

"Apa!? Apa yang terjadi !? " 

Getaran itu, cukup kuat untuk mengangkat tanah, menyebabkan kebingungan di antara 
para PK. 

Bola biru pucat tiba-tiba muncul di tengah arena; Detik berikutnya, guntur dan kilat berlari 
melintasi ring. 

Petir yang meledak menyebabkan pandangan Masakado menjadi hitam. Itu adalah efek 
status visual langka yang disebabkan oleh kilatan cahaya atau guntur yang kuat, 【Blind】. 

Tidak peduli berapa banyak dia menyipit, Masakado tidak bisa mengatakan apa yang 
terjadi di sekitarnya. Jeritan PK, terdengar jelas di telinganya. 

"Shadow, silahkan mengambil dua." 

"Sudah. Hei, tetap diam. " 

" Eh? " 
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Masakado yang kebingungan dengan paksa dicengkeram oleh seseorang. Rupanya ada dua 
orang di sebelahnya. Menilai dari percakapan mereka, seorang pria bernama Shadow baru 
saja mengangkat Masakado di pundaknya. 

Masakado secara naluriah membalas ketika dia ditangkap, tetapi berhenti bergerak setelah 
Shadow pergi. Kecepatan dia bergerak, jauh lebih tinggi dari Masakado, akan membuatnya 
jatuh jika dia berjuang. 

Shadow bergerak satu langkah ke depan, berhenti sejenak, lalu berlari pergi lagi. 

Beberapa detik kemudian, dia melompat tinggi di udara. 

"Apa !?" 

"!?!" 

Dia mendengar ratapan tepat di sebelahnya. Dia bisa bersumpah itu adalah suara Hilamee. 

"Diam." 

Setelah mereka mendarat, Shadow mendesak mereka untuk berhenti berjuang dan 
melompat lebih tinggi lagi. Seperti lompatan pertama, mereka mendarat di suatu tempat 
yang tinggi dan kemudian melompat ke tempat yang lebih jauh. 

"Aku akan menyembuhkanmu. Diam. " 

Masakado mengangguk pelan. Dia diselamatkan dari kematian di "tangan" Stag Mantis. Dia 
tidak tahu apa yang ada dalam bayangan Shadow dan temannya, tetapi dia tidak punya 
alasan untuk menentang mereka. 

Efek status 【Blind】 menghilang dan Masakado akhirnya bisa melihat lagi; dia segera 

mencari Hilamee. 

"Kamu aman ... aku senang." 

Hilamee baru saja dibebaskan dari lelucon mulutnya. Pria yang sekarang melepaskan 
ikatan tali yang mengikat tangannya mungkin adalah Shadow. 

Dia adalah seorang pria muda yang mengenakan peralatan seperti ninja. 【Analyze V】 

milik Masakado nyaris tidak mengungkapkan informasi apa pun tentangnya, tetapi menilai 
dari pergerakannya sebelumnya, dia pastinya adalah pemain yang mahir. 

"Gunakan ini dan kembali ke kota." 

Shadow melemparkan kristal ke keduanya. Masakado dengan panik menangkapnya dan 
menyadari itu diilhami oleh sihir teleportasi. 
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"A-apa benar baik-baik saja? Ini terlihat sangat mahal ... " 

Bagi Masakado dan Hilamee, yang telah dirampok harta benda mereka, itu adalah hadiah 
yang sangat disambut. 

Sihir teleportasi juga memiliki peringkat; peringkat rendah memungkinkan teleportasi dari 
ladang luar dan bangunan kota, peringkat menengah juga bisa dari ruang bawah tanah, dan 
peringkat tinggi juga diizinkan dari lokasi yang unik. Peringkat ditandai oleh warna: 
peringkat rendah adalah coklat, peringkat menengah perak, dan peringkat tinggi emas. 

Ada beberapa daerah di mana kristal teleportasi tidak dapat digunakan, tetapi tempat di 
mana mereka sekarang hanyalah sebuah lapangan. Menggunakan kristal emas akan sia-sia. 

Untuk berpindah dari ladang ke kota, kristal cokelat sudah lebih dari cukup. Kristal yang 
dipenuhi dengan sihir teleport tingkat tinggi jarang terjadi, jadi bagi Masakado itu pasti 
terlihat sangat berharga. 

"Kamu akan menghalangi kami jika kamu tinggal. Diam dan pergi. Kami tidak bisa 
menyelamatkan Anda lagi jika mereka mengejar Anda. " 

Shadow kemudian dengan cepat berlari kembali ke guildhouse PK. 

"Hei, itu ..." 

Hilamee, akhirnya bebas, menunjuk ke guildhouse. Bangunan itu masih diguncang oleh 
ledakan, semburan cahaya menyala di sekelilingnya, menerangi langit malam sampai 
seterang siang hari. 

Siluet manusia bisa terlihat melompat keluar sesekali. Mereka memegang kristal coklat 
atau emas, menunjukkan bahwa mereka mencoba untuk berteleportasi. 

Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. 

Satu dibakar hingga garing oleh nyala api biru yang berkobar menembus dinding 
guildhouse, yang lain ditusuk oleh lonjakan hitam yang muncul dari tanah, yang lain tiba-
tiba berubah menjadi patung es dan hancur berkeping-keping. 

Masakado, atau mungkin Hilamee, menahan napas. Mereka telah diperintahkan untuk 
kembali ke kota mereka, tetapi pemandangan guildhouse dihancurkan dan para PK lenyap 
di depan mata mereka membeku di tempat mereka berdiri. 

Jika guildhouse terlihat seperti itu dari luar, segalanya pasti lebih kacau di dalam. 

"Ah ...." 

Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti keduanya. Mereka membutuhkan beberapa detik untuk 
memperhatikan bahwa tidak ada lagi ledakan atau semburan cahaya dari guildhouse. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"!?" 

Akhirnya, cahaya turun lagi. 

Pilar cahaya, cukup besar untuk menutupi seluruh guildhouse, dan cukup kuat untuk 
menerbangkan pepohonan dan bebatuan di sekitarnya. 

"Apakah itu ... keterampilan ...?" 

Masakado sulit percaya bahwa ada keterampilan yang bisa menghasilkan kekuatan luar 
biasa. Dia hampir tidak bisa melihat bayangan guildhouse, tapi itu juga menghilang segera. 

Saat pilar cahaya menghilang, secara harfiah tidak ada yang berdiri di belakangnya. 

Bangunan lenyap saat daya tahannya habis. Semua orang tahu begitu banyak, tetapi 
melihat sesuatu menghilang tanpa jejak seperti itu memenuhi mereka dengan sesuatu yang 
mirip dengan ngeri. Tak perlu dipikirkan bagaimana perasaan PK di dalam. 

"Hei ... seseorang datang." 

Hilamee menunjuk pada dua siluet manusia yang menghampiri mereka. Satu adalah orang 
yang menyelamatkan mereka, yang lain adalah pemain yang Masakado dan Hilamee sama-
sama kenal. 

"Itu ... Tn. Shin ... kan? " 

" Ya, maksudku, dia seharusnya ... " 

Sedikit yang tidak tahu nama Shin, wajahnya, dan alasan di balik ketenarannya. 

Masakado dan Hilamee telah diselamatkan oleh Shin juga di masa lalu. Mereka tahu bahwa 
dia bukan tipe orang yang melepaskan kehancuran total seperti itu. 

Melihat tempat di mana guildhouse dulu, hanya sebidang tanah hangus yang tersisa. 
Adegan yang baru saja mereka saksikan jelas menunjukkan apa yang terjadi di sana. 

Shin telah memusnahkan PK, semua pemain di dalam guild. Itu adalah sesuatu yang tidak 
pernah dilakukan oleh Masakado. 

Masakado dan Hilamee tidak tahu apa yang terjadi pada Shin. Karena itu, mereka tidak 
mengerti. 

Mereka tidak tahu alasan mengapa dia ada di sana, atau mengapa peralatannya berbeda. 

Atau mengapa ekspresinya tampak hampa dari semua emosi, ekspresi yang belum pernah 
mereka lihat sebelumnya. 
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"Ah, eh, Tuan Shin ...?" 

Shin pasti memperhatikan kehadiran mereka, tetapi tidak bereaksi sama sekali. Masakado 
mengumpulkan keberaniannya dan berbicara kepadanya, tetapi tidak ada jawaban. Bahkan 
tidak melirik ke arahnya. 

Bayangan, berjalan di sebelahnya, juga tidak mengatakan apa-apa. 

"......." 

Shin dan Shadow terus berjalan pergi; Masakado tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. 

"Apa yang sebenarnya terjadi padanya ...?" 

Kata-kata Masakado yang bingung hilang di malam hari, tidak mencapai telinga Shin atau 
siapa pun. 

Malam itu, 24 pemain menghilang dari dunia THE NEW GATE. 

Itu adalah awal dari pembersihan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengamuk 
dengan kemarahan seperti badai. 

◆◆◆◆ 

"Senang bertemu denganmu lagi. Prestasi Anda semakin banyak dibicarakan, Anda tahu. " 

Calmia terkekeh sambil menatap Shin. 

Hampir satu bulan telah berlalu sejak Shin memulai perburuan PK-nya. Bahkan jika dia 
menyembunyikan identitas dan figurnya, berita bahwa Shin akan membunuh para PK 
menyebar dengan cepat. 

Kecepatannya terlalu cepat, pembantaian itu terlalu berat sebelah. Terlalu halus untuk 
guild besar, sedangkan untuk guild kecil tidak menderita korban tidak mungkin. Di sisi lain, 
beberapa pemain berbisik bahwa seseorang tertentu tidak menunjukkan diri mereka di 
garis depan kliring penjara baru-baru ini. 

Ketika menghilangnya Shin dan dimulainya perburuan PK terjadi kira-kira pada saat yang 
sama, desas-desus akhirnya menjadi bahwa Shin telah mulai melakukan "pembersihan PK". 

Desas-desus menjadi semakin dipercaya ketika saksi, diselamatkan olehnya, mulai 
melaporkan apa yang mereka lihat. 

"Mereka lebih waspada sekarang. Itu menyebalkan. " 
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" Apakah itu sesuatu yang akan dikatakan oleh orang yang menghancurkan puluhan serikat 
PK? Berkat mengamuk Anda, sudah berantakan di sini hari ini, semua orang menangis dan 
tertawa ... " 

Biasanya, pemain yang membalas dendam tidak akan menunjukkan emosi mereka secara 
terbuka, karena menghormati orang lain yang agresornya masih belum dihukum. Tapi 
sekarang, angkanya terlalu besar, seperti harapan untuk masa depan, jadi guildhouse 
Avidya sedikit banyak tampak seperti ruang perjamuan. 

Mereka memuji dan memuji Shin sebagai pahlawan karena menghancurkan guild PK 
dengan keterampilannya yang kuat. 

Yang lain, seperti Shadow, melakukan bagian mereka juga, tetapi skala kehancuran yang 
disebabkan dan orang yang terbunuh terlalu berbeda untuk disebutkan. 

"Namun ada beberapa pemain yang tidak setuju dengan caramu. Saya tidak berpikir guild 
besar akan benar-benar bergerak, tetapi mereka mungkin mencoba sesuatu, jadi berhati-
hatilah. " 

Calmia tampak khawatir. Shin mengangguk tanpa ada perubahan khusus dalam 
ekspresinya. 

Ya, bahkan jika dia membunuh PK, pembunuh, tindakannya diadili dalam banyak hal. 

Banyak yang mengatakan bahwa balas dendam tidak ada artinya, bahwa ia hanya akan 
menjadi sama dengan mereka, mereka kehilangan rasa hormat mereka terhadap Shin. 
Beberapa dari mereka mulai memanggilnya "Dewa Kematian". 

"Tidak masalah. Satu-satunya guild besar yang tersisa adalah "Ouroboros". Aku tidak akan 
membiarkan yang lebih kecil pergi, aku tidak punya niat untuk berhenti sekarang karena 
aku sudah sejauh ini. " 

" Begitukah? Aku bisa memberimu informasi ini kalau begitu. " 

" Akhirnya ...? " 

" Ya, akhirnya kami menemukan tempat persembunyian Ouroboros. Gargalla juga terlihat. 
Vlad tampaknya tidak ada di sekitar. Berdasarkan informasi yang kami miliki, dia belum 
kembali ke guild dan bertindak sendiri. " 

Shin teringat ekspresi Vlad yang menggembirakan. Itu masih terukir jelas dalam 
ingatannya. 

Mungkin dia mengamati Shin dari jauh. Itulah seberapa dalam obsesinya yang ia rasakan 
berasal dari Vlad. 
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"Aku tidak tahu apakah Vlad akan ada di sana, tetapi tampaknya mereka akan mengadakan 
pertemuan besar tiga hari dari sekarang. Anda telah menghancurkan guild PK satu demi 
satu, jadi mereka mungkin bertemu untuk mengembangkan tindakan balasan. PK paling 
terampil yang masih hidup kemungkinan besar akan ada di sana, berhati-hatilah. " 

" Mengerti. Tetapi memiliki target berkumpul seperti itu cukup membantu saya. Disergap 
oleh PK kelas tinggi akan sangat tidak menyenangkan. " 

" Jangan memaksakan diri terlalu keras, oke? Beberapa orang mencoba serangan bunuh 
diri terhadap PK, tetapi jika semua orang melakukan itu tidak ada yang akan dibiarkan ... " 

" Aku tidak sebagus itu. Itu adalah guild PK skala besar terakhir; Aku akan membuatnya 
meninggalkan panggung dengan keras. " 

Shin mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan. 

Dia tidak berniat kehilangan nyawanya saat membunuh para PK; dia membenci gagasan 
mati bersama mereka bahkan lebih daripada dibunuh oleh mereka. 

Dia akan menggunakan segala cara yang tersedia. Hanya PK yang perlu menghilang. Itulah 
metode yang diadopsi Shin. 

"Mungkin aku harus menyimpan ini untuk diriku sendiri ... tapi dengan cara tertentu, aku 
merasa harus memberitahunya, hmm ..." 

Setelah mendapatkan lebih banyak detail, Shin meninggalkan guildhouse Avidya dan pergi 
ke titik pertemuan dengan Shadow. 

Tidak seperti Shin, Shadow sangat ingin membunuh Gargalla, bahkan dengan 
mengorbankan nyawanya sendiri. Shin berpikir untuk melakukan misi selanjutnya 
sendirian. 

"... tidak, itu tidak akan berhasil." 

Tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, kesimpulan yang dia capai selalu untuk 
memberi tahu Shadow. 

Jika Shin tidak kehilangan Marino, dia mungkin sudah mencoba semua yang dia bisa untuk 
menghentikan Shadow. 

Posisi Shin, sama dengan posisi Shadow. Untuk membalas dendam dengan tanganmu 
sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan perasaan itu. 

Bahkan jika kematian akan mengikuti pembalasan, mereka tidak akan berhenti. Pendapat 
orang lain tidak ada artinya. Hanya tentang apa yang dipikirkan orang itu sendiri, itulah 
satu-satunya pertanyaan. 
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"Salju turun." 

Shin menatap langit dan melihat salju putih murni mulai turun. 

Ketika Shadow mendengar tentang keberadaan Gargalla, senyum yang bengkok muncul di 
bibirnya. 
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Vol. 10 - 3.3 
Bab 3 -- Bagian 3 "Hal-hal di bawah hidungmu adalah yang paling sulit ditemukan, seperti 
yang mereka katakan." 

"Itu benar. Bawah tanah kota kelahirannya ... mereka mengatakan itu akan dibuat menjadi 
penjara bawah tanah di pembaruan berikutnya. Aku bahkan tidak berpikir kalau itu benar-
benar ada. " 

Shin dan Shadow berjalan di ruang besar yang terletak di bawah Kalkia. Itu bukan jalan air 
bawah tanah. Sebaliknya, itu adalah serangkaian kamar kecil dan besar yang dihubungkan 
oleh koridor dengan berbagai ukuran. 

Tempat persembunyian Ouroboros, seperti yang diketahui jaringan informasi Calmia, ada 
di ruang bawah tanah ini. 

Menjadi bagian yang masih belum diterapkan dalam permainan, tidak ada bos atau 
monster berkeliaran, atau peti harta karun atau perangkap. 

Pintu masuknya juga tidak mudah ditemukan, jadi akan sulit untuk menemukan jika 
seseorang tidak menyadari keberadaannya. 

"Sepertinya mereka repot-repot menyiapkan beberapa jebakan." 

Shin dan Shadow lewat tanpa mengaktifkan jebakan yang kemungkinan akan berarti 
kematian mendadak untuk pemain dengan statistik sekitar 400. Selama misi pemusnahan 
guild PK, mereka telah memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang jebakan anti-
pemain. . 

Keduanya melanjutkan melalui koridor dengan langkah kaki diam. Informasi yang mereka 
miliki hanya mencakup pintu masuk dan sedikit lebih jauh. Mungkin saja monster dan 
jebakan hadir di kedalaman ruang bawah tanah. 

"Ada seseorang di sana." 

Mereka melihat bayangan manusia di koridor di depan. Shadow bersembunyi, untuk jaga-
jaga, sementara Shin bergerak mendekat untuk memeriksanya. 

Nama siluet ditampilkan dalam karakter merah; bukti pasti bahwa itu adalah PK. Di 
sebelah namanya, ada juga seekor ular yang menggigit ekornya -- logo -Ouroboros '- 
terlihat jelas. 

PK datang dari bawah tanah dan menuju ke luar, tidak menyadari kehadiran Shin. Ketika 
PK lewat di sebelahnya, Shin menempatkan pelacak, biasanya digunakan dengan monster, 
tanpa diketahui. 
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Eksekutif guild, dengan guildmaster di atas segalanya, harus dihilangkan terlebih dahulu. 

Ketika anggota guild meninggal, guildmaster sendiri akan diberi tahu tentang kematian 
mereka segera. Anggota lain juga bisa tahu jika mereka melihat anggota yang sudah mati, 
sehingga diketahui lebih awal akan meningkatkan jumlah pelarian. 

Dalam kelompok yang tidak biasa, seperti guild PK, guildmaster sering memiliki kharisma 
khusus, jadi jika mereka melarikan diri ada risiko mereka membuat organisasi yang sama 
lagi. 

Shin dan Shadow terus menjelajah lebih jauh, menempatkan penanda pelacakan pada PK 
saat mereka melewati mereka. 

"Semakin banyak orang di sini. Sepertinya kita mencapai jackpot, tapi mereka bertingkah 
aneh. " 

" Ya, sepertinya mereka berkelahi. " 

Di peta Shin, spidol di satu bagian tertentu bergerak liar. 

Ada semacam keributan yang terjadi, bahkan dalam beberapa detik ketika Shin melihat 
peta, beberapa tanda yang melambangkan pemain telah menghilang. 

Pada awalnya mereka berpikir bahwa anggota Avidya lain telah menyerang tempat 
persembunyian, tetapi anggota lain memburu PK yang bukan milik guild atau orang yang 
selamat dari guild yang telah mereka hancurkan. 

Bahkan jika mereka menyerang, Shin akan diberitahu sebelumnya. 

"Bisa telah ada pemberontakan atau sesuatu?" 

"Bisa. Itu terjadi di guild lain, setelah semua. " 

Sebagian besar PK berbagi minat atau cara berpikir yang sama. Tetapi karena itu, dalam 
beberapa kasus mereka dapat mengubah pedang mereka terhadap rekan mereka sendiri. 

Di antara semua PK, beberapa telah kehilangan harapan setelah Shin dan Shadow memulai 
perburuan mereka, sementara yang lain mengamuk di guild mereka sendiri. 

"Kami telah menyusup dengan cukup mudah, tetapi guildmaster yang berhati-hati mungkin 
berhasil melarikan diri." 

"Mari kita berpisah. Gunakan keributan sebagai umpan dan cari siapa pun yang menjadi 
guildmaster. Aku akan pergi ke sana, kamu mengambil arah yang berlawanan, Shin. " 

Shadow mengusulkan untuk pergi ke arah keributan. 
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"Bukankah lebih baik jika aku pergi ke sana?" 

Jika guildmaster ada di sana, Shin bisa meledakkannya bersama dengan PK yang bertarung 
dengan sihirnya. 

"Tidak, jika guildmaster datang untuk memadamkan keributan, aku akan menyergap 
mereka. Akan jauh lebih buruk jika mereka menghindari keributan dan pergi dari sini. Jika 
ini tentang mengejar orang, Anda lebih cepat dan memiliki bidang deteksi yang lebih luas 
juga. " 

Tidak ada banyak waktu untuk berdebat. Shin tidak punya alasan untuk dengan keras 
kepala menentang proposal Shadow, jadi dia mengangguk dan lari. 

Beberapa menit setelah berpisah dari Shin, Shadow mencapai lokasi di mana para PK 
bertempur. Dia menggunakan semua keterampilan tipe penyembunyian yang dia bisa 
untuk memastikan dia tidak ditemukan. 

Dia telah menggunakan barang-barang pendukung yang telah diberikan Shin kepadanya 
beserta semua pekerjaan Ninja-nya, jadi PK yang bertempur tidak memperhatikan 
pendekatannya sama sekali. 

"Gwah !?" 

"Sial ... kenapa ..." 

Tersembunyi di bayang-bayang, Shadow mengamati pertikaian yang terjadi di depannya. 

Dia tidak akan ikut campur. Setelah para PK membunuh satu sama lain akan membuat 
bebannya lebih ringan. 

"Jangan buang-buang celanamu di sana, nona." 

Pembicara adalah penyebab keributan. Sambil mendesah, pria itu mengayunkan kapak 
raksasanya. Berkat kombinasi kekuatan sentrifugal dan otot-ototnya sendiri, petarung 
yang menggunakan pedang yang dia lawan dibelah menjadi dua bersama dengan 
senjatanya. 

"Ini adalah guild besar terakhir. Jika Anda tidak melakukan sesuatu, Manusia Tinggi akan 
datang menjemput Anda, Anda tahu? Jadi mengapa saya harus mendengar orang-orang 
berbicara tentang melarikan diri? " 

Nama pria itu adalah Gargalla. Pria tercela yang membunuh Holly. Lawan untuk membunuh 
bagaimanapun caranya. 

Setiap kali Gargalla mengayunkan battleaxe-nya, para PK di sekitarnya menghilang. 
Shadow tidak membiarkan emosinya mengambil alih dan menyerang. Itu telah 
menyebabkan dia gagal sebelumnya. 
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"(Shin, aku menemukan Gargalla.)" 

Shadow menghubungkan obrolan dengan Shin dan mengejutkan dirinya dengan betapa 
tenangnya dia terdengar. 

"... benar-benar .." 

"(Ya, aku minta maaf tapi biarkan aku melakukan ini. Jika sesuatu terjadi, sisanya terserah 
padamu.)" 

"(.........)" 

Shin tidak menjawab. Namun Shadow tahu bahwa dia tidak akan menyerah untuk 
menemukan musuh yang akan datang ke lokasinya. 

"Aku ... aku harus membunuhnya." 

Shadow diam-diam menghela nafas. 

Tidak seperti saat kemarahan dan kebencian mengaburkan pikirannya, dia sekarang 
dengan tenang menganalisis gerakan Gargalla. 

"Kalian semua terdengar sangat membosankan sekarang !!" Yang 

lain, PK lain meninggalkan dunia ini. Baik itu orang suci atau penjahat ganas, semua pemain 
menghilang dengan cara yang sama ketika mereka mati. Tidak ada yang tersisa. 

"........" 

Shadow terus mengamati Gargalla. 

Saat bertarung, Gargalla terkadang akan berbalik ke Shadow. Setiap kali dia melakukannya, 
Shadow mendaftarkan efek merah yang berkedip di leher Gargalla. 

Itu adalah tanda yang berarti serangan akan menghasilkan kematian instan. Itu muncul 
ketika sistem menilai lawan telah menunjukkan pembukaan, efek dari keterampilan Ninja 
【Blink of the Death God】. "Pembukaan" berdiri untuk jeda waktu setelah menyerang 

atau mengaktifkan keterampilan, ketika pemain tidak berdaya dan serangan bisa mengenai 
lebih mudah. 

Cahaya yang berkedip dipantulkan di mata Shadow beberapa kali lagi, tapi dia tidak 
bergerak. 

Pemain tingkat lanjut kadang-kadang akan menunjukkan bukaan dengan sengaja, dan 【

Blink of the Death God】 tidak dapat membedakan antara yang sukarela dan tidak 

sukarela. Seorang pemain yang baru saja memperoleh keterampilan akan terlalu 
mengandalkan dan menyerang, hanya untuk melakukan serangan balik. 
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Kemungkinan Gargalla memperhatikan kehadirannya rendah. Tapi Shadow, yang telah 
bertarung melawannya, tahu bagaimana mengasah insting pertempuran Gargalla. 

Karena itu ia menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. 

"Kamu ingin turun bertarung, bukan. Mengapa lari ketika seseorang yang lebih kuat datang 
untuk menjemputmu! " 

Jumlah PK yang bertarung melawan Gargalla sekarang bisa dihitung dengan satu tangan. 
Dengan ayunan pasangan lain dari battleaxe-nya, mereka semua mungkin akan 
menghilang. 

Bayangan menyerang ketika Gargalla telah mengangkat kapaknya untuk memotong PK 
yang tersisa. 

"----- !!" 

Seolah-olah dia muncul dari udara tipis, Shadow menyelinap di belakang Gargalla. Pisau di 
tangannya tepat mengarah ke leher pria itu. 

"Ngh !?" 

Gargalla bereaksi terhadap pedang yang mendekat dengan diam-diam dengan cara yang 
mengejutkan. Serangan itu datang dari titik buta, tetapi meskipun demikian, dia melompat 
ke arah PK lain, nyaris lolos dari cengkeraman kematian tertentu. 

Bilah bayangan telah menebas leher Gargalla, tetapi berkat penghindaran terakhir dia 
berhasil menjaga kepalanya melekat pada tubuhnya. 

Dalam kehidupan nyata luka seperti itu akan memotong arteri, tetapi hasil dalam 
permainan hanya kehilangan sekitar 10% dari HP Gargalla. Status 【Bloodred Poison】 

yang ditimbulkan oleh belati Shadow, bagaimanapun, menggerogoti Gargalla dari dalam. 

Namun, sebelum mengkonfirmasi konsekuensi dari serangannya, Shadow telah 
menyembunyikan dirinya lagi. 

"... ini bukan salah satu dari orang-orang di sini." 

Gargalla memiliki gagasan tentang siapa yang dapat dengan sangat baik menerapkan 
strategi memukul-dan-sembunyikan Ninja. 

"Ooh, ya, sekarang aku mengerti. Saya memang mendengar bahwa ada ninja yang sengit 
dengan orang-orang berkeliling untuk membunuh 

PK . " Gargalla tersenyum jahat. Dia memukul PK lainnya, yang sedang melarikan diri, 
dengan battleaxe-nya dan memeriksa sekelilingnya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Dia tidak bisa menggunakan item pemulihan. Jika dia mencoba, Shadow akan menyerang 
ketika pembukaan dihasilkan. 

"......" 

Di ruangan yang sekarang benar-benar sunyi, hanya suara sesuatu yang terbakar yang bisa 
didengar. 

Kemudian suara sesuatu tiba-tiba jatuh. 

"!!" 

Gargalla langsung bereaksi. Saat dia melihat ke arah suara itu datang, sesuatu berkilauan 
dalam kegelapan. 

"Cih !!" 

Tebasan itu, datang dari arah berlawanan dari sumber suara, menyerempet kaki Gargalla 
dan menghilang. 

Gargalla hanya bisa melihat efek serangan itu. Garis miring yang muncul entah dari mana, 
seolah berasal dari dimensi lain, adalah merek dagang Shadow di THE NEW GATE. 

"Sial, tidak bisa melihat apa-apa .. !!" 

Serangan yang memanfaatkan sepenuhnya keterampilan gerakan, keterampilan 
penyembunyian, dan kemampuan Ninja. Itulah sifat sebenarnya dari pemain canggih yang 
disebut "Shadow the Shadowless". 

Dari kaki ke leher, ke lengan, lalu ke leher lagi. 

Badai pedang yang tidak pernah berakhir berbenturan dengan baju besi Gargalla dalam 
semburan bunga api. Namun, serangan berbasis kecepatan itu ringan, dan tidak bisa 
melebihi pertahanannya. 

Di sisi lain, Gargalla tidak dapat menemukan target untuk menyerang. Namun, dia tidak 
hanya berdiri dan diserang; dia berhasil memblokir tebasan pada detik terakhir. 

Menyerang skill penyembunyian yang dinonaktifkan. Bahkan pemain yang paling 
berpengalaman tidak bisa menghindari jeda waktu tertentu setelah serangan sebelum 
mengaktifkan keterampilan penyembunyian lagi. Biasanya lawan akan mendeteksi mereka 
sebagai target setelah serangan pertama. 

Namun ini tidak mempengaruhi Shadow. Operasi mentalnya lebih cepat dan lebih lancar 
daripada kebanyakan pemain. Dia menyerang dan menghilang dengan segera, hampir 
seolah-olah dia menggunakan autopilot. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Serangan terus menerus Shadow tidak menyebabkan kerusakan serius pada Gargalla, tapi 
status 【Bloodred Poison】 yang dia timpakan pada awalnya menggerogoti HP gauge 

Gargalla, karena yang terakhir tidak bisa pulih. 

Shadow tidak mengincar titik-titik kritis, tetapi juga bagian-bagian yang akan menunda 
gerakan Gargalla, seperti sambungan dan celah di armor. Ketika lawan mulai terbiasa 
dengan serangan seperti itu, Shadow akan menyerang titik kritis lagi. 

Serangan terus-menerus berlanjut. Akhirnya, bilah bayangan membentang ke arah leher 
Gargalla lagi, tetapi yang terakhir tidak mempertahankan dirinya. 

"!?" 

Pisau itu mencapai leher pria itu, tetapi ditolak tanpa memotong apapun. Karena 
perkembangan ini, sama sekali berbeda dengan apa yang terjadi sampai sekarang, ritme 
Shadow terganggu sejenak. 

"RRAAAHHH !!!" 

Bukan kapak Gargalla, tapi kepalan tangannya menerjang Shadow. Dilindungi oleh 
tantangan dan membual STR tinggi, itu adalah senjata yang menakutkan dengan 
sendirinya. 

"Sssh !!" 

Setelah dilihat, Shadow tidak bisa menghilang lagi; dia menyiapkan lagi pedang yang 
dihalau dengan kuda-kuda dan menangkis serangan itu. 

Percikan terbang di antara tantangan dan pedang pendek. Shadow tidak menentang 
kekuatan yang mendorongnya kembali dan membuat jarak antara dirinya dan lawannya. 

"Kau akhirnya keluar di tempat terbuka, ya. Sangat berbeda dari yang terakhir kali. " 

" ....... " 

Nada bicara Gargalla terkesan, tetapi Shadow mengeluarkan item dengan diam-diam. 

Nama item itu adalah "Obat Ajaib Kehidupan yang Berkedip". Berbentuk seperti pil bulat, 
itu meningkatkan statistik pengguna tetapi, sebagai gantinya, akan segera mengambil 
hidup mereka. 

Batas waktu berubah berdasarkan HP pengguna, tetapi bahkan Shin tidak bisa bertarung 
lama setelah menggunakannya. Bayangkan lebih dari itu. 

Sekarang dia hanya bisa berhadapan langsung dengan Gargalla, dia akan menggunakan 
segala cara yang tersedia. 
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Jika dia bertarung bersama Shin, dia mungkin tidak perlu pergi sejauh ini. Dia membuang 
hidupnya. Shadow sendiri sangat mengerti. 

Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Itu tidak akan berarti apa-apa jika dia tidak mengalahkan 
lawan di depannya, Gargalla, dengan dua tangannya sendiri. 

Dalam hatinya, Shadow membisikkan permintaan maaf. Kemudian, dia menelan "Obat 
Ajaib Kehidupan yang Berkedip". 

"... ------ !!!!" 

Saat dia merasa item itu mulai efektif, Shadow menyerbu ke arah Gargalla. 

Mungkin itu karena dia tidak berpikir Shadow akan menyerang dari depan, atau mungkin 
karena kecepatannya lebih dari yang diharapkan. 

Diambil sepenuhnya karena terkejut, Gargalla nyaris tidak mampu mengusir pedang yang 
diarahkan ke lehernya dan mengayunkan battleaxe-nya sebagai tanggapan. 

Kata pendek yang ditolak memukul dada Gargalla, membuat percikan pada baju zirah; 
Pelindung dada Gargalla rusak tetapi tidak bisa ditusuk. 

Battleaxe memotong di udara, ditujukan pada Shadow, yang menggunakan kata pendeknya 
untuk secara paksa mengubah lintasan serangan. 

Suatu prestasi kekuatan hanya dimungkinkan berkat dorongan item; sekarang Shadow's 
STR tidak kalah dengan milik Gargalla. 

Gargalla menarik kembali battleaxe-nya sambil menangkis serangan tindak lanjut Shadow 
dengan gauntlet-nya, lalu menggunakan kapak untuk mendorongnya. 

Shadow berhenti menyerang dan berusaha meningkatkan jarak di antara mereka, tetapi 
hawa dingin yang tiba-tiba mengalir di punggungnya membuatnya menyerah pada hal ini 
juga. Dia tidak bisa mengatasi momentum battleaxe dan menggunakan kata pendeknya 
untuk berbenturan dengannya. 

"Kamu punya naluri yang bagus." 

Senyum Gargalla menunjukkan bahwa dia tahu apa yang coba dilakukan Shadow. 
Berdasarkan statistik avatarnya, mudah untuk membayangkan bahwa banyak pemain 
sampai sekarang telah mencoba yang terbaik menggunakan kecepatan Gargalla. 

Shadow menebak bahwa rasa dingin yang dia rasakan disebabkan oleh tindakan balasan 
Gargalla terhadap pemain berbasis kecepatan. 

"Lihat apakah kamu suka ini, kalau begitu !!" 
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Gargalla memegang battleaxe-nya dengan tangan kanannya dan merentangkan telapak 
tangan kirinya. Sesaat kemudian, sebuah battleaxe seperti yang ada di tangan kanannya 
juga muncul di tangan kiri Gargalla. 

Menggunakan celah itu, Shadow memanfaatkan kekuatan Gargalla untuk meningkatkan 
jarak di antara mereka. Pada saat yang sama, dia melemparkan kata pendek yang dia 
pegang di Gargalla. 

Gargalla mencoba menjatuhkan proyektil itu ke bawah, tetapi kata pendek itu mengubah 
arah di udara, menghindari battleaxe dan mengincar lehernya. 

Gargalla melenturkan lehernya, namun, pisau terbang itu melintas tepat di sebelahnya dan 
akhirnya menusuk tanah. 

Skill kombinasi Throwing and Wind 【Trick Throw】 memungkinkan seseorang untuk 

mengubah arah senjata yang dilempar ke udara. Gargalla sudah menebak berapa kali arah 
bisa berubah selama penerbangan. 

Setelah melempar kata pendek, Shadow dengan cepat mewujudkan pedang kembar. 
Memegang senjata-senjata ini dengan meningkatkan AGI dengan mengorbankan daya 
tahan, dia menyerang Gargalla lagi. 

Kali ini Shadow tidak menyerang dari depan, tetapi melepaskan serangan dari berbagai 
arah, menggunakan dinding dan bahkan langit-langit sebagai pijakan. Memanfaatkan skill 
tipe Gerakan 【Flying Shadow】, dia meningkatkan serangan yang tak terduga. 

Shadow hanya punya sedikit HP; waktu yang tersisa baginya mungkin kurang dari satu 
menit. 

Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, dia tidak kehilangan ketenangannya. Bertujuan 
untuk instan dia bisa memberikan pukulan terakhir, dia menggunakan semua yang dia bisa 
di ruangan sebagai pijakan untuk gerakan dan serangannya. 

Lari hingar-bingar itu, dalam ruang yang terbatas, membuatnya tampak seperti dia bisa 
mengendalikan ruang. 

Garis-garis cahaya yang ditarik oleh bilah kembar di udara mengelilingi Gargalla seperti 
penghalang. 

"... ooh." 

Shadow berlari. Suara itu semakin kecil dan semakin kecil. 

"Ooohh !!!" 

Shadow melompat. Pemandangan yang mengalir menjadi lebih lambat dan lebih lambat. 
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"Oooohhh !!!!" 

Shadow menebas. Luka pada tubuh Gargalla secara bertahap meningkat. 

"OoooOOOOOOOOOOOOAAAAHAHHHHHH !!!!" 

Shadow meraung, mengikuti emosi yang meledak dari dalam. 

Raungan yang akhirnya berubah menjadi jeritan, saat baju besi Gargalla melihat 
durabilitasnya menurun secara eksponensial. 

"Apa yang terjadi padamu tiba-tiba !?" 

Bahkan Gargalla tidak bisa tidak terguncang oleh percepatan tiba-tiba Shadow. 

"Obat Miracle of Blinking Life", dengan imbalan harga tertinggi yang diperlukan, memberi 
pengguna dorongan stat yang eksplosif. Efek tambahan, seperti yang biasa digunakan 
pemain, tidak ada bandingannya. 

Biasanya tidak mungkin untuk menggunakannya secara maksimal. Namun, pada saat ini, 
kekuatan yang secara tidak sadar dibatasi oleh pemain berada di bawah kendali penuh 
Shadow. 

Kekuatan keputus-asaan, yang berlangsung hanya puluhan detik. Shadow menggunakan 
waktu singkat itu untuk memutuskan hasil pertempuran. 

Gargalla tidak bisa mengimbangi gerakan Shadow lagi. Shadow pertama-tama 
berkonsentrasi pada kaki kanan lawannya, untuk membatasi gerakannya. Saat Gargalla 
kehilangan keseimbangan, Shadow pergi ke lehernya. 

"Nnghh !!" 

Mungkin itu terjadi karena Shadow sudah menargetkan lehernya berkali-kali. Gargalla 
telah memprediksi serangan seperti itu dan mengangkat battleaxe-nya di pertahanan. 

Pedang kembar itu memiliki daya tahan rendah sejak awal: berbenturan dengan battleaxe 
Gargalla, zirah itu menghancurkannya. 

"Kh !?" 

"Kehabisan waktu, ya ?? Kamu juga keluar dari keberuntungan !! " 

Senjatanya hancur, Shadow mendarat dan tetap tidak bergerak untuk sesaat. Battleaxe 
Gargalla bangkit lagi, menjulang di belakang punggungnya. 

Shadow tidak yakin apakah armornya dapat menahan serangan seperti itu. Tidak ada 
waktu untuk menghindarinya dengan menghindari juga. 
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Gargalla yakin telah mengklaim kemenangan. Celah kecil yang dilahirkan oleh kepercayaan 
diri seperti itulah yang ditunggu Shadow. Kata pendek yang dia lemparkan sebelumnya 
menusuk tanah di kakinya. 

"Dan sekarang----" 

Shadow berlutut, punggungnya menghadap Gargalla. Dia dengan cepat mengambil pedang 
pendek dan melompat mundur. 

Mengisi mundur lawan Anda adalah langkah yang benar-benar gegabah, tetapi battleaxe 
Gargalla berhasil bereaksi. Karena gerakan yang tak terduga, bagaimanapun, itu tidak 
berhasil memisahkan Shadow. 

Punggung Shadow berbenturan dengan armor Gargalla. Detik berikutnya, Shadow 
menusuk dadanya sendiri dengan kata pendek. 

Pedang itu menembus tubuh Shadow dan terus menuju baju besi dada Gargalla. 

Biasanya, itu akan ditolak. Tetapi akumulasi damage menciptakan hasil yang berbeda. 

Pisau pendek itu menembus baju besi yang kokoh dan menusuk daging yang dilindungi. 
Sedikit, hanya sedikit lagi, dan itu akan mencapai hati. 

"Sudah berakhir !!!" 

Pisau itu masih menusuk, Shadow mengaktifkan skill. 

Itu adalah skill kombinasi Pedang dan Api 【Purgatory Thrust】. Bilah api terbentuk dari 

kata pendek, mengisi jarak dari ujung bilah ke jantung, memanjang keluar dari punggung 
Gargalla. 

Pukulan kritis. Serangan kematian instan mutlak, mengabaikan HP yang tersisa. 

"Hah, bukan ... ba-----" 

Tubuh Gargalla berubah menjadi poligon dan tersebar sebelum dia bisa menyelesaikan 
kalimat terakhirnya. 

Shadow berlutut, kata pendek itu masih bersarang di dadanya. Karena keterampilan 
terakhir yang ia gunakan, ia hanya memiliki 5 detik tersisa. 

"Aah ..." 

erangan tak berdaya keluar dari bibirnya. 
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Cintanya terbakar, kebenciannya jengkel, kesedihannya memberinya makan untuk 
membuatnya tetap hidup. Tetapi kesimpulan yang dia capai hanyalah kenyataan bahwa dia 
telah membunuh orang. 

Dia membalas dendam. Misinya selesai. Namun, tidak ada yang tersisa di dadanya. 

Dia tidak berpikir bahwa balas dendam adalah hal yang sia-sia. 

Tapi itu tidak memuaskan. 

"Bayangan !!!" 

Lima detik sampai nyala kehidupan Shadow berkedip. Orang terakhir yang memanggil 
namanya adalah orang yang memikul rasa sakit yang sama seperti dia, teman yang telah 
menempuh jalan yang sama. 

"Shin." 

Dia telah mencapai akhir terlebih dahulu. Karena itu, Shadow berpikir bahwa dia harus 
memberitahunya. 

Mungkin Shin akan menjawab bahwa dia tidak ingin mendengar itu darinya. Tapi Shadow 
merasa bahwa dia harus menjadi orang yang mengatakannya, karena dia berada di posisi 
yang sama, karena kata-katanya mungkin bisa mencapai hati Shin. 

"Jangan ... akhiri ... seperti ... ke ..." 

Shadow melihat Shin berlari kepadanya seolah-olah melalui lensa yang retak. Dia tidak bisa 
merasakan tubuhnya lagi. Akhir telah tiba. 

Apakah kata-katanya mencapai dia? Shadow yang menghilang tidak bisa tahu. 

◆◆◆◆ 

"Di luar pandanganku." 

Shin menerima pesan Shadow tentang Gargalla saat dia membombardir guild, masih 
disembunyikan oleh jubah. Setiap kali dia menemukan PK dia menilai apakah mereka bisa 
menjadi guildmaster atau tidak, kemudian membersihkan mereka satu per satu. 

Karena pertempuran telah pecah di dalam guild, menemukan guildmaster telah menjadi 
prioritas utama. 

Sebelum 『True Moon Moon Shin, rata-rata senjata dan baju besi tidak berarti apa-apa. 
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Beberapa PK telah membentuk sebuah partai dan berhadapan dengannya, tetapi pedang, 
tombak, baju besi dan perisai anggota garis depan terkoyak begitu mereka memasuki 
jangkauan Shin, bersama-sama dengan peralatan lain di atasnya. 

Penyihir garis belakang juga melihat mantra mereka dibatalkan karena mereka sendiri 
dibakar hingga garing oleh sihir. Panah dan proyektil lainnya tidak dapat mengatasi 
peralatan kelas Kuno Shin; di sini juga, sihir memusnahkan semua yang terjadi setelahnya. 

"Di mana guildmaster?" 

"Aku t-tidak tahu---" 

Kepala PK terbang dari lehernya sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. 

Shin terus mencari guildmaster, menggunakan kemampuan pendeteksiannya sepenuhnya. 

Gargalla adalah untuk Shadow untuk membalas dendam. Shadow mungkin akan berhasil 
membunuhnya, bahkan jika itu berarti hidupnya sendiri. Berbagi emosi yang sama, Shin 
tahu itu juga. 

"Cih." 

Shin dengan keras mendecakkan lidahnya. Dia kesal pada dirinya sendiri karena 
membiarkan Shadow pergi. 

Dia mengerti perasaan Shadow sehingga menyakitkan. Kebencian membakar daging, 
kesedihan memutarbalikkan pikiran. Perasaan mereka terhadap target balas dendam 
mereka tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa kata. 

Namun, pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak berpikir apakah itu ide yang bagus untuk 
membiarkannya pergi sendiri. 

Berdasarkan informasi yang dimilikinya, Shadow memiliki peluang menang sekitar 30%. 
Jika dia menggunakan barang tertentu, 80%. 

Tetapi dalam kasus terakhir, bahkan jika Shadow memenangkan kesempatan kematiannya 
adalah 100%. 

"... Sialan." 

Itu adalah pertarungan Shadow. Jika Shin terlibat, bahkan jika ada yang mengatakan bahwa 
itu untuk menyelamatkan hidup Shadow, untuk Shadow sendiri dia hanya akan 
menghalangi. Jika posisi mereka terbalik, Shin juga akan berteriak padanya untuk menjauh. 

Meski begitu ... meski begitu. Bahkan jika dia telah memilih jalan balas dendam, bahkan jika 
dia membunuh tanpa ragu-ragu, dia tidak bisa acuh tak acuh terhadap kematian seorang 
kawan. 
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"Menemukanmu !!" 

Shin telah menuju ke area dengan jumlah respon tertinggi dalam area pendeteksiannya. Di 
depannya sekarang berdiri guildmaster Ouroboros. Tampaknya berusaha melarikan diri, 
mereka maju ke arah yang berlawanan dengan posisi Shin. 

Shin tidak tahu di mana perbatasan antara ruang bawah tanah dan guildhouse itu, tetapi 
karena dia tidak menggunakan kristal teleportasi, tampaknya mereka masih di dalam 
guildhouse. 

Biasanya dimungkinkan untuk berpindah secara bebas dari guildhouse, tetapi ketika 
diserang oleh musuh, fungsi teleport dimatikan, untuk membuatnya tidak mungkin untuk 
segera melarikan diri. Pilihan yang tersisa hanya dua: untuk melarikan diri atau 
mengalahkan musuh. 

Selalu tersembunyi, Shin mengaktifkan 【Enchant -- Magic Boost】 dan melompati lokasi 

grup. Tanpa ragu-ragu, dia menembakkan mantra. 

"Mati." 

【Elemental Blast】, mantra termasuk tujuh elemen berbeda. 

Api, air, tanah, angin, guntur, terang dan gelap memamerkan taring mereka ke PK yang 
sedang berlari. 

Beberapa dibakar menjadi abu, yang lain ditusuk, ditelan atau dicabik-cabik. 

Kehancuran total, tak terkendali. Kelompok yang diserang Shin tidak diberi kesempatan 
sedikit pun untuk melakukan serangan balik, diserang oleh serangan sepihak yang 
membuatnya benar-benar kosong. 

Shin memeriksa bahwa tidak ada yang selamat, lalu mulai berlari lagi. Dia menggunakan 【

Manipulasi】 untuk meningkatkan kemampuan fisiknya dan melintasi guildhouse dalam 

sekejap. 

"Bayangan !!!" 

Dia dengan panik menyerbu kamar tempat respon Shadow. Respons Gargalla tidak lebih. 

Bayangan berlutut memalingkan wajahnya ke arahnya. Sesuatu yang cerah menetes ke 
bawah. 

Shin melihat bahwa beberapa HP yang tersisa berkurang dan merasa bahwa Shadow telah 
menyelesaikan balas dendamnya. Dia dengan cepat mengerti bahwa Shadow telah 
menggunakan 『Obat Ajaib Kehidupan yang Berkedip』. 
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Shadow menatap Shin dengan mata yang tampak seperti api yang sekarat. Bibirnya 
bergerak ketika dia mencoba mengatakan sesuatu. 

"Jangan ... akhiri ... seperti ... yang ..." 

Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. 

Bayangan meledak menjadi banyak poligon di depan mata Shin. Bentuk kelap-kelip itu 
begitu terang dan indah sehingga sulit dibayangkan bahwa itu berarti kematian seseorang. 

"...... .." 

Shin mengerti apa yang coba dikatakan Shadow dan terdiam. 

Ketika Shin memikirkan tentang Shadow, Shadow juga mungkin memikirkannya. 

"Hyaaahh !!" 

"... ..tch." 

Shin mendecakkan lidahnya saat bayangannya menjadi kabur. 

Bahkan jika dia merasa jatuh, pedangnya tidak akan menjadi tumpul. PK yang telah 
menyerangnya dari belakang berubah menjadi massa poligon ketika dia menyentuh tanah, 
tidak menyadari bahwa dia telah ditebang. 

Semua pemain seharusnya sama ketika mereka mati. Namun, saat-saat terakhir PK itu, 
tampak seperti racun tercemar di mata Shin. 
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Vol. 10 - 4.1 
Bab 4 -- Bagian 1 Setelah menjatuhkan Ouroboros, Shin kembali ke markas Avidya. 

Saat dia masuk, mata semua yang hadir menoleh padanya. Meskipun ada beberapa 
perbedaan individu, sebagian besar tatapan masih keruh dan cemberut, tetapi jauh lebih 
sedikit daripada sebulan sebelumnya. 

"Selamat datang kembali. Saya melihat Anda telah menepati janji Anda. " 

Nada suara Calmia tampak lebih cerah dari biasanya. 

"Tidak juga, pihak kita juga menderita kerugian." 

"... jadi itu sebabnya dia tidak ada di sisimu." 

Ekspresi Shin tidak berubah ketika dia berbicara, tetapi Calmia berhenti bernapas sejenak 
sebelum berbicara. Dia belum tahu tentang kematian Shadow, rupanya. 

Mungkin karena mereka telah mendengar percakapan itu, orang-orang di sekitar mulai 
berbisik di antara mereka sendiri. 

"Apakah dia membalas dendam?" 

"Ya, dia tampak benar-benar puas." 

"Aku melihat. Itu bagus, kalau begitu. Itulah alasan kami semua berkumpul di sini. " 

Calmia tampak sedih, tetapi pada saat yang sama merasa lega. Avidya adalah guild yang 
dibentuk oleh anggota yang bersumpah untuk membalas dendam mereka. Bahkan jika 
mereka mati dalam proses, selama mereka telah mencapai tujuan mereka, anggota guild 
akan memuji mereka daripada berduka atas kehilangan mereka. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Apa maksudmu?" 

Calmia bertanya pada Shin setelah meraih tangannya. Ekspresinya menunjukkan bahwa 
dia khawatir tentang dia. Namun, dari tangannya, tidak ada kehangatan yang bisa 
dirasakan. 

"Ketika orang di sebelah mereka jatuh, beberapa berhenti maju. Tidak banyak yang bisa 
saya lakukan, tetapi menghibur orang seperti itu adalah salah satu tugas saya. " 

Shin cukup mengerti apa yang dimaksud Calmia dengan "menghibur". Dia "tidak bisa 
berbuat banyak" karena pembatasan yang diberlakukan oleh permainan. 
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"Tidak masalah. Shadow membawa keyakinannya sampai akhir. Aku hanya akan 
melakukan apa yang ingin aku lakukan. " 

Tangan Shin, yang diletakkan Calmia di dada besarnya, ditarik dengan kekuatan yang 
cukup sehingga tidak tampak tidak ramah. Meskipun kekasihnya, Marino, tidak lagi 
bersamanya, dia tidak merasakan dorongan untuk mendekati wanita lain. 

Shin dengan ringan memelototi Calmia, yang dengan cepat meminta maaf. 

"Maaf kalau aku mengganggumu. Anda mungkin tidak tahu, tetapi Ouroboros bertanggung 
jawab atas kematian adik laki-laki saya juga. Saya benar-benar berterima kasih kepada 
Anda atas apa yang telah Anda lakukan. Ini cukup banyak yang bisa saya lakukan untuk 
mengucapkan terima kasih. " 

Shin sekarang mengerti alasan di balik tindakannya. Meskipun tangannya didorong 
menjauh, Calmia menatap lurus ke arah Shin, air mata mengalir di sudut matanya. 

"Kami hanya menggunakan satu sama lain. Tidak perlu mengucapkan terima kasih atau apa 
pun. " 

" Meski begitu, aku ingin. " 

Ekspresi Shin masih tidak berubah, tetapi Calmia tersenyum padanya. Shin mendecakkan 
lidahnya dan berbalik. 

"Yah, kurasa kita terlalu banyak bicara. Saya punya sesuatu untuk Anda beri tahu hari ini. " 

" Seharusnya Anda mengatakan itu dulu. " 

" Maaf. Aku benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi pada Shadow, dan aku ingin 
mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah membalas adikku. " 

" Baik, baik. Jadi, apa yang kamu miliki untukku? " 

Ekspresi Calmia berubah serius ketika dia menjawab pertanyaan Shin. 

"Kami masih dalam penyelidikan Vlad, tetapi kami menemukan Robin dalam prosesnya. 
Prioritasnya lebih rendah daripada Vlad, tapi kamu juga mencarinya, kan? " 

Setelah memulai perburuan PK, permusuhan Shin sangat terfokus pada Vlad sehingga dia 
hampir melupakannya. Setelah mendengar nama Robin, aura yang menyelimuti Shin tiba-
tiba berubah. 

Meskipun berada di dalam gim, beberapa anggota merasakan transformasi mendadak ini 
dan tersentak. 
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Menurut penelitian Avidya, Robin bukan milik guild PK, jadi jelas bahwa dia belum 
membunuh pemain mana pun. 

Robin telah menculik Marino dan menyerahkannya kepada Vlad. Karena ini, dia adalah 
salah satu dari orang-orang yang Shin ingin balas dendam. 

"Aku akan pergi sekarang. Di mana dia? " 

Kata-kata yang keluar dari mulut Shin terdengar sangat berbeda dari sebelumnya. 
Ekspresinya tidak berubah, tetapi nadanya sekarang terdengar jauh lebih gelap dan lebih 
ganas. 

"Tenang. Anjing-anjing itu melacaknya, jadi jika sesuatu terjadi, aku akan segera tahu. " 

Shin mengetahui keberadaan Robin dari Calmia, mematerialisasikan katana-nya dan 
meninggalkan guildhouse. 

Dengan sosoknya yang disembunyikan, Shin berjalan melalui jalan-jalan yang remang-
remang dan lorong-lorong belakang, seperti hantu yang berkeliaran, seperti dewa 
kematian. 

◆◆◆◆ 

Dipandu oleh informasi yang diperoleh dari Calmia, Shin tiba di daerah hutan di sebelah 
utara Kalkia. Hutannya sunyi, monster level rendah di dalamnya berkeliaran dengan diam-
diam. 

Itu adalah lokasi yang jarang melihat monster kuat dan tidak memiliki kejadian khusus 
yang terkait dengannya, jadi itu hanya berisi beberapa pondok dan tidak lebih. 

"Robin rupanya menggunakan pondok ketiga sebagai markasnya. Tidak ada yang tahu apa 
yang sebenarnya dia lakukan, karena dia tidak pernah meninggalkannya. " 

" Begitu. Saya akan pergi sendiri, silakan keluar dari ini. " 

" Tentu saja. Tidak ada seorang pun di Avidya yang akan menghalangi Anda sekarang. 
Biarkan aku berdiri di sini, kalau-kalau terjadi sesuatu, oke? " 

Mengatakan ini, sang Hound menyembunyikan dirinya. Bidang deteksi Shin mendaftarkan 
kehadirannya, tetapi tidak perlu menunjukkan itu. Shin memunggungi pria itu dan menuju 
pondok-pondok. Area itu berada di luar kampung halaman, membuat bangunan dan 
pemain rentan terhadap serangan. 

Di peta Shin, para pemain di dalam pondok ditunjukkan dengan jelas. Mereka bukan teman 
atau karakter pendukung, jadi nama mereka tidak ditampilkan. 
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Informasi Hound memang benar, tetapi untuk memastikan Shin mulai dari memecah 【

Dinding】 dan 【Penghalang】 didirikan di sekitar pondok. 

"Tipe V, ya. Saya kira itu sudah cukup untuk tempat seperti ini, tapi masih terlalu rapuh. " 

Tangan Shin tidak perlu mencapai『 True Moon 』, tergantung dari pinggangnya; tangan 

kirinya menembus udara dengan gerakan kasar dan, dengan suara tajam kaca pecah, 
penghalang yang melindungi pondok hancur. 

Seorang pemain dari pondok tetangga, khawatir dengan suara itu, keluar untuk melihat apa 
yang sedang terjadi. 

"A-apa yang kamu lakukan?" 

"Membalas dendamku, kamu punya masalah dengan itu?" 

"... tinggalkan pondokku sendiri, oke?" 

Mungkin karena dia merasakan aura yang dipancarkan Shin, pemain yang keluar dengan 
gemetar dan dengan cepat kembali ke pondoknya setelah dengan lemah lembut 
menyuarakan permintaannya kepada Shin. 

Pemain di pondok di sisi berlawanan mungkin telah mendengar pertukaran ini, karena dia 
menutup jendela tanpa protes terkecil. 

Melihat peta, Shin memperhatikan bahwa seorang pemain keluar dari pondok di sisi yang 
berlawanan dengan tempat Shin berada. 

"......" 

Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Shin menggerakkan tangan kanannya ke udara dan 
memukul. Pondok runtuh pada pemain yang berusaha melarikan diri. 

Shin berjalan lebih dekat ke pondok yang hancur dan menemukan Robin di bawah batang 
kayu yang jatuh. 

"K-Kamu adalah ..." 

Robin mungkin menyadari bahwa pria yang berdiri di depannya adalah Shin. Ekspresinya 
bengkok karena ketakutan. 

"Kau tahu untuk apa aku di sini, bukan?" 

"A-aku tidak punya pilihan lain !! Saya akan hancur, Anda tahu !! Saya memiliki keluarga 
untuk dibesarkan di dunia nyata. Pria itu adalah satu-satunya yang bisa kupercaya untuk 
mengubah keadaan !! " 
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" Pertama-tama, di mana Vlad? " 

Pertanyaan Shin benar-benar mengabaikan alasan putus asa Robin. Robin telah bekerja 
sama dengan Vlad, jadi dia mungkin tahu tentang keberadaannya. 

"Aku-aku tidak tahu apa-apa ... Aku belum pernah bertemu pria itu ... Vlad, sejak saat itu. 
Dia juga tidak akan menjawab kontak saya ... toh kita juga tidak pernah dekat. Dia hanya 
memanfaatkanku !! Saya seorang korban di sini !! " 

Melihat bahwa Shin tidak menggerakkan alisnya saat mendengarkan, Robin buru-buru 
mengganti topik pembicaraan. Matanya melesat ke mana-mana, dengan panik mencari cara 
untuk melarikan diri. 

Senjata di pinggangnya masih ada di sarungnya, tidak tersentuh. Shin, bagaimanapun, bisa 
membunuh Robin lebih cepat daripada yang terakhir bisa mengeluarkan kristal dan 
berteleportasi. 

Entah Shin mengizinkannya pergi atau orang lain harus bertindak sebagai umpan saat dia 
melarikan diri. Dalam semua kasus lain, ini adalah akhir dari garis untuk Robin. 

"Kamu tidak tahu di mana Vlad bisa berada?" 

"Aku, aku, aku tidak tahu hal seperti itu akan terjadi !! Dia tidak memberitahuku bahwa dia 
akan membunuhnya !! Kami bahkan memiliki ramuan pemulihan untuk penyakit status !! 
Jika Anda baru saja menerima--- " 

Alasan Robin berhenti tiba-tiba, diikuti oleh suara akut katana yang beristirahat lagi di 
sarungnya. 

Menilai dari perilaku Robin dan situasi saat ini, jelas bahwa dia memang hanya digunakan. 

Jika demikian, tidak ada gunanya membiarkannya hidup-hidup di saat lain. Dengan kepala 
terlepas dari tubuhnya, Robin menghilang dalam semburan poligon, tetapi Shin tidak 
melirik dan berpaling dari tumpukan puing yang dulunya adalah pondok Robin. 

Ketika Shin pergi, suara yang cerah, sangat kontras dengan lokasi, menghentikannya. 

"Jadi rumor itu benar! Kamu menjadi cukup baik dalam memotong orang. " 

" ....... " 

Shin berbalik ke arah suara tanpa berkata apa-apa. Di sana ia menemukan seorang gadis 
kecil yang tampak muda dengan rambut putih pendek dan mata bundar besar. 

Dia mengenakan pakaian oriental dengan paparan kulit agak tinggi. Ini menekankan 
gundukan di dadanya, yang sudah terlalu menonjol untuk fisiknya. Namun, yang paling 
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menonjol adalah poleaxe raksasa, hampir sepanjang gadis itu tinggi, dipegang oleh tangan 
mungilnya. 

Shin tidak perlu menggunakan 【Analisis】 untuk mengetahui siapa kombinasi unik ini. 

"Milt." 

"Lama tidak bertemu. Kapan terakhir kali kita bertemu, tiga bulan lalu mungkin? " 

Milt mendekati Shin dengan senyum ramah. 

Milt sendiri adalah seorang PK, tetapi kasus yang jarang terjadi; dia tidak termasuk dalam 
daftar target Avidya. Alasannya adalah bahwa dia membunuh hanya untuk membela diri 
atau selama duel sampai mati yang disetujui kedua belah pihak. 

Dia diperlakukan sebagai PK karena, jika lawannya setuju untuk bertarung sampai mati, 
dia akan membunuh tanpa ragu-ragu. 

"Apa yang kamu inginkan dariku?" 

"Kudengar kamu mencari Vlad, jadi---" 

Milt berhenti setengah kalimat; Shin mendekatinya dalam sedetik, meraih lehernya dan 
mendorongnya ke tanah, cold pisau dingin True Moon 『di lehernya. 

"Jika kamu tahu sesuatu, bicaralah." 

"Ha, haha! Shin yang kulihat sekarang akan baik-baik saja, kurasa " 

" ....... " 

" Jangan menatapku seperti itu. Aku akan menceritakan semuanya padamu. " 

Milt melepaskan poleaxe-nya dan mengangkat kedua tangannya. Ketika Shin menarik 『

True Moon』, dia menghela nafas. 

"Aku yakin kamu sudah mencari kemana-mana juga, tapi dia tidak akan ditemukan dengan 
mudah. Karena dia mungkin tidak punya niat menyerang siapa pun sekarang. Tidak 
mungkin untuk menangkapnya lagi saat beraksi. " 

" Bagaimana kamu bisa begitu yakin? " 

" Yah, bagaimanapun juga, dia berhasil membelokkan mangsanya yang terbesar dengan 
tangannya sendiri. Dia tidak akan mengambil risiko membunuh orang lain dan kematian 
mereka menimpa pengalaman itu. " 
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Milt berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Shin. Membakar kematian 
orang ke dalam ingatanmu sudah terlalu bejat baginya. 

"Vlad terobsesi padamu lebih dari apapun. Dia sepertinya sedang mengamati kamu dan 
merasa senang. Anda dalam keadaan dekat dengan apa yang dia sebut 'ideal' terakhir kali 
kita berbicara. Dia mungkin akan senang bahkan jika dia ditemukan dan dibunuh olehmu. " 

" Bajingan menjijikkan. " 

"Kamu tidak perlu mengerti orang-orang seperti itu, tahu kan." 

Bahu Milt terjatuh saat dia berbicara. Shin juga tidak punya niat untuk mengerti, jadi dia 
mendesaknya untuk melanjutkan. 

"Vlad melacak pergerakanmu. Pekerjaan utamanya, Ksatria Naga, adalah yang menonjol 
dengan mudah, tetapi subnya adalah Ninja. Dia beralih pekerjaan utama dan sub sekarang, 
untuk bersembunyi lebih baik. Ninja memiliki kemampuan penyembunyian terbaik di 
antara semua jenis pekerjaan pramuka. Dia menggunakan segala macam barang dan 
peralatan untuk bersembunyi, jadi dia tidak akan mudah ditemukan. " 

" Maksudmu dia menonton sekarang juga? " 

" Mungkin, dengan teropong atau sesuatu seperti itu. Yah, itu berarti rencana yang 
kupikirkan akan berhasil juga. " 

Milt berbicara dengan jelas. Shin mencoba untuk memperluas bidang pendeteksiannya ke 
max, tetapi tidak dapat menemukan pemain selain Milt dan pemain pondok yang 
kehadirannya telah dikonfirmasi sebelumnya; tidak ada jejak Vlad. 

Seperti yang dikatakan Milt, jika dia menggunakan item dan keterampilan khusus untuk 
melihat jarak jauh, itu mungkin untuk mengamati lokasi bahkan dari bidang deteksi luar. 

Teori Milt sama sekali tidak aneh; itu tidak dapat dibuang sebagai tidak mungkin. 

"Jadi, apa rencanamu?" 

"Agar aku bergabung denganmu. Saya sendiri cukup kuat, tetapi tetap tidak ada yang 
istimewa dibandingkan dengan Anda. Jika dia melihat seseorang seperti saya semakin 
dekat dan pribadi--- " 

" Dia akan datang untuk menghentikannya, ya. " 

" Bingo. Shin berhenti berburu PK untuk menggoda dengan beberapa yang luas. Vlad tidak 
akan tahan untuk itu, saya positif. " 

Rencana Milt adalah menggunakan obsesi Vlad terhadapnya, untuk memancingnya keluar 
di tempat terbuka. 
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"Bukankah dia akan lebih waspada jika kamu terlibat?" 

Tidak seperti Marino, Milt bisa bertarung. Jika itu yang terjadi, Vlad mungkin tidak akan 
berpikir bahwa Shin menyerah pada pertarungan untuk menggoda. 

"Sebenarnya aku berteman baik dengan Mari. Kami tidak pernah benar-benar 
membicarakannya, jadi tidak aneh bagimu untuk tidak tahu. " 

" Kamu ... dan Marino? " 

Shin mengerutkan alisnya mendengar kata-kata Milt. Dia belum pernah mendengar hal 
semacam itu dari Marino. 

"Ya, itu terjadi secara kebetulan, karena situasi kita dalam kehidupan nyata sangat mirip. 
Kami tidak bisa mengatakan apa-apa secara terbuka ... tapi kami banyak berbicara di antara 
kami berdua. Mari sakit, bukan? Dalam kehidupan nyata, aku sebenarnya terjebak di 
ranjang rumah sakit juga ... tapi satu-satunya yang tahu tentang ini adalah Lucky Cat's 
Catnip. " 

" 

Begitukah ... " Catnip tahu tentang Marino juga. "Milmeow" yang dia sebutkan sebelumnya 
adalah Milt, kalau begitu. 

"Vlad telah meneliti Mari sepenuhnya. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu, tetapi dia tahu 
tentang hubungan antara kami. Dia bertanya tentang dirinya sendiri, jadi tidak ada 
kesalahan tentang itu " 

Milt tahu banyak tentang Vlad karena dia telah menggunakan jaringan informasi PK, bukan 
pemain normal atau pembalas. Namun para PK waspada terhadapnya, jadi dia hanya bisa 
memperoleh informasi terbatas. Perburuan PK Shin telah menyebabkan kerusakan serius 
pada jaringan. 

"Dia seharusnya tidak merasa terlalu aneh bagiku untuk menggantikan Mari. Itu bisa lebih 
memprovokasi dia. Saya tidak suka main mata di depan umum, jadi ada juga itu. " 

Mengatakan ini, Milt mencoba melingkarkan lengannya di sekitar Shin, tetapi yang terakhir 
melangkah mundur untuk menghindari pendekatannya dan memikirkan apa yang harus 
dilakukan. 

Anjing-anjing Avidya tidak menemukan informasi berguna tentang Vlad. Awalnya sulit 
untuk mengambil informasi tentang PK yang bukan milik organisasi mana pun. Dia bisa 
meminta Calmia untuk bertindak sebagai rekannya dalam operasi ini, tetapi dalam situasi 
berbahaya, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. 

"Jika itu berarti memburunya, aku bisa melakukan ini." 
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Shin menyimpulkan bahwa itu pantas untuk dicoba bahkan jika rencananya akan gagal dan 
menyetujui usulan Milt. 

"Oke, aku tidak bermaksud meminta ini sebagai balasan, tapi aku punya permintaan juga. 
Bolehkah saya? " 

" Apa itu? " 

" Setelah Vlad diurus, saya ingin Anda bertarung dengan saya. Sampai mati. " 

Shin menatap Milt dengan terkejut dan curiga di matanya. 

Milt berkata "sampai mati", tetapi selama dia tidak melakukan serangkaian prestasi luar 
biasa, dia tidak punya harapan untuk menang. Duel sampai mati akan menjadi bunuh diri 
baginya. 

"Jika kamu hanya ingin mati, lakukanlah di tempat lain." 

"Aku ingin kamu menjadi yang terakhir, Shin. Karena aku tidak ingin kembali ke dunia 
nyata. " 

" ... Ayo pergi ke Tsuki no Hokora dulu, lalu bicara lagi. Ini bukan tempat yang tepat. " 

" Oke. " 

Shin sementara membentuk pesta dengan Milt dan kembali ke Kalkia melalui teleportasi, 
kemudian rantai diteleportasi ke Tsuki no Hokora. 

"Selamat datang kembali." 

Schnee menyambut Shin pulang, tetapi Shin berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun, 
menyuruh Milt duduk di ruang tamu, dan mulai menyiapkan teh. 

"... apa?" 

"Ah, er, kamu terlihat cukup terbiasa dengan itu, aku hanya berpikir." 

Milt sedikit terkejut melihat Shin menyiapkan teh untuk mereka berdua. 

"Siapa pun bisa membuat teh. Daripada itu, mari kita ambil di mana kita tinggalkan. " 

Shin menyesap teh, lalu mendesak Milt untuk melanjutkan. 

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya terjebak di tempat tidur dalam kehidupan 
nyata. Saya tidak bisa hidup jika saya tidak terhubung ke mesin. Saya dapat berbicara, 
tetapi lengan dan kaki saya tidak bergerak seperti yang saya inginkan. Saya harus datang 
ke dunia ini untuk akhirnya memahami betapa bebasnya suatu tubuh dapat bergerak. 
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Tetapi tidak peduli berapa banyak saya pindah ke sini, kenyataan tidak berubah. Tidak ... 
mungkin karena aku merasakan kebebasan di sini, kenyataan menjadi lebih keras bagiku. " 

Bagi Milt, tetap hidup berarti harus membayar biaya medis yang mahal. 

Dia bisa terus hidup, berkat kerja keras orangtuanya, tetapi melihat orang tuanya menjadi 
lebih kurus dan lebih kurus saat dia tumbuh dewasa, hatinya tidak tahan lagi. 

"Kami tidak pernah kaya, jadi membayar biaya rumah sakit untuk membuat saya tetap 
hidup selalu menjadi beban besar bagi mereka. Ibu dan Ayah selalu tersenyum, tetapi itu 
membuatnya semakin menyakitkan. Aku ... aku bisa merasakannya. Tangan mereka 
membelai tangan saya ... tumbuh lebih tipis dan lebih lemah dari waktu ke waktu. " 

Pengobatan modern tidak dapat menyembuhkan penyakit Milt. Entah orangtuanya akan 
mencapai batas mereka terlebih dahulu, atau Milt akan. 

"Aku punya adik laki-laki juga, tapi sepertinya dia tidak senang dengan orang tuaku yang 
begitu peduli padaku. Jika saya tidak ada lagi, semua cinta mereka akan pergi kepadanya. 
Beban keuangan juga akan hilang -- hal-hal baik di sekitar. " 

"Dalam sebuah film dokumenter di TV, saya melihat orang tua mengatakan bahwa mereka 
senang hanya melihat anak mereka hidup-hidup. Dari sudut pandang seseorang yang tetap 
hidup, bukan seperti itu? " 

" Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa semua orang melihatnya seperti aku, juga tidak 
berpikir seperti itu. Kepalaku satu-satunya yang bekerja dengan sempurna, jadi mungkin 
aku berpikir terlalu banyak ... membuat mereka sedih akan menyakitkan, tentu saja, tapi .... 
" 

Milt meminta untuk dibunuh, tetapi tidak ada kesedihan dalam pandangannya. 

"Jika Anda berpikir begitu, bukankah bunuh diri bisa menjadi pilihan? Mungkin mustahil di 
kehidupan nyata, tapi di dunia ini kau bisa mengakhiri hidupmu sendiri. " 

" Aku memikirkannya pada awalnya, tapi ... tapi berpikir membunuh diriku dengan 
tanganku sendiri terlalu menakutkan. Jadi saya berpikir untuk meminta seseorang 
melakukannya untuk saya. " 

Milt ingin mati, tetapi kematian masih menakutkan. Milt sendiri mengakui betapa 
kontradiksi itu. 

"Aku bisa melupakan ketakutan itu dalam pertempuran. Saya ingin mati sambil merasa 
benar-benar hidup. " 

Itulah salah satu alasan mengapa ia terus mencari duel sampai mati. 

"... kamu tidak akan menyesalinya?" 
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Shin mengeluarkan gelombang niat membunuh murni, yang meniup rambut Milt seperti 
embusan angin. 

"Ya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa sendiri ... tapi ini, hanya ini, saya sudah 
memutuskannya sendiri. " 

Niat membunuh yang dilepaskan kepada Milt sudah cukup untuk membuat setiap pemain 
rata-rata menjadi pucat dan bergetar hebat, tetapi dia bahkan tidak memukuli seorang pun. 
bulu mata. 

Bahkan PK, yang biasa mengakhiri hidup orang lain, melihat ketakutan di belakang 
kepalanya yang buruk ketika kematian mendekat. Milt mengatakan takut mati, tetapi bagi 
Shin, sepertinya dia telah menerimanya sepenuhnya. 

Emosi yang dia rasakan dari Milt mengandung ketidakseimbangan, ya, tetapi juga 
ketenangan yang luar biasa. Entah bagaimana, dia mengingatkannya pada Marino. 

"Mengerti. Setelah kita selesai dengan Vlad, aku akan menjadi lawanmu. " 

Bagi Marino dan Milt, kematian selalu sangat dekat. Mereka memiliki hubungan yang lebih 
dalam dan lebih dalam dari yang bisa dilakukan Shin. 

Shin telah membunuh sejumlah besar PK. Satu lagi tidak akan menjadi masalah pada saat 
ini. 

"Terima kasih. Ayo segera buat rencana! Kembali ke kota untuk melakukan aksi mesra! " 

Setelah berterima kasih kepada Shin, atmosfir Milt yang tercerahkan lenyap di suatu 
tempat ketika suasana hatinya berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. 

Dia sekarang meraih lengan Shin dengan kuat, bertekad untuk tidak membiarkannya pergi 
kali ini. 

"......" 

Shin, diam-diam memperhatikan Milt memegang tangannya dan membimbingnya, teleport 
kembali ke Kalkia. 

Karena ingin menunjukkan keintiman mereka sejelas mungkin, Milt telah melingkarkan 
lengan kirinya ke lengan kanan Shin. Meninggalkan pilihan tujuan mereka ke Milt, Shin 
menghubungi Calmia melalui obrolan. 

"(Ada yang ingin kukatakan padamu.)" 

"(Ya ampun, itu pasti pertama kali kamu mengirimiku obrolan langsung.)" 
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Shin tidak bisa pergi ke rumah gilda Avidya dengan Milt di belakangnya. Karena mereka 
ingin berpura-pura bahwa dia menyerah pada balas dendam, mengunjungi tempat yang 
berlumuran darah itu keluar dari pertanyaan. 

"(Jika ada anggota guild dengan dendam terhadap Vlad, aku ingin kamu memberi tahu 
mereka sesuatu)" 

Shin menjelaskan kepada Calmia tentang rencana Milt dan keadaan yang mengarah 
padanya, terakhir memintanya untuk menyampaikan ini. Dia telah berbicara dengan Milt 
dan memutuskan bagaimana menyelesaikan Vlad. 

"(-I lihat. Metode Anda pasti akan benar-benar memalukan bagi Vlad. Aku akan 
memberitahu mereka.)" 

"(Silakan lakukan. Saya akan menghubungi Anda jika ada gerakan.)" 

Shin memotong obrolan dan bertanya Milt kemana mereka pergi. Dia telah fokus pada 
obrolan, kakinya bergerak untuk secara otomatis mengikuti Milt. 

"Tempat Catnip, bagaimanapun, selalu ada banyak orang di sana. Sempurna untuk desas-
desus menyebar. " 

" Aah, aku mengerti. " 

Toko Catnip, Lucky Cat, adalah tujuan favorit Shin dan Marino. Banyak pemain di sana tahu 
wajah Shin, bahkan jika mereka tidak menyadari kekuatannya. Menjadi manisan, sebagian 
besar pengunjung adalah pemain wanita. Jika dia pergi ke sana, bergandengan tangan 
dengan pemain wanita selain Marino, rumor dan dugaan pasti akan menyebar dengan 
sangat cepat. 

Shin tidak berpikir bahwa Vlad mengamatinya sama sekali; tetapi jika dia mendengar 
desas-desus seperti itu, apakah dia bertindak atau tidak, dia pasti akan gelisah. 

"Oke, apakah dia akan pindah?" 

Shin merasa akan lebih baik jika ada yang lahir dari ini. Dia mendengarkan dengan serius 
ketika Milt berbicara tentang situasinya, tetapi bahkan Hounds tidak berhasil mengambil 
petunjuk tentang Vlad, jadi dia ragu Vlad akan menunjukkan perilaku ceroboh yang 
disarankan Milt. 

Agar rencana saat ini berhasil, itu adalah syarat yang perlu. Jika Vlad sudah kehilangan 
minat pada Shin, rencananya akan sama sekali tidak berguna. 

"Dia akan melakukannya." 

Shin berbisik pada dirinya sendiri, tetapi Milt menjawab dengan percaya diri. Shin tidak 
tahu apa yang membuatnya yakin. 
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"Obsesi adalah sesuatu yang tidak hilang begitu saja, bahkan jika kamu merasa sudah 
cukup. Dia menggelar sesuatu yang begitu besar untukmu dan melihatmu berubah, dia 
tidak akan bisa membalik halaman itu. " 

Milt menyatakan pikirannya dengan tegas, ekspresi serius di wajahnya. 

Pada saat yang sama mereka telah tiba di Lucky Cat, jadi sebelum Shin bisa mengatakan 
apa pun Milt telah membuka pintu ke toko. 

Bagian dalam toko sebagian besar sama dengan yang diingat Shin dari kunjungan 
terakhirnya, ramai seperti biasa oleh para pemain wanita. 

Di antara mereka, mengenakan telinga dan ekor kucing, Catnip melayani pelanggannya. 

"Meong meong!? Shimeow dan Milmeow, sekarang ini adalah duo langka! Lama tidak 
bertemu, kalian berdua. " 

Catnip memperhatikan Shin dan Milt dan mendekati mereka dengan pembicaraan" seperti 
kucing "yang biasa. 

Pandangannya ke arah Shin, meskipun nada suaranya lemah, melankolis. Dia tahu apa yang 
telah dia lakukan selama sebulan terakhir, tentu saja. 

"Kami berbicara melalui obrolan. Kami belum pernah bertemu muka seperti ini sejak 
sekitar sebulan yang lalu, mungkin? " 

"Karena kamu tidak pernah tinggal di satu tempat, Milmeow. Menemukanmu akan menjadi 
keajaiban, meow ... tapi lebih dari itu, aku lebih tertarik untuk tahu mengapa kalian berdua 
begitu ramah, meow? Kamu terlihat seperti sepasang kekasih, meow? " 

" Hehehe ... memang seperti itulah kita !! " 

Milt meremas tubuhnya lebih dekat dengan Shin dan membuat pernyataan ini dengan nada 
suara yang lebih keras. Shin merasakan banyak mata padanya dan melihat sekeliling, 
memperhatikan bahwa sebagian besar tatapan terpaku pada lengannya. 

Menatap lengan kirinya adalah semua (beberapa) pemain pria yang hadir dan beberapa 
pemain wanita. 

Tatapan para pemain pria membakar lubang-lubang seperti aset semangka Milt yang 
menekan lengan kiri Shin. 

Shin menganggap kehadiran Milt sebagai salah satu bagian dari rencana, jadi dia 
memutuskan untuk tersenyum agar rumor menyebar lebih mudah. 
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"Meowhat !? Jadi, bahkan Shimeow jatuh ke pesona payudara Milmeow !? Buka matamu, 
meong !! Gadis kecil dengan dada semangka tidak ada dalam kehidupan nyata !! Saya tahu 
yang sebenarnya, meow. Dada itu bohong! " 

" Kamu mengerikan !! Biarkan aku bermimpi di dunia gim ini setidaknya !! " 

" Apa yang kalian berdua katakan ... " 

Shin menatap lelah mereka berdua dan konflik yang tidak masuk akal yang telah mereka 
mulai. 

"(Aku sudah mendengar semuanya. Aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk 
membantu.)" 

Shin telah memperhatikan bahwa dia bertindak terlalu aneh, dan kecurigaannya 
dikonfirmasi ketika Catnip mengiriminya obrolan. 

Sulit untuk membayangkan dari siluet mengeong ribut di depan matanya, tetapi suara yang 
mencapai pikirannya dingin dan kering. Mata melankolisnya juga mengandung garis agak 
dingin. 

"(Catnip, kamu seharusnya tidak membuat mata seperti itu.)" 

Shin tidak dalam posisi untuk memberitahu orang lain. Catnip, bagaimanapun, adalah 
seseorang yang berteman dengan Marino. Shin sendiri merasa bahwa dia menjadi kurang 
bertanggung jawab terhadap perubahan emosional setelah kematian Marino, tetapi dia 
merasa bahwa dia harus mengatakannya. 

Setelah pamer sebentar, mereka membeli beberapa barang dan meninggalkan Lucky Cat. 

Rumor itu mungkin sudah menyebar; Shin merasa semakin banyak mata tertuju pada 
mereka. 
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Vol. 10 - 4.2 
Bab 4 -- Bagian 2 Sekitar satu minggu setelah Shin dan Milt memulai rencana mereka, itu 
dimulai. 

Bahkan di panti asuhan, tempat desas-desus jarang menyebar, berita perburuan PK Shin 
telah sampai ke telinga anak-anak. 

"Sudah kubilang, kakak Shin sedang berjuang agar tidak ada yang menjadi korban lagi. Itu 
hal yang buruk, ya, tapi. " 

" Lagipula tidak ada polisi di dunia ini. "Namun, 

beberapa orang tidak memiliki perasaan yang sama. 

"Bu-tapi Shin melakukan hal-hal berbahaya." 

Meskipun mengetahui bahwa perburuan PK berarti membunuh orang-jadi itu adalah hal 
yang buruk-Teppei dan Ryohei mengklaim itu tidak dapat dihindari. Luca tidak yakin. 

Meskipun usianya masih muda, Luca tahu betapa menakutkannya PK. Itulah tepatnya 
alasan mengapa dia khawatir tentang keselamatan Shin, terancam oleh perburuan proaktif 
PK-nya. 

Hari ini, dia duduk di gerbang panti asuhan. 

"Setelah dia mengalahkan semua PK, dia akan kembali ... kurasa." 

"Ryohei, jangan bicara seperti kamu benar-benar tahu." 

"Hei, apa lagi yang bisa aku lakukan? Orang dewasa tidak akan memberi tahu kami hal lain! 
" 

" Shin, tidakkah kamu kembali? Kita tidak bisa bertemu lagi ...? " 

Setelah mendengarkan pembicaraan Teppei dan Ryohei, mata Luca dipenuhi dengan air 
mata. 

Kedua bocah itu buru-buru mencoba menenangkannya dan pergi memanggil seorang 
dewasa untuk memastikan bahwa Shin akan kembali. 

"Uuuh ..." 

Luca menyeka air matanya dengan lengan bajunya dan mengangkat kepalanya. Di 
depannya berdiri gerbang yang dia tatap setiap hari sejak serangan sebulan lalu. 
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"......." 

Sebuah pemikiran muncul di kepala Luca. 

Dia tidak tahu kapan, jika pernah, Shin akan datang ke panti asuhan lagi. Jika demikian, dia 
harus pergi menemuinya. 

Masih jam sembilan lewat sedikit pagi; ada banyak waktu. 

Orang dewasa tidak mengizinkan anak-anak keluar dari panti asuhan sendiri. Namun, tidak 
ada orang di sekitar sekarang, jadi dia bisa menyelinap keluar. 

Luca melihat sekeliling, memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dan dengan 
cepat berlari pergi. Dia bergegas melewati gerbang panti asuhan dan bersembunyi di sisi 
yang berlawanan. Sekarang dia tidak bisa dilihat dari dalam. 

"Oh? Bukankah kamu salah satu dari teman kecil Shin? " 

"!? " 

Suara tiba-tiba itu membuat Luca tersentak. Dengan takut-takut, dia melihat ke arah suara 
itu dan melihat seorang pria muda yang tersenyum. Dia telah mengatakan nama Shin, jadi 
mungkin mereka saling kenal. 

"Oh, aku minta maaf karena mengejutkanmu. Aku sedang mencari Shin, jadi aku bertanya-
tanya apakah kamu mungkin tahu di mana dia. " 

" Aku juga ... Aku mencari Shin sekarang. " 

" Begitukah? Jadi kau akan mencarinya di kota? " 

" Di mana-mana. " 

" Di mana-mana? Maksudmu, di lapangan dan di ruang bawah tanah juga? " 

Luca menjawab pertanyaan pemuda itu dengan membentuk dua kepalan kecil dan 
mengangguk. 

"Ya!" 

"Namun, sepertinya berbahaya bagi seseorang setingkatmu untuk pergi ke lapangan, bukan 
begitu?" 

"Eh?" 

Luca terseret ke dalam game kematian setelah akunnya diciptakan hanya untuk mengisi 
tempat. Sebagai hasilnya, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang bagaimana game itu 
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bekerja, setelah tetap di kota sejak login pertamanya. Dia tidak bisa mengerti apa yang 
dimaksud pemuda itu. 

"Hmm ... oh? Sepertinya panti asuhan semakin berisik. Mungkinkah kamu menyelinap 
keluar? " 

"!? " 

Dugaan pemuda itu membuat tubuh Luca menyusut. Ryohei atau Teppei mungkin 
memanggilnya. Dia bisa mendengar suara Emil juga. 

"Apakah kamu sangat ingin melihat Shin sehingga kamu keluar dari panti asuhan?" 

".... Ya." 

Luca diam-diam mengangguk pada pertanyaan mendadak pemuda itu. 

Shin mungkin menghilang, seperti kakaknya dan teman-temannya, seperti Marino. Luca 
tidak mau melakukan apa-apa dan dipisahkan begitu saja. 

"Hmm ... hmm ... oh, baiklah. Lagipula aku juga mencari Shin. Kenapa kamu tidak ikut 
denganku? Garis depan menjadi lebih tenang sejak dia pergi, jadi akhir-akhir ini segalanya 
sangat membosankan. " 

" Ehm ... " 

" Jika kita tinggal di sini, seseorang dari panti asuhan akan segera datang, kau tahu? " 

" Ah ... eh ... aku akan pergi! ! " 

Setiap pemain biasa akan waspada mengikuti seseorang yang mereka temui untuk pertama 
kalinya. Namun, Luca didesak dengan mendengarkan suara-suara dari panti asuhan, 
semakin dekat dan semakin dekat, dan keinginannya untuk bertemu Shin, jadi dia akhirnya 
mengangguk pada usulan pemuda itu. 

Pria muda itu, dengan senyum lebih besar, meraih tangan Luca dan mulai berjalan pergi. 
Mereka dengan cepat tersesat di kerumunan, dan tidak mungkin menemukan siapa pun 
dari panti asuhan. 

"Siapa namamu?" 

Luca ingat bahwa dia belum mendengar nama pemuda itu berjalan bersamanya, jadi dia 
menatapnya dan bertanya. 

"Oh, aku tidak memperkenalkan diri, kan. Namaku Hameln. Senang bertemu denganmu. " 

Pria muda itu -- Hameln memperkenalkan dirinya. 
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Hameln, salah satu dalang di balik tragedi baru-baru ini, tersenyum polos ketika dia 
memimpin Luca melewati kerumunan dengan langkah santai. 

"Kalau begitu, izinkan saya langsung bertanya, apakah Anda tahu di mana Shin bisa 
berada?" 

"Dia banyak berbicara tentang membersihkan ruang bawah tanah ..." 

Hameln, dengan Luca di belakangnya, sedang berjalan melalui jalan utama Kalkia. Menjadi 
seorang MPK, seorang PK yang menggunakan monster untuk membunuh pemain lain, 
nama dan wajahnya tidak diketahui. 

"Hmm, mereka bilang dia memburu PK, jadi dia mungkin di luar kota kelahirannya." 

Hameln, memegang dagunya, mulai berpikir. 

Menggunakan broker informasi adalah pilihan, tetapi ada kemungkinan besar bahwa 
broker yang sama akan menjual informasi kunjungan Hameln kepada orang lain. Ada 
kesempatan bagi Shin untuk datang kepadanya karena itu, tetapi Hameln berpikir bahwa 
masih terlalu dini untuk bertemu dengannya. 

Kunjungannya ke panti asuhan adalah untuk memastikan apakah Shin terus memburu PK 
bahkan setelah menghancurkan guild terbesar. 

Vlad, pria yang menyambar kekasih Shin, masih hidup. Hameln berpikir bahwa dia akan 
menghubungi Shin setelah dia selesai dengan Vlad. 

"Tempat berbahaya?" 

"Untuk Shin, ruang bawah tanah yang tersedia sekarang masih cukup aman. Satu-satunya 
pengecualian adalah bos, saya kira. Tapi aku tidak berpikir kalau Shin akan melawan bos 
sekarang, jadi tidak ada bahaya. " 

Hameln tidak akan mengatakan apa pun untuk keprihatinan Luca; baginya, Luca berada 
dalam posisi seseorang untuk dilindungi. 

Apa yang ingin diamati oleh Hameln adalah kehendak orang-orang ketika berhadapan 
dengan kesulitan. Sebagian besar anak kecil meninggal sebelum bisa menunjukkan 
kemauan seperti itu. 

Untuk ini, dia akan melindunginya. Untuk menilai kemauannya saat berperang melawan 
kesulitan yang, suatu hari, pasti akan mengunjunginya. 

Hanya itu yang penting. Dia adalah orang yang menciptakan kesulitan untuk menunjukkan 
keinginan untuk melawan, tetapi jika, sebagai akibatnya, anak itu meninggal tanpa 
menunjukkan kemauan itu, itu tidak akan mengganggu Hameln sedikit pun. 
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Keinginannya sendiri adalah segalanya baginya. Itu adalah jenis pemain yang dimiliki 
Hameln. 

"Kurasa kita tidak punya pilihan lain. Mari kita coba bertaruh pada sepotong informasi 
yang saya dengar. " 

Bahu Hameln turun, dan dia berjalan maju lagi. Tujuannya adalah tempat dengan sangat 
sedikit orang, daerah di mana beberapa pondok berdiri. Menurut informasi yang diperoleh 
Hameln, di situlah Robin, seorang pria yang bekerja sama dengan Vlad, seharusnya tinggal. 

"Kamu terlihat pucat, nona muda, kamu baik-baik saja?" 

"... Aku baik-baik saja." 

Terlepas dari jawaban Luca, dia sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Ternyata, dia telah 
menerima pesan dan panggilan dalam obrolannya menanyakan di mana dia berada. 

Di dunia ini, seperti yang asli, sangat mudah untuk menghubungi orang lain. Luca 
mengikuti Hameln, didorong oleh momentum situasi, tetapi berpikir dengan tenang 
tentang hal itu, dia sekarang takut diteriaki. 

Menyelinap keluar dari panti asuhan untuk pergi mencari Shin tampak seperti bukti 
keberanian, tapi sekarang dia membayangkan orang dewasa berteriak padanya, dan dia 
gemetar. Dia tampak tegas pada awalnya, tetapi dia baru saja mengikuti impulsnya. 
Lagipula Luca hanyalah seorang anak kecil. 

"Katakan saja kamu diculik." 

"Eh?" 

Sementara Luca masih terhuyung karena keterkejutannya, Hameln mengirim pesan ke 
Emil. 

Isi pesan mengatakan, "Saya akan menggunakan Luca untuk menghentikan Shin". Bagi 
Hameln, yang terbiasa dibenci, diperlakukan seperti penculik bukanlah urusannya. 

"Dengan ini, setidaknya mereka tidak akan berteriak padamu karena menyelinap keluar. 
Mereka akan lebih khawatir, tapi itu tidak bisa membantu, kurasa. Ah, Anda harus 
mengatakan dalam obrolan bahwa Anda sedang diancam. " 

Hameln berbicara tentang hal-hal yang sangat serius, tetapi melanjutkan dengan nada 
kasualnya. 

"Mengapa Anda membantu saya?" 

"Bantuan? Itu tidak benar, saya khawatir. Aku tidak di sini bersamamu karena aku ingin 
membantumu. Aku hanya berpikir, untuk Shin, untuk seseorang dalam keadaannya saat ini, 
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kata-kata emosional seorang anak sepertimu akan lebih efektif daripada pidato orang 
dewasa yang diilhami realisme. " 

Usia muda, secara mengejutkan, bekerja dengan keajaiban sebagai senjata. Setelah 
menambahkan komentar terakhir ini hanya untuk dirinya sendiri, Hameln mengajukan 
pertanyaan kepada Luca. 

"Kurasa sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang, tapi aku berencana untuk 
menggunakanmu. Tapi, sekarang dan hanya sekarang, saya bisa membebaskan Anda. Apa 
yang akan kamu lakukan? Maukah Anda ikut dengan saya? Atau apakah Anda akan kembali 
ke panti asuhan? " 

Hameln mengulangi pertanyaan yang pertama kali dia tanyakan pada Luca di panti asuhan. 
Menunggu untuk mendengar apa yang akan dipilih oleh anak mudanya, Hameln 
menyeringai. 

"... Aku, aku pergi. Saya akan pergi bersama. Jika saya tidak ... Shin akan pergi ke suatu 
tempat yang jauh. " 

Jawab Luca sambil sedikit gemetar. 

Mendengar jawabannya, senyum Hameln melebar. 

"Apakah ini naluri wanita, aku penasaran? Atau mungkin, Anda tahu bahkan jika Anda 
tidak benar-benar memahaminya. " 

" Eh? " 

" Tidak, tidak apa-apa. " 

Hameln menyuarakan pikirannya keras-keras tanpa menyadarinya. Dia kemudian berganti 
topik dengan senyum ambigu. 

"Bagaimana kalau kita pergi?" 

"Di mana kita pergi?" 

"Tempat di mana dia berada. Yah, informasinya sudah tua, jadi saya tidak yakin. " 

Bahunya jatuh lagi, Hameln memanggil salah satu binatang buas kontraknya. Sebuah 
lingkaran sihir muncul di tanah dan monster tipe harimau biru sekitar dua mels, seorang 
Weyger, muncul. 

Taring dan cakarnya berwarna biru transparan, dua helai rambut putih besar menjulur 
dari dahinya di atas punggungnya. Levelnya adalah 423. Bagi Luca, hanya didorong oleh 
cakarnya akan mengurangi HP-nya menjadi nol. 
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"Eek !?" 

Tubuh Luca menyusut ketakutan saat melihat penampilan Weyger yang tiba-tiba. 

"Jangan takut, ini hanya alat transportasi kami." 

Mengikuti perintah Hameln, Weyger berjongkok. Monster itu menatap Luca, seolah-olah 
mengatakan padanya "naik, rindu". 

"Semakin cepat kita bergerak, semakin baik. Silakan, ayo. " 

Didorong oleh Hameln, Luca dengan takut-takut menaiki Weyger. Monster itu memastikan 
bahwa Luca dengan kuat meraih bulunya, bangkit perlahan, dan mulai berjalan di sebelah 
Hameln. 

"Sangat lembut." 

"Gaarfn." 

Luca berkuda, memeluk punggung Weyger. Perasaan bulu lembut monster itu mungkin 
sangat menyenangkan, karena dia tampak pusing sekarang. 

Mereka Weyger mendengus bangga, seolah-olah membual tentang kualitas bulunya. 

"Lagipula, ini cukup populer sebagai hewan peliharaan." 

"Gah!" 

Sebaliknya, bagi Hameln, monster itu menggeram seolah mengklik lidahnya. 

"Baiklah, tujuan kita ada di depan. Saya mengatur Weyger untuk melindungi Anda, jadi 
jangan jauh-jauh dari itu, oke? " 

Hameln memeriksa bahwa monster di tujuan jauh lebih rendah daripada Weyger. 

"Oke." 

"Gaarf!" 

Weyger menggeram, seolah mengatakan "serahkan padaku!" 

"Kurasa monster juga suka dan tidak suka?" 

Bingung oleh Weygar yang menunjukkan reaksi yang sangat berbeda terhadap Luca 
daripada dirinya sendiri, Hameln berjalan di. Tak lama kemudian, beberapa pondok kecil 
muncul. 
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"Kurasa kita datang terlambat. Ya ampun ... informasinya sudah tua, jadi kurasa aku 
seharusnya memastikan dia hidup dulu. " 

Hameln berbisik sambil menggosok dagunya di depan pondok yang benar-benar hancur. 

Informasi yang ia peroleh menyatakan bahwa Robin tinggal di salah satu pondok 
penginapan. 

Tidak ada jaminan bahwa Robin ada di pondok yang hancur, jadi Hameln memutuskan 
untuk mengumpulkan informasi di sekitarnya. 

"Maafkan aku, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." 

Hameln menyuruh Luca untuk menunggu dan mengetuk pintu pondok di sebelah yang 
rusak. Beberapa detik kemudian, seorang pemain pria gemuk muncul dari dalam. 

"Apa yang kamu inginkan?" 

"Aku mencari seseorang, apakah kamu kenal seorang pemain bernama Robin?" 

"Oh, kamu kenal orang tetangga?" 

Jawaban lelaki itu menunjukkan bahwa penghuni pondok yang runtuh itu memang Robin. 
Hameln membantah dan pria itu melanjutkan. 

"Kamu tidak? Yah, terserahlah. Itu terjadi beberapa hari yang lalu, seorang pemain dengan 
katana menghancurkan rumah secara tiba-tiba. Tidak masuk akal bagi saya untuk 
merasakan sesuatu seperti itu dalam sebuah game, tapi ... Saya merasakannya nyata. 
Membunuh niat. Dia tampak sangat berbahaya, jadi kupikir aku harus meninggalkannya 
sendirian dan bersembunyi di dalam segera. Mereka berbicara sebentar ... tetapi orang di 
dalam, pada akhirnya, pergi seperti ini. " 

Pria itu membuat gerakan geser horizontal di lehernya dengan tangannya. 

Artinya mungkin kepala itu telah dipotong. Keduanya berbicara sedikit lebih banyak, tetapi 
tidak ada petunjuk tentang kemungkinan tujuan Shin berikutnya. 

"Begitukah ... terima kasih banyak atas waktumu." 

Hameln membungkuk dalam-dalam dan menutup pintu. 

"Shin tidak ada di sini?" 

"Ya, sepertinya begitu. Satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah rumor itu, lalu ... " 

" Rumor? " 
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" Mereka mengatakan bahwa Shin memiliki pacar baru, dan bahwa mereka menggoda di 
depan umum tanpa rasa malu sama sekali ... jujur, aku tidak percaya bahwa Shin akan 
mendapatkan yang baru pacar sekarang. " 

Jika guild PK besar masih ada, dia mungkin mempercayai instingnya dan menunggu untuk 
menyerang. Namun, yang tersisa hanyalah yang sangat kecil dan pemain solo, sehingga 
rencana itu tidak dapat digunakan. 

Hameln juga tidak bisa menggunakan perantara informasi, jadi pilihan terakhir adalah 
mengandalkan desas-desus yang dianggapnya menjijikkan. 

"Dia ada di tempat dengan banyak orang?" 

"Itu wajar. Tetapi bahkan sebagai rumor, itu mengkhawatirkan saya bahwa itu menyebar 
begitu cepat. " 

Rasanya seolah-olah itu disebarkan dengan sengaja. 

"... ooh, begitu, jadi itu rencananya." 

Setelah memikirkannya, Hameln menyadari sesuatu dan tiba-tiba tampak sangat yakin. 

Bahkan jika dia berkeliling menghancurkan guild PK, target utama Shin masih Vlad. 
Hameln, yang tahu keduanya, menyadari apa tujuan sejati Shin mungkin. 

"Kamu tahu di mana Shin?" 

"Aku belum bisa mengatakan aku tahu. Tapi saya tahu apa yang dia coba lakukan. Saya 
ingin melakukan ini tanpa Vlad sadari, tetapi jika saya katakan saya akan bekerja sama, 
kami mungkin bisa mendapatkan informasi darinya. " 

Hameln mengirim pesan kepada Vlad segera. 

"(Halo, sudah cukup lama. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Anda, bisakah Anda 
meluangkan waktu untuk saya?)" 

Ketika Vlad menjawab obrolan itu, ia tampak sangat jengkel. Hameln, berpikir bahwa 
perilakunya melebihi harapannya, menyambutnya. 

"(Apa yang kamu inginkan dariku? Kalian semua orang tidak akan menghubungi saya tanpa 
tujuan.)" 

"(Yah, itu benar. Aku ingin mengobrol dengan Shin, apakah kamu tahu di mana dia berada? 
Aku mendengar desas-desus yang aneh, jadi kupikir kamu mungkin tahu lebih banyak 
tentang itu juga.)" 

" (Saya tahu. Wanita itu maju sendiri, bukan.) " 
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Hameln berpikir bahwa situasinya akan bergerak agak cepat dan tersenyum pada dirinya 
sendiri. 

Kemana perginya kehati-hatian yang tiada taranya? Vlad bertindak sangat berbeda dari 
terakhir kali Hameln berbicara dengannya. 

Dengan sebagian besar PK dimusnahkan, mengorganisir operasi skala besar membutuhkan 
sejumlah besar orang dan sumber daya. Para PK dengan kekuatan tempur tinggi, 
khususnya, telah dengan hati-hati dihilangkan, jadi tidak mungkin untuk menipu mereka 
untuk menggunakannya sebagai pembunuh juga. 

"(Kerja sama Anda selama invasi itu berharga, jadi jika Anda memberi tahu saya 
keberadaannya, saya dapat membantu Anda. Saya juga masih memiliki barang-barang itu.)" 

"(Apa yang Anda rencanakan ketika bertemu dengannya?)" 

Vlad mungkin langsung menghitung bahwa Hameln bisa membantu meningkatkan daya 
tempurnya yang lebih rendah; suaranya terdengar jauh lebih tenang daripada sebelumnya. 

"(Aku hanya ingin berbicara dengannya. Tapi aku ragu semuanya akan berakhir dengan 
damai.)" 

"(Kamu hanya akan terbunuh jika melakukannya.)" 

"(Aku mungkin bisa mengulur waktu jika aku menggunakan monster sebagai tameng. Aku 
hanya tertarik pada apa yang sebenarnya dia pikirkan saat ini.) " 

" (... jadilah itu. Aku akan menghubungi kamu begitu aku punya rencana.) " 

Dari nada suara Vlad, Hameln merasa bahwa Vlad telah memutuskan bahwa dia adalah 
akan memanfaatkan Hameln. 

Hameln menjadi MPK karena dia ingin mengamati kemauan dan emosi pemain ketika 
diserang oleh monster. Karena itu, dia sangat terampil membaca emosi orang lain. 

Percakapan telah berlangsung begitu lancar sehingga hampir tampak seperti jebakan. 
Terlepas dari ikatan kepercayaan yang lemah di antara mereka, Vlad terlalu ceroboh. 
Frustrasinya mungkin telah memuncak. 

"Kalau begitu, kita harus menghubungi Shin sekarang ... ada apa?" 

Jika dia tidak menjawab untuk mengobrol, kirim saja pesan padanya. Hameln memikirkan 
ini, ketika dia melihat bahwa Luca menangis. 

Weyger menjilati wajahnya, mencoba menghiburnya. 

"Shin ... Shin akan pergi !!" 
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Hameln menduga Luca telah berbicara dengan Shin melalui obrolan. Shin hendak 
melangkahi garis yang tidak boleh dilintasi. 

"Aku pikir dia akan kembali begitu dia membalas dendam, tapi ini perkembangan yang 
cukup membosankan." 

Tidak ada yang lebih membosankan untuk diamati daripada manusia yang telah putus asa. 
Bukan tidak biasa bagi orang-orang yang memeluk harapan untuk berakhir seperti itu, 
tetapi bukan itu yang diharapkan Hameln. 

"Kami memiliki kesempatan untuk melihat panggung besar dengan mata kami sendiri ... 
Saya minta maaf untuk Vlad sayang, tapi saya harus melakukan sesuatu tentang hal itu." 

Hameln berjongkok, matanya setinggi yang dimiliki Luca. 

"Apakah kamu ingin Shin kembali?" 

Hameln mengajukan pertanyaan dengan nada serius, senyum ambigu yang biasanya hilang 
dari bibirnya. Setelah beberapa saat, Luca mengangguk dengan kuat. 

"Bahkan jika itu berarti hidupmu akan dalam bahaya?" 

Luca mengangguk lagi, tanpa jeda kali ini. 

"Baik sekali. Silakan tunggu di sini. Jika apa yang akan saya katakan sekarang terjadi, 
wujudkan. " 

Sambil tersenyum lagi, Hameln memberikan kartu kepada Luca. Objek berbentuk bola dan 
angka "10" digambarkan di situ. 

"Bagaimana kalau kita menghubunginya?" 

Pengaturan waktu sangat penting. Dengan pemikiran ini, Hameln mengirim pesan. 
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Vol. 10 - 4.3 
Bab 4 -- Bagian 3 Seminggu telah berlalu sejak mereka mulai berdiri di depan umum 
dengan sengaja. 

Shin berpikir bahwa efek rencana itu akan segera muncul, ketika dia dihubungi melalui 
obrolan dari Emil. Mungkin memikirkan kemungkinan bahwa dia tidak akan menjawab, dia 
mengirim kartu pesan pada saat yang sama. 

"(Luca telah diculik oleh Hameln !!)" 

"(Luca !?)" 

Shin bisa mengatakan Emil terkejut ketika dia mendengarkan ceritanya, namun dia merasa 
sedikit aneh. 

Hameln adalah pemain yang suka menggunakan monster untuk menyerang pemain, 
seorang MPK. Level pertarungannya agak tinggi, tapi dia jarang bertarung selain untuk 
membela diri. Dia tampaknya bertindak mengikuti aturannya sendiri; setelah memasuki 
Avidya, Shin telah mendengar laporan yang tersebar tentang dia. 

Hameln dilaporkan memiliki kepribadian yang ringan dan mudah. Namun, alih-alih terlibat 
dalam semua aktivitas PK, dia tampaknya fokus pada pertempuran skala menengah dan 
besar. 

Shin sempat bertemu dengannya selama acara invasi terakhir, tetapi dia tidak bisa 
menahan perasaan bahwa aneh bagi Hameln untuk menyandera. 

"(Kupikir aku sudah mendirikan penghalang panti asuhan lagi?)" 

"(Sepertinya Luca keluar sendiri. Tapi ekspresinya aneh ... Aku akan mengirimmu pesan 
yang dikirim Hameln kepadaku.)" 

Pesan Emil segera tiba : berbunyi "Saya meminjam wanita muda, saya akan mengirimnya 
kembali setelah beberapa saat", hampir seperti lelucon atau lelucon. 

"Apakah kamu dapat menghubungi Luca?" 

"Ya, tapi dia hanya menjawab bahwa dia akan pergi dengan Hameln, dan tidak lebih." 

Shin merasa situasinya semakin sulit untuk dipahami. 

Mode obrolan adalah mode komunikasi yang sepenuhnya pribadi; mustahil bagi orang lain 
untuk mendengar. Bahkan jika dia dibawa pergi atau diancam, masih mungkin untuk 
memberi tahu orang lain tanpa diketahui penculiknya. 
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Karena Luca tidak mengatakan hal seperti itu, mungkin saja dia mengikuti Hameln atas 
kehendaknya sendiri. 

Shin meminta rincian lebih lanjut dan mengetahui bahwa sebelum menghilang, Luca telah 
bertengkar dengan Ryohei dan Teppei tentang apakah Shin akan kembali atau tidak. 

"(Sampai pesan Hameln tiba, mereka berdua mengatakan bahwa dia telah mencarimu. Aku 
juga tidak tahu apa yang terjadi ... Aku tidak yakin apakah aku seharusnya memanggilmu 
atau tidak.)" 

"(....Aku mengerti .) " 

Hampir setengah hari telah berlalu sejak menghilangnya Luca. Setelah berpikir sebentar, 
Shin mencoba menghubungi Luca melalui mode obrolan. 

"(.... Shin?)" 

Setelah beberapa dering, Luca menjawab. Suaranya terdengar takut-takut, takut. 

"(Emil memberitahuku Hameln menculikmu.)" 

"(Uuh ... maafkan aku ...)" 

"(Tidak apa-apa untuk saat ini. Jadi, apakah kamu baik-baik saja?)" 

"(Ya, dia membantuku mencarimu.)" 

Dia membantumu? 

Shin tidak menemukan kata-kata Luca selain membingungkan. Hameln, seorang PK 
terkenal, sedang membantu anak kecil menemukan seseorang? Itu terlalu aneh. 

Shin mengajukan lebih banyak pertanyaan dan menemukan bahwa Hameln tampaknya 
juga mencarinya. Bahwa dia tidak menyakiti Luca dengan cara apa pun dan telah 
menetapkan monster untuk melindunginya. 

(Kenapa dia mencari saya?) 

Terakhir kali kami bertemu, Hameln tampak tertarik padanya. Mungkin itu perpanjangan 
dari itu, tetapi tidak ada alasan untuk membawa Luca bersamanya. Selama acara invasi, dia 
tidak menyerang Shin sendiri, tetapi seluruh kota, jadi dia tidak boleh terobsesi dengan 
Shin seperti Vlad. 

Seharusnya tidak ada alasan bagi Hameln untuk membawa beban mati seperti Luca 
bersamanya. 

"(Luca, Hameln berbahaya. Emil dan yang lainnya juga khawatir. Kembali ke panti asuhan)" 
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"(Shin, kapan kamu akan kembali?)" 

"(Yah, aku ...)" 

Aku akan segera kembali. . Itulah yang ingin Shin balas, tetapi kata-kata itu tidak 
meninggalkan bibirnya. 

Kemudian, dia sadar. Bahkan setelah membalas dendam, dia tidak punya niat untuk 
kembali. 

Shin melihat ke bawah dan melihat tangannya. Mereka benar-benar bersih, tetapi yang 
dilihatnya hanyalah noda darah dan nyali. Dia merasakan darah menetes di antara jari-
jarinya. Aroma besi menusuk hidungnya. 

(Ini sangat mengerikan.) 

Dia tidak bisa menyentuh orang lain lagi. Mungkin dia sudah menyadarinya, tanpa sadar. 

"(Luca, aku harus mengembalikan semua orang ke dunia nyata. Aku membuat janji dengan 
Marino.)" 

"(... hn.)" 

"(Aku harus fokus membersihkan ruang bawah tanah mulai sekarang.)" 

"(Kita bisa 't, bertemu lagi?) " 

" (Jangan khawatir, aku tidak akan mati.) " 

Kata-kata" kita akan "tidak bisa keluar dari mulutnya. 

"(Aku akan mengakhiri dunia ini. Luca, Emil, Ryohei, Teppei, semua orang akan aman. Jadi 
tunggu saja.)" 

"(Shin?)" 

"(Aku akan sibuk, jadi kita tidak bisa bertemu sampai saat itu.)" 

"(Shin !!)" 

"(Luca, kembali ke panti asuhan.)" 

Shin memotong obrolan setelah pesanan terakhir ini. 

Mempertimbangkan kekuatan bertarung Hameln, Shin harus menghadapinya sendiri. 
Lokasi mereka, bagaimanapun, adalah daerah penginapan di mana Shin telah menebang 
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Robin. Bahkan jika Shin pergi ke sana sekarang, pada saat dia tiba mereka mungkin akan 
berada di tempat lain. 

Hameln mungkin akan mencoba dan melakukan kontak cepat atau lambat. Dia mungkin 
juga tidak akan membahayakan Luca, jadi Shin memutuskan untuk tidak mencarinya dan 
menunggu Hameln bergerak. 

Shin terkekeh pada dirinya sendiri, berpikir bahwa dia telah menjadi agak dingin. 

"Shin, sepertinya Vlad sedang bepergian." 

Seolah-olah dia telah menunggu Shin untuk menyelesaikan obrolannya, Milt -- yang telah 
berjalan di sebelahnya -- memanggil Shin. Milt, bukan Shin, telah menerima pesan. 

"Ceritakan lebih banyak." 

Shin mendesak Milt untuk detail, sementara pada saat yang sama terhubung ke Calmia 
melalui obrolan. 

◆◆◆◆ 

proposal Vlad adalah untuk menawarkan Milt tempat untuk mati. 

Untuk waktu yang lama sekarang, Milt memiliki nama panggilan lucu seperti "Mini 
Berserker" dan "Poison Lolita". Namun setelah game kematian dimulai, dia hanya dikenal 
dengan julukan "Deathwish". 

Seperti yang dia katakan pada Shin, metode yang dia pilih untuk menyelesaikan 
kontradiksi keinginannya untuk mati tetapi takut bunuh diri adalah dengan terlibat dalam 
perkelahian sampai mati. Tidak masalah apakah lawannya adalah monster atau pemain, 
Milt melemparkan dirinya ke medan pertempuran tanpa setitik kehati-hatian, sehingga 
julukan itu melekat padanya dengan cepat. 

Alasan mengapa dia tidak dihentikan oleh pemain lain, bahkan jika dia muncul saat mereka 
melawan bos, adalah bahwa dia mengambil risiko tertinggi dari semua ketika bertarung. 

"(Kurasa dia jadi tahu bahwa aku sudah bilang padamu bahwa aku ingin kamu 
membunuhku. Meskipun, kamu tidak bertingkah seperti pacarku sehingga aku bisa mati 
tanpa penyesalan.)" 

Terima kasih atas bantuan Catnip juga, rumornya bahwa Shin dan Milt telah menjadi 
sepasang kekasih telah menyebar dalam sekejap mata. 

Bukan hanya Shin, tetapi Milt juga agak terkenal, sehingga kecepatan penyebaran rumor itu 
mengejutkan mereka. Berkat itu, Vlad pindah lebih awal dari yang diharapkan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Shin terkejut bahwa Vlad menghubungi Milt ketika dia bersamanya: keinginannya yang 
terungkap untuk dibunuh, tidak peduli di tangan siapa itu, mungkin berhasil demi mereka. 

Tersembunyi melalui 【Menyembunyikan】, Shin dan Milt menunggu Vlad, membuat 

obrolan terbuka di antara mereka. 

Vlad sendiri berniat untuk menjadi lawan Milt rupanya. Shin dan Milt seharusnya menjadi 
sepasang kekasih, jadi Vlad mungkin ingin sekali lagi merebut Shin yang dicintainya 
dengan tangannya sendiri. 

"(Cukup ceroboh.)" 

"(Bukti dari keadaan darurat yang dialaminya. Yah, itu juga hasil dari perburuan PK tanpa 
henti Anda.)" 

Area yang dirancang adalah tempat yang ideal untuk duel; beberapa orang atau monster 
pernah mengunjunginya. 

Itu adalah lokasi yang sempurna untuk mengatur penyergapan. Langit berawan 
membuatnya semakin sulit untuk melihat Shin dan Milt. 

"(Datanglah sendirian, tanpa memberitahu Shin. Itu benar-benar buruk, jika kamu 
bertanya padaku.)" 

"(... bisakah dia benar-benar idiot? Kupikir dia akan membuat sesuatu yang lebih 
mengesankan pada akhirnya.)" 

"(Shin "Biarkan aku, ingatkan aku bahwa kaulah yang membuat itu tidak mungkin. Kamu 
menghancurkan semua tempat yang bisa digunakan Vlad, kan?)" 

Shin tidak menjawab nada Milt yang sedikit putus asa. 

Ketika mereka menghabiskan waktu dengan pertukaran seperti itu, peta Shin 
mendaftarkan penanda yang semakin dekat, melaju kencang di hutan terdekat. Setelah 
mengaktifkan 【Clairvoyance】 dan 【Through Sight】, mata Shin bisa melihat Vad 

mengendarai Naga Merah Penatua. 

"Kamu datang sendiri?" 

Vlad mendarat dengan tunggangannya dan memberikan pertanyaan kepada Milt. Dia 
terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. 

Rambutnya yang sebelumnya sangat terawat baik sekarang acak-acakan, baju besi perak 
yang sebelumnya bersinar sekarang memancarkan cahaya kusam. Secara keseluruhan, dia 
memberi semacam kesan pudar dan bernoda. 

"Kamu memintaku untuk melakukannya, bukan? Apa yang kamu katakan sekarang? " 
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" Aku mendengar kamu adalah sepasang kekasih, jadi aku pikir kamu akan membawanya 
juga. " 

"Jika kamu tahu alasan mengapa aku bersama Shin, kamu tidak perlu terkejut bahwa aku 
sendirian. Saya datang tanpa mengatakan apa-apa padanya, seperti yang Anda perintahkan. 
Aku ingin tahu apakah dia mencariku sekarang ... itu akan membuatku sedikit bahagia. " 

Milt tersenyum kecil setelah mengatakan ini; Vlad memandangnya seolah dia telah 
menemukan sesuatu yang sangat kotor. Seluruh tubuhnya mengekspresikan rasa jijik yang 
dia rasakan. 

"Mustahil bagi seseorang sepertimu untuk menggerakkan hatinya." 

"Kamu terlihat sangat kesal. Apakah aku berpegang teguh pada Shin begitu 
menjengkelkan? " 

Setiap kali Milt memprovokasi Vlad, emosi merembes dari wajahnya. Sebaliknya, niat 
membunuhnya tumbuh dan tumbuh. 

"Aku akan membuatmu keluar dari kesengsaraanmu." 

Masih menunggangi naga yang lebih tua, Vlad menunjuk 『Excalibur』, bilah cahayanya 

memanjang, ke arah Milt. 

"Sayang sekali, itu tidak akan terjadi." 

Sebelum Milt bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tebasan menerbangkan Vlad 
dari titik matanya. 

Mungkin berkat naluri yang dikembangkan melalui pekerjaan bertarungnya, Vlad nyaris 
tidak berhasil menangkis serangan dengan 『Excalibur』; Namun pedang itu tidak mampu 

menahan kekuatan serangan, dan terpesona. 

"Kh !! Keserakahan !! " 

Vlad menyentuh tanah dan memanggil nama naga mitranya. Namun, Naga Merah Penatua 
tidak bisa menjawab; Gempa susulan dari tebasan telah memotong sayap dan kaki 
depannya. Satu tebasan telah mencukur sekitar setengah dari HP-nya. 

"Jadi kamu ca ----!?!" 

Vlad memandang ke arah sumber tebasan itu, senyum melebar di bibirnya, tetapi dibatasi 
oleh rantai cahaya dan duri berwarna merah dan hitam. 

Duri menghilang berkat perjuangan Vlad, tetapi bahkan kekuatan berotot dari pemain 
canggih seperti Vlad tidak bisa membuat rantai bergerak. 
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Itu adalah kombinasi dari skill Sihir tipe Ringan 【Arc Bind】, yang memiliki kekuatan 

konstriktif tinggi, dan skill Sihir tipe gelap 【Thorns of Impurity】, yang menimbulkan 

beberapa penyakit status. 

"Serangan kejutan kecil, dan kamu sudah tak berdaya?" 

Shin, yang telah menghancurkan kepala Naga Penatua dengan mantra tipe Cahaya, 
berbicara dengan lembut sambil melihat, tanpa ekspresi, pada Vlad yang pingsan. Dia 
merasa tidak senang telah menangkapnya. 

Vlad sekarang terpengaruh dengan empat status negatif: 【Bloodred Poison】, 【Blind】, 

【Hi-Paralyze】, dan 【Curse】. Dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun, apalagi 

melepaskan rantai. 

"Haha, apakah kamu datang untuk membalas dendam?" 

Vlad tidak bisa bergerak, tetapi masih tersenyum. 

Meskipun pandangannya tertutupi oleh 【Blind】, dia mengenali Shin dari suaranya. 

"Ya." 

Sebelum musuhnya yang paling dibenci, Shin sangat tenang. 

Dia merasa benci. Tapi kebencian ini, membakar dalam hati, telah kehilangan api yang 
cukup panas untuk mengguncang emosinya. 

Shin tidak tahu kapan itu terjadi. Dia tidak tahu apakah itu sesuatu yang baik atau buruk. 

"Aku tidak akan menjadi orang yang akan membunuhmu." 

Obsesi itu tidak hilang. Kemarahan dan kebencian tetap ada. 

Sekarang, bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan emosinya mengayunkan pedangnya. 

Mengikuti sinyal Shin, enam pemain muncul dari hutan. Mereka belum terdeteksi karena 
mereka semua dilengkapi dengan peralatan buatan Shin. 

"Apa tanggapan ini ....?" 

Si buta Vlad bingung dengan pendekatan kehadiran para pemain; Secara alami, ketika Shin, 
yang seharusnya menghabisinya, belum bergerak satu langkah. 

"Itu tidak mungkin ..." 

"Oh ya, itu bisa." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Senjata kelas kuno di tangan para pemain yang mendekat memberikan cahaya yang pudar. 
Bahkan para pemain dengan statistik yang kurang unggul, berkat bonus senjata, dapat 
menimbulkan kerusakan yang signifikan. 

".... Berhenti." 

Tanpa ragu-ragu, senjata-senjata itu terangkat ke udara dan mengayunkannya ke Vlad. 

"BERHENTI!!!" 

Satu pukulan tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan besar. Sebaliknya, hal ini 
membuat Vlad merasakan, seseram mungkin, bagaimana HP-nya secara bertahap 
berkurang. 

"AKU BILANG STOOOOOOOOOOOOOOPP !!!!!" 

Dia dibunuh oleh orang-orang yang tidak dia kenal. Kenyataan ini mendorong Vlad untuk 
berteriak. 

Shin sudah membalikkan punggungnya; dia tidak menatap Vlad lagi. 

"Mengapa!?! Akulah yang kamu benci !! Kenapa orang-orang ini !! Nobodies ini!?! " 

Vlad mungkin tidak bisa merasakan ekspresi, emosi, atau bahkan matanya. 

Itu adalah balas dendam Shin. Untuk diabaikan oleh seseorang yang membuat Anda 
terobsesi. Kenyataan itu pasti akan menyakitkan di atas segalanya bagi Vlad. 

"Sial !! HAMEL---- " 

Jeritan terakhir mati di belakang Shin. Kehadiran Vlad tidak lebih. 

"Yah, itu cepat berakhir." 

"Itulah pembalasan sebenarnya." 

Shin melihat ke arah Milt. 

"Aku berterima kasih atas bantuanmu. Jujur saja, saya tidak berharap semuanya berjalan 
dengan baik. " 

" Saya hanya melakukannya untuk tujuan saya sendiri, jadi jangan menyebutkannya. 
Daripada itu, ketika mereka pergi ... oke? " 

" Ya, aku akan menepati janjiku. " 
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Keenam pemain menyaksikan Vlad menghilang, diam dari awal hingga selesai. Pria yang 
kelihatannya mewakili mereka memberikan beberapa kartu peralatan kepada Shin, 
membungkuk dengan tenang, dan pergi. 

Shin memperhatikan mereka pergi, lalu berbalik ke arah Milt. 

"Kita bisa mulai kapan saja." 

"Oke, aku tidak akan menahannya saat itu." 

Sebuah kutub raksasa muncul di tangan Milt. Diselimuti dengan api biru, itu adalah Ancient 
Breogand Ancient Tingkat Kuno yang lebih rendah. 

"Ayo bersenang-senang!!" 

『Breogand』 menebas udara, disertai dengan teriakan perang Milt. Bahkan senjata berat 

bisa bergerak secepat tombak dan kapak normal berkat STR Milt. 

Itu adalah serangan yang bahkan dapat merusak Shin jika dia dipukul; dia menggambar 『

True Moon』 dan memblokirnya. 

"Ini akan segera berakhir." 

Bentrokan frontal menyebabkan 『Breogand』 hancur berantakan. 

Ada perbedaan stat antara Shin dan Milt, termasuk bonus senjata, yang tidak bisa diisi 100 
atau 200 poin. Di dunia di mana sistem video game menguasai semua, itu adalah perbedaan 
yang terlalu jelas. 

"Hei, apa kata-kata terakhir Mari?" 

Tanya Milt ketika pedang mereka masih terkunci. 

"... dia bilang dia ingin semua orang kembali bersama." 

"Begitu, Mari ... dia membuat keputusan." 

Roh air Milt, Undine, melepaskan beberapa gelembung, tetapi Shin menepuknya dengan 
tangan kiri. Mantra kilat yang dia luncurkan saat serangan balik menyengat Undine dan 
Milt. 

"Aku sangat iri ... kita telah kehilangan semua harapan dalam kenyataan." 

Hanya HP Milt yang menurun, sepihak. Bunga api yang menembak di antara bilah mereka 
membuat bayangan di wajahnya. Ekspresinya berisi campuran kekaguman dan 
kecemburuan. 
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"Ini saatnya kamu harus mengatakan, 'Kamu bisa melakukannya juga!' !!" 

"Hanya seseorang yang siap untuk membawa hidupmu di pundak mereka yang bisa 
mengatakan itu !!" 

Milt berteriak cukup keras untuk tidak membiarkan suaranya tenggelam dalam suara. dari 
logam penggilingan, dan Shin melolong kembali. 

Dalam bentrokan ke-15 di antara senjata mereka, pisau 『Breogand shot tertembak di 

udara. Milt kehilangan keseimbangan sebagai konsekuensinya, dan Shin menyiapkan 『

True Moon』 di pinggangnya. 

"Aku benar-benar----" 

Milt secara naluriah menggunakan gagang 『Breogand to untuk melindungi dirinya. 

Pukulan Shin, seolah dipandu olehnya, memukul dengan bersih. 

"---Sebelumnya." Tebasan 

dihentikan sesaat oleh gagang 『Breogand but, tetapi kemudian dibelah menjadi dua 

bersama dengan segala sesuatu yang lain di jalur pedang. 

Skill bela diri tipe Katana 【Shiden -- Helmet Smasher】. 

Teknik, yang menyebabkan kerusakan besar pada senjata atau perlengkapan pertahanan, 
melepaskan kekuatan ofensifnya sepenuhnya. 

"Terima kasih." 

Milt mengucapkan kata-kata terakhirnya sambil tersenyum. 

Shin memandang Milt berubah menjadi semburan poligon dan menghilang, emosi yang 
rumit berdetak di dadanya. Dia tidak pernah berpikir untuk berterima kasih kepada 
seseorang yang dia bunuh. 

"Kamu sudah selesai, ya?" 

Mungkin dia telah menurunkan penjaganya, mungkin dia tenggelam dalam pikirannya. 

Shin tidak memperhatikan kehadiran yang mendekat sampai berbicara dengannya. 

"Halo, sudah lama." 

"... .Shi, Shin ..." 

Shin berbalik dan melihat Hameln bersama Luca. 
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"Kenapa kamu di sini?" 

"Aku dengar dari Milt. Saya kira dia juga tidak tahan melihat Anda melewati jalan ini. " 

Keduanya sebagai PK, tidak aneh jika ada hubungan antara Milt dan Hameln. Shin, 
bagaimanapun, tidak mengerti mengapa Milt akan memberitahunya tentang tempat ini. 

"Bagiku juga, sama sekali tidak menarik bagimu untuk menjadi seperti ini." 

"Apa katamu?" 

"Anggap saja aku ini orang yang sibuk. Aku hanya melakukan apa yang kurasakan. Sisanya 
terserah padamu. Lakukan yang terbaik. " 

Hameln kemudian menggunakan kristal dan berteleportasi. Hanya Luca yang tersisa, 
sebuah kartu di tangannya. 

"Bukankah aku menyuruhmu untuk kembali?" 

"Tapi Shin, kamu tidak akan kembali !!" 

"Itu-" 

"Shin, kamu pulang dengan aku!" 

Luca berlari ke Shin dan mencoba untuk mengambil tangannya. Tapi sebelum tangannya 
bisa menyentuh tangannya, Shin pindah. 

Tangan Luca akan ternoda darah. Atau begitulah yang dia rasakan. 

"Shin !!" 

Ada kurang dari lima langkah antara dia dan Luca yang berteriak. Jarak kecil itu 
memisahkan mereka seperti tebing terjal. 

"Nh!" 

Luca mengangkat tinggi kartu yang dipegangnya. Apa yang muncul adalah benda seperti 
granat, yang akan meledak setelah waktu yang ditentukan. 

"Nh ... eh?" 

"Luca !?" 

Luca tampaknya tidak menyadari sifat dari benda yang dipegangnya. Shin melangkah lebih 
dekat dalam sekejap dan mengambilnya dari tangannya, lalu meluncurkannya tinggi ke 
langit. 
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Setelah beberapa detik, dengan suara seperti letusan, awan kecil asap putih muncul di atas. 

Itu hanya bom asap. 

"... .Apa?" 

"Nh!" 

Shin memandang dengan curiga kejadian yang tak terduga itu, ketika Luca meraih 
tangannya dengan kuat. 

"Ayo kembali, oke?" 

Kata-kata Luca, anehnya, sama dengan Marino. 

Jika Shin menggunakan sedikit terlalu banyak kekuatan untuk menjabat tangan Luca -- 
setinggi levelnya dalam satu digit -- dia bisa dengan mudah meniup HPnya. 

Shin memandangi tangannya. Darah di tangannya tampaknya menodai miliknya juga. 

"Aku ..." 

"Ayo kembali !!" 

Tepi mata Luca dipenuhi air mata. Meski begitu, dia mencengkeram tangan Shin sekuat 
yang dia bisa. 

"Ayo kembali ...." 

Mengibaskannya akan terlalu sederhana. Tapi itu tidak semudah itu. 

Pada saat yang sama, sebuah celah pecah di antara awan-awan di langit. 

Sinar matahari yang baru bersinar menerangi Luca, seolah memisahkan keduanya dengan 
jelas; Luca dalam cahaya hangat, cerah, kuning, Shin dalam kegelapan berkabut. 

"... ah?" 

Seolah-olah perbedaan antara dia dan Luca terlihat jelas. Shin memperhatikannya dan akan 
menertawakan dirinya sendiri, ketika matanya menangkap sesuatu yang lain, sesuatu yang 
sulit dipercaya. 

Di atas tangannya dan Luca, ada satu tangan lagi. Di sebelah Luca, berdiri Marino. Saat itu, 
Shin lupa segalanya. 

Luca menarik Shin saat dia berjalan. Benar-benar hilang, dia mengikutinya tanpa 
perlawanan terkecil. 
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Shin mandi di bawah sinar matahari, seolah-olah dia ditarik keluar dari kegelapan. 

"... .." 

Mata Shin sementara dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan. 

Dia menutup mereka hanya sesaat, tetapi saat itu Marino menghilang. 

"...... .." 

Apakah itu fatamorgana? Shin bertanya pada dirinya sendiri, lalu dia merasakan 
kehangatan tangan Luca di tangannya. 

Tidak, itu pasti bukan hanya milik Luca. Dia memegang tangan itu berkali-kali. Bahkan 
setelah menjadi pembunuh, dia tidak bisa melupakan kehangatan itu. 

Itu Marino, tanpa ragu. 

"Apakah kamu menyuruhku kembali?" 

Marino yang dilihatnya dalam cahaya tampak sedih. 

"(Ayo kembali.)" 

Kata-kata yang sama yang diucapkan Marino meresap ke dalam hati Shin. 

Dia melihat ke bawah dan melihat tangan kecil mencengkeramnya. Dia merasakan sesuatu 
di dalam mencair dan menghilang. 

"Shin, apa kamu menangis?" 

"Aku tidak ... aku tidak tahu ..." 

Shin merasakan semua kekuatannya meninggalkan tubuhnya dan jatuh berlutut. 

Sesuatu yang hangat sepertinya mengalir di pipinya. 
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