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Vol. 11 - 1.1 
Bab 1 -- Bagian 1 Rumah gubernur Black Priestess Shrine, di negara pulau Hinomoto. 

Di dalam Tsuki no Hokora, yang telah terwujud di daerah hutan di dalam rumah 
guildhouse, Shin menceritakan masa lalunya. 

Tentang hari-hari sebelum Senja Yang Mulia, ketika dunia ini masih menjadi permainan 
kematian, ketika -- bahkan jika demi melindungi orang yang tidak bersalah -- ia melakukan 
banyak PK -- pembunuhan. 

Tiera perlahan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar cerita Shin. 

"Itu adalah sesuatu di masa lalu sekarang. 'Oh, jadi itu yang terjadi, oke'. Kamu bisa 
melihatnya seperti itu jika kamu mau. " 

Senyum Shin tidak menyembunyikan bayang-bayang. 

Semuanya akan beres. 

Dengan keyakinan ini, Tiera mengangguk. 

"Mungkinkah yang merasuki saya sebelumnya adalah mantan kekasih Anda, Marino?" 

Malam sebelumnya, Tiera melakukan tarian ritual yang mirip dengan Kagura Jepang. Roh 
yang telah mengambil alih tubuhnya pada saat itu menaruh kasih sayang yang dalam pada 
Shin. 

Tidak mungkin ada banyak orang dengan perasaan yang mendalam padanya. 

"Itu mungkin tapi... .Aku tidak tahu. Kau mengambilnya sebelum aku tahu. " 

Sambil berbicara dengan Tiera tentang masa lalunya, Shin juga menyadari bahwa itu 
mungkin Marino. 

"Aah, jujur, aku tidak menghargai hal-hal seperti itu dilakukan melalui tubuhku." 

Tiera mungkin ingat ciuman itu ketika dia menyembunyikan mulutnya dengan tangan 
kanannya, pipinya sedikit memerah. 

"Er .... kali berikutnya, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghindar." 

Bahkan jika dia terpesona oleh sesuatu yang lain, Shin merasa bersalah karena mencium 
Tiera di luar kehendaknya. 
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"Er, well, aku juga ingin tahu siapa yang merasukiku, oke? Jadi, yah, jika itu terjadi lagi, 
tidak apa-apa untuk memprioritaskan mencari tahu siapa mereka, Anda tahu! " 

Karena itu mungkin untuk seseorang yang terhubung dengan masa lalu Shin, Tiera 
mungkin mengatakan itu karena khawatir kepadanya. Kata-kata dan perilakunya sangat 
bertentangan, tetapi Shin memilih untuk berpikir bahwa itulah alasannya. 

"Sementara aku bersyukur mendengar itu, bukankah kamu akan membencinya jika itu 
terjadi lagi?" 

"Kamu tidak perlu khawatir! Itu bisa terjadi ketika saya melakukan hal-hal pendeta juga !! 
A-dan selain itu ... " 

Kata-kata Tiera berhenti. 

Dia memegang kedua tangannya dan melihat sekeliling, tampak gelisah. 

"Selain?" 

"A-Bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa, jadi lupakan semuanya. " 

Tiera menggumamkan sesuatu, tetapi pada akhirnya memotong pembicaraan tanpa 
mengatakan apa pun dengan jelas. 

Matahari sudah tinggi di langit, menandakan bahwa sudah hampir siang. 

Tiera memegangi pipinya yang masih memerah untuk mendinginkannya dan buru-buru 
mengatakan bahwa sudah waktunya makan siang, sehingga secara paksa mengubah topik 
pembicaraan. 

"Itu benar, mereka mungkin akan segera menghubungi kita." 

Shin merasa bahwa akan lebih baik untuk tidak menekan masalah lebih lanjut, dan 
menyetujui proposal Tiera. 

Mereka berdua berdiri dari kursi mereka dan keluar dari Tsuki no Hokora. Tiera, yang 
berjalan di depan Shin, tiba-tiba berbalik. 

"Terima kasih sudah menceritakan kisah yang menyakitkan, Shin." 

"Tidak perlu berterima kasih padaku. Cukup membosankan, bukan? " 

"Tidak semuanya. Aku senang bisa tahu lebih banyak tentangmu, " 

jawab Tiera sambil tersenyum. 
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Dia tidak menyesal belajar tentang masa lalu Shin. Ekspresinya menyatakan itu dengan 
jelas. 

"Sebenarnya, pemandangan dari masa laluku yang kau lihat ... Aku sering melihatnya dalam 
mimpiku." 

"Ingatan ibumu?" 

"Ya. Waktu ketika saya pertama kali bertemu Anda juga, saya kadang-kadang bermimpi 
tentang hal itu. Setiap kali, saya akan mengalami sakit kepala yang hebat dan merasa 
tertekan sepanjang hari. " 

Tiera berbicara sambil menatap ke langit ketika mereka berjalan menuju rumah gubernur 
Black Priestess Shrine. Shin telah mengembalikan Tsuki no Hokora ke bentuk terkompresi. 

"Tapi sejak aku menerima itu darimu, aku tidak punya mimpi itu lagi." 

"Itu?" 

"Kamu tahu, ini." 

Tiera kemudian mengeluarkan koin Geyl dari jubahnya yang diberikan Shin kepadanya 
ketika mereka pertama kali bertemu. Koin itu memantulkan sinar matahari dan bersinar 
dengan jelas. 

"Saya merasa damai saat memegang ini. Mungkin karena ada kekuatan sihirmu di dalam. " 

Shin menatap koin itu dengan saksama dan memperhatikan bahwa itu memang memiliki 
aura yang sama dengan item di dalam kotak itemnya. 

"Seharusnya tidak memiliki efek seperti itu, tapi aku senang jika itu berguna bagimu ... 
kenapa kita tidak membuatnya menjadi liontin? Jadi kamu tidak mengambil risiko 
kehilangan itu. " 

Tiera menyimpan koin Geyl di saku kecil dengan pengikat logam. 

Lagipula, itu juga sangat berharga di dunia ini. Shin berpikir bahwa semakin dekat itu bisa 
dijaga, semakin baik, jadi dia membuat saran itu. 

"Itu akan sangat membantu, tetapi apakah itu baik-baik saja?" 

"Kita bisa melakukannya dalam sekejap. Lagipula, penempaan logam adalah pakaian 
kuatku. " 

" Tolong lakukan itu, kalau begitu. " 
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Shin berhenti, mengambil sebuah ingot Orichalcum dari kotak item dan, seolah-olah 
mencetak segumpal tanah, dengan cepat membentuknya menjadi sebuah rantai. Dia 
kemudian mengambil koin dari Tiera, mencetak Orichalcum di sekitarnya, 
menempelkannya ke rantai dan menyelesaikan liontin. 

"Oh, bisakah kamu membuat rantai lebih panjang, tolong?" 

"Lebih lama dari ini? Berapa banyak? " 

Shin menambah panjang rantai seperti yang diminta Tiera, meskipun dia merasa sudah 
terlalu lama untuk memakai liontin di leher. 

"Apakah kamu benar-benar menginginkannya selama ini?" 

"Ya itu betul. Kebanyakan orang akan mengira itu palsu, tetapi orang yang berpengalaman 
bisa mengatakan itu asli. Saya membutuhkan rantai selama ini sehingga orang lain tidak 
dapat melihat koin. Jika itu ada di sini, tidak ada yang bisa melihatnya selama mereka tidak 
mendekati wajahku dan mengintip, kan? " 

Tiera kemudian mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan menarik leher bajunya untuk 
menunjukkan posisi koin kepada Shin. 

Tidak peduli seberapa banyak dia tahu itu tidak benar, tatapan Shin tertarik pada belahan 
dada Tiera. Koin Geyl, yang melekat pada rantai panjang, terletak tepat di tengah. 

"A-aku mengerti. Itu sebabnya kamu membutuhkannya selama itu. " 

" Ya, itu .... s-lihat? Jika seseorang sedekat ini aku bisa bereaksi, kan !? " 

Akhirnya menyadari bahwa sikap yang diambilnya membuat dadanya terlihat jelas, Tiera 
buru-buru mundur. Pipinya kembali memerah. 

Dia tampak terguncang dan dengan cepat melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada 
orang lain yang melihat mereka. 

"... ehm, terima kasih." 

"Tentu, itu bukan apa-apa." 

Keduanya mulai berjalan lagi. Tak lama kemudian, mereka bertemu Schnee dan Yuzuha, 
yang juga menuju ke guildhouse, dan bergabung dengan mereka. 

"Apakah kamu selesai berbicara dengan Kuchinashi?" 

"Ya, aku akan memberi tahu semua orang ketika kita bersama Filma dan yang lainnya. 
Sepertinya ada masalah baru. " 
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Musuh-musuh guildmaster Kuil Black Priestess, Kuchinashi, berbicara tentang, Tujuh Dosa 
Mematikan, tumbuh lebih kuat ketika acara berlangsung. Lokasi mereka saat ini tidak 
diketahui, tetapi akan lebih baik untuk mengalahkan mereka sesegera mungkin. 

Berpikir bahwa lebih baik memiliki Perusahaan Emas meneliti keberadaan mereka, Shin 
memutuskan untuk mengirim kartu pesan. 

Ketika kelompok Shin tiba di guildhouse mereka menemukan Filma dan Shibaid bersama 
Oodenta Mitsuyo dan Onimaru Kunitsuna, dua dari Lima Pisau Tertinggi, sudah duduk di 
meja makan siang. 

"Kamu terlambat." 

"Maaf untuk menunggu, pembicaraan berlangsung lebih lama dari yang diharapkan." 

Shin meminta maaf kepada Mitsuyo yang sedikit kesal. Dia telah membiarkan dia dan Tiera 
punya waktu sendirian, jadi dia bersyukur untuk itu. 

"Oh benarkah." 

"Lord Shin, seperti yang bisa kamu lihat dia berpura-pura kurang tertarik, tapi Mitsuyo 
telah gelisah selama ini, bertanya-tanya kapan kamu akan kembali." 

Kunitsuna, seringai bersemangat di wajahnya, tampak seolah-olah dia menikmati dirinya 
sendiri secara positif saat dia membuat laporannya. 

"Hei, Kunitsuna !? Apa yang kamu katakan sekarang !? " 

" Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jarang sekali melihat Mitsuyo yang sombong 
gelisah seperti itu. " 

" K-kenapa kau ... !! " 

Kunitsuna mungkin mengenai tempat yang sakit. Bahkan saat melotot padanya, mata 
Mitsuyo melesat ke arah Shin. 

"... apa?" 

"Tidak, tidak ada sama sekali. Mari kita makan, pertama-tama. " 

Mitsuyo tampak seperti wajahnya memerah: tatapannya tidak menakutkan sama sekali, 
tetapi Shin merasa bahwa menyodoknya lebih jauh akan terbukti berbahaya, dan 
memutuskan untuk membiarkannya saja. 

"Apakah ada di antara kalian yang punya rencana untuk sisa hari itu? Kuchinashi 
memberitahuku sesuatu yang menarik, jadi aku ingin memberitahumu juga. " 
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Shin mengusulkan mendiskusikan Tujuh Dosa yang Mematikan, yang disetujui semua 
orang. 

Setelah makan, seluruh kelompok berkumpul di ruangan yang ditugaskan untuk Shin. 

"... Tujuh Dosa Mematikan, hmm. Jelas mereka tidak dapat diabaikan, tetapi tidak banyak 
yang bisa kita lakukan sampai mereka ditemukan, kan. " 

" Setuju. 500 tahun yang lalu, para pemain menggunakan taktik gelombang manusia dan 
entah bagaimana berhasil. Kelompok kami bahkan tidak memiliki 10 anggota, kami hanya 
tidak memiliki tenaga kerja yang cukup untuk itu. " 

Setelah mendengar apa yang Shin katakan, Schnee dan Filma menjawab: yang pertama 
dengan ekspresi yang sangat serius, yang terakhir sambil mengangkat bahu. 

Ketika Shin mengatakan bahwa dia sudah meminta Perusahaan Emas untuk mencari 
monster, kelompok setuju untuk menunggu balasan. 

"Jadi ada makhluk seperti itu di dunia ini ..." 

Mitsuyo tampak terkesan mengetahui keberadaan monster seperti itu, yang dijawab Shin 
dengan cerah. 

"Kami belum pernah melihat bentuk terakhir mereka. Meski mempertimbangkan kekuatan 
bertarung Fuji, aku yakin itu akan baik-baik saja selama satu paket bentuk final tidak 
berkumpul. " 

" Jika Lima Pisau Tertinggi bersama, akan membutuhkan musuh yang sangat tangguh untuk 
menjatuhkan kita, ya. " 

Mitsuyo dan Blades lainnya, seperti Kagutsuchi dari gunung suci Fuji, diperlakukan sebagai 
bos monster dalam permainan. Karena itu, statistik dan HP mereka jauh lebih tinggi 
daripada para pemain. 

Mereka melampaui nilai maksimal para pemain 9999 sejauh ini, jadi jika mereka bertarung 
bersama, bahkan bos serangan akan ditebang. 

Sekarang Kunitsuna dan Dojigiri Yasutsuna telah kembali, pertahanan mereka dapat 
dikatakan sempurna. 

"Besok, jika tidak ada hal lain yang muncul, kita akan kembali ke Fuji. Semakin awal Anda 
semua kembali bersama, semakin baik, saya yakin. " 

" Ah ... ya. " 

Shin agak khawatir tentang penampilan muram Mitsuyo, tetapi ketika bisnis selesai, 
kelompok itu berpisah. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Tidak ada hal penting yang terjadi setelah itu: setelah makan malam, Shin mengayunkan 『

Kakura』 di taman kecil tempat ia menemukan Tiera pada malam sebelumnya. Dia 

mengenakan jubah mandi yang disediakan oleh Black Priestess Shrine, untuk bisa mandi 
segera setelah pelatihan. 

"Kamu menjadi sedikit lebih baik daripada terakhir kali kita bertarung." 

Shin mendorong 『Kakura』 ke tanah dan berbalik ke arah suara itu. Dia fokus pada 

pelatihan, tetapi telah memperhatikan Mitsuyo mendekat. 

"Wah, jika kamu mengatakan itu, itu berarti sepadan dengan usaha." 

Mitsuyo melangkah keluar dari bayangan koridor ke cahaya bulan. Dia telah melepaskan 
baju zirah bahu dan dadanya: sekarang dia hanya mengenakan pakaian bergaya oriental 
dengan rok mini. 

"Kita akan kembali ke Fuji besok, kan?" 

"Ya, aku ragu hal lain akan terjadi di sini." 

Kelompok itu tidak tinggal di guildhouse setelah membersihkan ruang bawah tanah karena 
mereka waspada terhadap kemungkinan bahaya. Miasma di Cadaver Realm telah 
dimurnikan secara menyeluruh, jadi ada sedikit atau tidak ada kemungkinan sesuatu yang 
baru muncul. 

"Saya melihat. Jika demikian ... bisakah saya meminta satu permintaan terakhir kepada 
Anda? " 

"Permintaan?" 

Mitsuyo datang untuk berbicara dengannya sendirian mungkin karena dia tidak ingin 
Schnee dan yang lainnya mendengar. 

"Aku ingin kau memanfaatkanku. Bahkan hanya untuk berlatih teknik atau semacamnya. " 

" Maksudmu, aku hanya perlu mengayunkan katana 『Oodenta Mitsuyo』? " 

" Ya, itu sudah cukup. ... tapi yakinlah, itu tidak berarti aku merasakan sesuatu untukmu. " 

Mitsuyo mungkin melihat melalui pikiran Shin, karena dia tertawa sedikit bermasalah. 

Tubuh Mitsuyo yang sebenarnya dimiliki oleh Kagutsuchi, tetapi 『Oodenta Mitsuyo -- 

Shinuchi』 yang dia huni saat ini adalah milik Shin, jadi dia dapat memenuhi 

permintaannya jika dia mau. 

"Mengerti. Itu bukan apa-apa. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Berpikir bahwa dia telah mengatakan kalimat yang sama sebelumnya pada hari itu, Shin 
mengambil Oodenta Mitsuyo -- sekarang dalam bentuk katana -- di tangannya. Bilah 
terhunus berkilau di bawah sinar bulan. 

Shin menempelkan sarungnya ke sabuk jubahnya, mencengkeram gagangnya dengan 
kedua tangan dan mengambil posisi berdiri. 

"Shah!" 

Dari posisi lurus ke depan, Shin pergi ke atas, diagonal ke bawah, menyapu, lalu 
mendorong. 

Dia menambahkan ajaran Saegusa Karin pada teknik yang dia pelajari dari orang tertentu 
selama pertandingan. Apa yang dia pelajari hanyalah dasar-dasarnya. Sebagian besar gaya 
Shin adalah otodidak. 

Suara katana memotong udara dan teriakan Shin bergema di taman. 

Jadi sekitar 10 menit berlalu. 

Obrolan Pikiran Mitsuyo -- dalam bentuk katana, dia tidak bisa bicara, jadi suaranya 
langsung mencapai pikiran Shin -- memberi sinyal, dan Shin berhenti. 

"Sudah cukup, terima kasih." 

Mitsuyo, kembali ke bentuk manusia, memiliki senyum tipis di bibirnya. 

"Apakah ini ada artinya bagimu?" 

"Tidak ada arti khusus. Aku bilang padamu bahwa aku tidak punya perasaan khusus 
untukmu, kan? " 

Meski begitu, sepertinya dipegang oleh Shin berarti sesuatu bagi Mitsuyo, karena dia 
terlihat puas. 

"Aku ingin dipegang sebagai salah satu senjatamu, meski hanya sekali. Jika ada makna, itu 
saja. " 

" Bukannya menggunakan salah satu dari Lima Pisau Tertinggi itu tidak menyenangkan, 
tentu saja. " 

"Aku tahu. Anda memiliki katana kuat yang melekat pada Anda, bukan? Aku juga senjata, 
jadi sejujurnya aku agak iri dengan katana yang berharga seperti itu. " 

Mitsuyo kemudian kembali ke kamarnya, mengatakan bahwa dia akan berbalik. 
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Ditinggal sendirian di taman, Shin melihat ke langit. dengan perasaan campur aduk di 
hatinya. 
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Vol. 11 - 1.2 
Bab 1 -- Bagian 2 Keesokan harinya, setelah memastikan bahwa Realm mayat tidak 
mengalami perubahan dan bahwa tidak ada wabah racun telah terjadi, kelompok Shin 
meninggalkan guildhouse Kuil Black Priestess Shrine untuk kembali ke Fuji. 

"Jika sesuatu terjadi, hubungi saja aku melalui obrolan." 

"Ya, kami akan mencoba untuk menangani hal-hal sendiri jika kita bisa, tetapi jika kita 
kewalahan, aku akan memanggilmu." 

Mereka sudah mengatakan semua yang mereka ingin , jadi perpisahan itu singkat. 

Bersama dengan Kuchinashi, anggota Black Priestess Shrine yang telah terikat dengan 
kelompok Shin yang paling membuat mereka pergi. 

"Mohon berhati-hati selama perjalananmu. Saya berharap dapat melihat Anda lagi suatu 
hari nanti. " 

" ... Saya berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan saudara perempuan 
saya, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan Anda memilikinya !! " 

Sementara Rindou Kotone berbicara dengan kata-kata rindu, Suzune memelototi Shin. 

"Sama sampai akhir, ya ..." 

Suzune tidak memaafkan persahabatan Shin dan Kotone. 

Kotone menambahkan bahwa Suzune juga benar-benar berterima kasih, tetapi bersyukur 
atas bantuan Shin rupanya merupakan masalah terpisah dengan membiarkan dia memiliki 
saudara perempuannya. 

Schnee, Tiera dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal pada Ayame dan para 
pendeta wanita lainnya. 

Namun, jumlah terbesar, berkumpul di sekitar Shibaid, yang telah mengadakan sesi 
pelatihan untuk para pastor. 

"Wow, itu beberapa popularitas." 

"Beberapa gadis bahkan mengatakan bahwa, kalau saja dia bebas ..." 

"Serius?" 

"Mati serius. Menemukan pasangan menikah juga sulit di dunia ini, Anda tahu. " 
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Kuchinashi menghela napas pelan, bergumam bahwa dia tidak bisa membiarkan gadis-
gadisnya menikahi siapa pun. Shin merasakan ketidaknyamanan yang samar-samar 
mengetahui bahwa ada hubungan dengan dunia nyata di tempat-tempat yang ingin tahu. 

"(Akan sangat melegakan bagiku jika kamu mengambil di Kotone, Shin. Ada banyak pria 
ambisius di luar sana yang mengganggu kita untuk menjadikannya pengantin wanita 
mereka.)" 

"(Tidak lagi, tolong. Aku masih belum menyerah pada kembali ke dunia asli kita, 
sebenarnya. Selain itu, bahkan jika aku menghabiskan sisa hidupku di sini, aku punya 
Schnee.) " 

" (Dia hanya memiliki mata untukmu, bukan? Dia selalu melihat ke arahmu , sangat mudah 
untuk mencari tahu.) " 

Saat mengobrol, giliran Shin yang mendesah. Dia mengatakan pada Kuchinashi bahwa "(Itu 
mungkin sengaja)". Pasti ada alasan bagi Schnee untuk bertindak begitu terbuka di depan 
seseorang yang baru saja ia temui. 

"Oke, sepertinya ini bisa berlangsung selamanya, jadi ayo pergi!" 

Merasa kasihan pada gadis-gadis yang mengirim tatapan terbakar ke arah Shibaid, Shin 
naik ke kereta kuda. Setelah memastikan semua orang ada, dia memberi isyarat agar 
Kagerou pergi. 

Kereta mulai perlahan tapi dengan cepat menambah kecepatan. Berbeda dengan waktu 
ketika mereka pertama kali tiba di Kuil Pendeta Hitam, mereka sekarang bepergian di jalan 
yang digunakan untuk mengangkut barang, jadi Kuchinashi dan para pendeta perempuan 
lainnya menghilang dengan cepat. 

"Hati hati!" 

Kereta berjalan menuju Fuji, suara Kotone mengikuti di belakangnya. 

Perjalanan kembali ke Fuji benar-benar lancar. Monster tidak akan mendekati grup karena 
takut pada Kagerou. Dan karena pencuri dan bandit secara rutin diburu oleh klan Kujou 
dan samurai yang berafiliasi dengannya, bertemu dengan siapa pun akan jarang terjadi. 

Kelompok itu berhenti di tengah jalan di sebuah kota besar untuk mengisi kembali 
persediaan mereka, tetapi tidak membuat jalan memutar lain, bergerak maju menuju Fuji 
dengan kecepatan tinggi. Ini akan membuat semua pelancong dan pedagang yang 
kebetulan mereka temui tidak dapat berkata-kata. 

"Kita sudah sampai? Saat-saat bahagia benar-benar berlalu dengan cepat. " 
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Kunitsuna berbicara sambil menatap Fuji, ketika kelompok itu turun dari kereta tepat 
sebelum Aokigahara. 

"Dengan kecepatan perjalanan seperti itu, itu cukup jelas." 

Mengangguk pada kata-kata Kunitsuna, Mitsuyo melihat kereta, sedikit melankolis. 

Sebagai senjata antropomorfis, Mitsuyo dan rekan-rekannya terikat pada area tertentu. 
Biasanya, mereka tidak akan pernah bisa berpetualang seperti yang mereka bagi dengan 
Shin. 

"Sekarang setelah kupikirkan, aku diserang terakhir kali aku berada di sini." 

Berpikir mereka tidak boleh hanya berjalan diam, Shin berbicara tentang ketika dia 
diserang saat bepergian dengan Karin dan Kanade. 

"Oh, benarkah kamu? Apakah si pembunuh yang melarikan diri dari Rokuhara? " 

" Mungkin saja. Orang-orang yang menimbulkan masalah telah tenang, jadi tidak ada 
gunanya memikirkannya. " 

Ketika Shin selesai berbicara, kelompok itu telah menyeberangi Aokigahara dan mencapai 
Fuji. Kabut menyelimuti gunung seperti biasa, tetapi tidak menimbulkan masalah. 

Tidak ada alasan untuk terlibat dalam pertempuran, jadi kelompok melanjutkan sambil 
menghindari monster yang kadang-kadang mereka lihat dan dengan cepat tiba di kuil 
Kagutsuchi. 

"Yachi, kita kembali." 

Mitsuyo mendekati Orochi yang berkepala delapan, yang menjulurkan lehernya untuk 
memeriksa kelompok itu. Monster itu sepertinya mengerti kata-katanya, karena "shaah" 
yang diucapkan sepertinya berarti "selamat datang kembali". 

"Hmm, aku melihat kamu sudah kembali dengan selamat." 

Mikazuki Munechika muncul dari dalam kuil: dia mungkin merasakan kehadiran kelompok 
Shin yang akan datang. 

"Sudah lama, Munechika. ---Bukankah kamu menjadi lebih cantik? " 

Kunitsuna segera menyadari bahwa penampilan Munechika sekarang berbeda dari 
biasanya. 

"Sama seperti Mitsuyo, sekarang aku seorang Shinuchi." 
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Setelah penjelasan Munechika, Kunitsuna -- yang sudah mendengar tentang proses dari 
Mitsuyo -- mudah diyakinkan. 

"Aku pikir kamu akan terlihat lebih manis, seperti yang dilakukan Mitsuyo ... tapi aku 
mengerti, kecantikanmu malah meningkat. Itu sebabnya Mitsuyo agak jengkel, kalau begitu. 
" 

" Kupikir hanya penampilan yang akan berubah, tapi ternyata baju zirah juga ikut berubah. 
Tapi Yasutsuna dan Tanetsugu juga memuji Mitsuyo, mengatakan dia menjadi lebih cantik. 
" 

" Mereka menertawakannya, aku bertaruh. " 

Mitsuyo, cemberut, bergabung dalam percakapan Munechika dan Kunitsuna. Kuncir 
kudanya bergetar ketika dia dengan cepat melihat ke samping. 

"Itu tidak benar. Kita mungkin adalah senjata, tetapi tubuh kita adalah milik wanita. 
Dekorasi penampilan kami juga menyenangkan bagi kami. Saya juga akan tertarik untuk 
terlihat lucu. " 

"Tapi tatanan rambut itu ... bukannya membuatmu benar-benar imut seperti Mitsuyo, 
memberikan daya pikat feminin yang lebih kuat. Daerah leher, misalnya. " 

Munechika mengucapkan pikirannya dengan jujur, dan Kunitsuna menambahkan 
pengamatannya yang tepat. 

Memiliki penampilan yang lebih seperti anak kecil atau dewasa bisa sangat mempengaruhi 
kesan yang diberikan kepada orang lain. 

"Kh, aku tidak bisa menyangkal itu ..." 

Terlepas dari apa yang dia katakan, Munechika baru saja dengan ringan mengikat 
rambutnya, tetapi masih memancarkan pesona sensual yang membuatnya sulit untuk 
percaya bahwa dia mengenakan baju besi. Bahu Mitsuyo terjatuh. 

"- Lihat mereka, mereka pasti bersenang-senang." 

"Hmm, kawan mereka kembali dengan selamat. Tentu saja mereka akan merasa gembira. " 

Filma dan Shibaid tersenyum sambil melihat pertukaran lucu Blades yang dipertemukan. 

"Piyo!" 

"Kuu!" 

Terletak di atas kepala Juzumaru Tanetsugu, Kagutsuchi -- sekarang dalam mode cewek -- 
menangis dengan sayapnya terentang. Sebagai tanggapan, Yuzuha mengangkat ekornya 
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dari posisinya di kepala Shin. Keduanya turun dari masing-masing kepala mereka dan 
memulai semacam percakapan. 

Shin dan Tanetsugu saling memandang dan tertawa masam. 

"Semuanya, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Kunitsuna." 

Satu-satunya yang mengucapkan terima kasih adalah Yasutsuna. 

"Tugas kita sudah selesai, kalau begitu." 

"Ya. Namun, saya telah diselamatkan oleh Anda, tuan Shin. Jika kamu membutuhkan 
bantuanku, aku akan berada di sisimu. " 

Dia mungkin serius terus menerus. Ekspresi Yasutsuna tegas. 

"... hey, Yasutsuna? Jangan memonopoli Shin untuk dirimu sendiri, oke? " 

"Benar, itu sama sekali tidak bagus." 

Munechika dan Mitsuyo bergerak ke belakang Yasutsuna dalam sekejap mata. Mereka 
masing-masing meraih satu bahu, cukup kuat untuk membuat suara berderit. 

"Tidak, aku tidak punya niat seperti itu ..." 

Rupanya, Yasutsuna tidak menerima kerusakan; Namun jawabannya agak bingung dengan 
perkembangannya. 

"Aku akan menghubungi kamu jika terjadi sesuatu. Biarkan saya memeriksa apakah saya 
dapat mengirimi Anda kartu pesan. " 

Lima Pisau Tertinggi milik kategori monster, atau senjata. 

Shin tahu bahwa itu mungkin untuk mengirim kartu pesan ke penduduk dunia ini, tetapi 
tidak yakin apakah mungkin untuk melakukan hal yang sama pada senjata yang 
dimanusiakan. Karena itu ia mencoba mengirim pesan kosong, yang dikirim tanpa masalah. 

"Begitu, dengan ini kita bisa menghubungi kapan saja." 

Munechika tampak terkesan, tetapi Mitsuyo, di sebelahnya, tampak frustrasi. 

"Ggh ... kenapa kita tidak memiliki keterampilan kreasi apapun !?" 

"Ya ampun , kamu biasanya penuh kejutan, anak muda. Ngomong-ngomong, Tuan Shin, 
sungguh menyakitkan bagiku untuk menanyakan ini setelah semua yang telah kamu 
lakukan untuk kami, tetapi apakah kamu mau mendengarkan permintaan orang tua? " 
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" Aku tidak tahu apakah aku akan bisa mengabulkannya, tapi ada apa? " 

Shin bertanya pada Tanetsugu untuk detailnya. 

"Oh, itu cukup sederhana. Saya pikir saya juga ingin menjadi Shinuchi. Melihat bagaimana 
Munechika dan Mitsuyo berubah, aku jadi tertarik, begitu. " 

" Hmm, itu benar. Bagaimanapun, kita tidak dapat mengubah penampilan seperti halnya 
manusia. Meminta Tuan Shin untuk melakukan lebih banyak lagi bagi kita adalah ... " 

Yasutsuna juga tampak tertarik pada Shinuchi. Dia baru saja mengucapkan terima kasih 
kepada Shin karena menyelamatkannya, jadi dia tampak bertentangan, berdiri di sebelah 
Tanetsugu. 

"Aku mengerti, itu tidak akan terlalu banyak, jadi tidak ada masalah. Ada Ley Line di sini, 
dan meningkatkan pertahanannya tidak akan menyakitkan pastinya. " 

Shin juga tertarik melihat bagaimana mereka akan berubah, jadi dia menerima permintaan 
kedua Blades. 

Kunitsuna juga menyatakan keinginan yang sama, jadi Shin mulai bekerja pada mereka 
bertiga. 

Waktu sudah lewat jam 5 sore. Sinar matahari yang kuat di puncak membuatnya sulit 
dikatakan, tetapi matahari sudah terbenam. 

"Aku akan membuat persiapan untuk makan malam, kalau begitu." 

"Ah, aku akan membantu juga." 

Mempercayakan Schnee dan Tiera dengan makan malam, Shin menuju ke bengkel. 

Dia sudah memperkuat 『Mikazuki Munechika』 dan 『Oodenta Mitsuyo』, jadi dia 

kurang lebih telah mempelajari "trik" untuk itu, kurang lebih. Karena itu, Shin selesai 
dalam waktu sekitar satu jam. 

Shin meninggalkan bengkel dan berjalan melalui koridor menuju ruang tamu, ketika 
sekitar lima mels dari ruang tamu, dia menemukan Schnee berdiri di sana. 

"Apakah semuanya berjalan dengan baik?" 

"Ya, aku membuat semuanya menjadi Shinuchi." 

"Itu bagus. Aku sudah membuat beberapa persiapan juga. " 

" Persiapan? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Schnee memandang Shin, agak gelisah. Dia tidak tahu apa yang dimaksud wanita itu 
dengan "persiapan". Dia menemukan itu membingungkan bahwa dia memerah. 

Pernahkah terjadi sesuatu sebelum makan malam? Begitu pikir Shin, ketika Schnee tiba-
tiba mulai berbicara. 

"A-bisakah kamu makan malam dulu? Atau mandi? O-atau, sudah ... m--- " 

Schnee tidak bisa mengatakannya sampai akhir, dan menutupi wajahnya yang panas dan 
merah dengan tangannya. Dia jelas terlalu malu. Telinganya yang panjang, mencuat dari 
rambut peraknya, juga menyala merah. 

"Eh !? Tunggu sebentar, Schnee !!! Jika kamu mengatakan begitu banyak, kamu harus 
mengatakannya sampai akhir !!! " 

" Aku tidak bisa !! Aku tidak bisa melakukan sesuatu yang memalukan seperti mengundang 
Shin ke ....! " 

Setelah Schnee berjongkok karena malu, Filma -- yang telah menggunakan keterampilan 
penyembunyian -- mengungkapkan dirinya. 

"Apa yang sedang kamu lakukan ...." 

Shin telah memperhatikan kehadiran Filma, jadi dia memandangnya untuk berkata, "Aku 
butuh penjelasan". 

"Aku mendengar Cashmere dan Hecate membicarakannya sekali. Ini adalah salam seorang 
istri kepada suaminya di duniamu, kan, Shin? Sambutan yang luar biasa, untuk 
menenangkan keletihan sang suami sambil juga mendorong kemakmuran bagi garis 
keluarga! " 

" Aku minta maaf untuk Schnee, yang semuanya malu seperti ini ... tapi itu bukan salam 
yang tepat atau apa pun ... beberapa orang mengatakannya meskipun begitu. " 

Shin mengoreksi informasi Filma, berhati-hati untuk tidak menyentuh bagian istri-suami. 

Dia ingin menambahkan frasa seperti itu hanya di manga, tapi dia benar-benar melihat 
orang tuanya memberlakukan situasi itu sekali, jadi dia tidak bisa langsung menyangkal hal 
itu. 

"Benarkah? Hecate dan Cashmere benar-benar mengatakan bahwa mereka ingin 
menyambut suami mereka seperti itu. " 

"Ya, aku juga mendengarnya. Hecate sedang mencari pasangan, bukan? " 

Shin ingat pernah mendengar sesuatu tentang itu selama salah satu pertemuan offline 
mereka. 
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Anggota Rokuten sebagian besar anak di bawah umur: Hecate adalah satu-satunya orang 
dewasa. Segera setelah dia menemukan pekerjaan, dia berhenti menjadi pemain hardcore. 
Bagi Shin, kesan dunia nyata Hecate adalah seorang wanita dewasa yang pekerja keras. 

Dia ramping, cantik, dengan lesung pipi di dekat matanya. Kepribadiannya juga tidak 
buruk, jadi itu adalah misteri mengapa dia tidak bisa menemukan pacar. 

"Yah, kesampingkan Hecate ... Filma, jangan terlalu menggoda Schnee, oke?" 

"Aku tidak menggodanya. Tanpa rangsangan, hubungan itu tidak berkembang. " 

" Jangan bicarakan itu di sini! " 

Seperti Shibaid, Filma juga ingin Shin dan Schnee segera menjadi satu. Perbedaannya 
adalah bahwa Filma menggunakan pendekatan yang sangat langsung. 

"Itu tidak bisa dihindari, bukan? Jika kamu menghilang, maka semuanya sudah berakhir. " 

" ... Jadi kamu dengar. " 

Filma sepertinya tahu bahwa Shin sedang mencari cara untuk kembali ke dunia asalnya. 

"Tapi, aku tidak tahu bagaimana melakukannya." 

"Dan itulah alasan mengapa kita harus pindah sekarang. Jika Anda menemukan jalan, 
semuanya sudah berakhir, bukan? " 

Filma menatap Shin, tetapi tidak dengan cara bercanda seperti biasanya. 

"Filma, itu enou---" 

"Maaf, tapi dalam hal ini, aku memprioritaskan Schnee daripada kamu, Shin. Saya yakin 
Anda tahu mengapa, bukan? " 

Filma memotong kata-kata Schnee dan mendesak lebih jauh. Shin tahu alasannya dengan 
baik, tentu saja. 

Filma Tolmeya adalah karakter pendukung kedua Shin. Dia tanpa ragu mendukung 
karakter Shin, tetapi posisi aslinya mendukung Schnee. Itu juga mempengaruhi Filma di 
dunia ini. 

"Aku mengerti, sekali lagi." 

"Lalu---" 

"Filma!" 
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Schnee memotong kata-kata Filma kali ini. Teriakannya yang kuat menghentikan Filma. 

"Maafkan aku, Shin. Saya akan berbicara dengan Filma dengan baik tentang ini. " 

" Hei, Schnee! Apakah Anda benar-benar baik-baik saja dengan- " 

Filma siap untuk menggandakan, tetapi Schnee meletakkan jari di mulutnya dan 
tersenyum. 

"Saya baik-baik saja. Aku juga tidak punya niat untuk menyerah. " 

" ... hah, baiklah kalau begitu. Aku akan tetap diam untuk saat ini. " 

Pernyataan Schnee yang jelas, di depan Shin juga, membuat Filma mengangkat bahu kecil 
dan mengangguk. 

"Tapi, kau tahu." 

Detik berikutnya, Filma mengejutkan Schnee dan melangkah ke samping Shin, 
membisikkan sesuatu di telinganya. 

"Sekarang aku akan bergabung juga, tahu?" 

Filma lalu mencium pipi Shin. 

"A-apa !? Hei !! " 

" Filma !? " 

" Schnee, kamu harus melakukan setidaknya ini sebanyak ini! " 

Filma melarikan diri ke ruang tamu sebelum mereka bisa mengatakan hal lain. 

Tidak disangka dia pergi sejauh ini ... pikir Shin sambil menyentuh pipinya dan menonton 
Filma pergi. 

"S-Schnee? Penampilan itu agak menyakitkan, kau tahu ... " 

Shin menyadari bahwa dia sedang menatapnya dan resah. Schnee mendekat, diam. 

"......" 

Dia akhirnya mengambil kepala Shin dengan tangannya dan menekankan bibirnya pada 
bibirnya. 

Tekanan yang dirasakan sekarang benar-benar menghilang, Schnee memberi Shin ciuman 
lembut. 
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"Aku bisa ... melakukan ini banyak." 

Dia pasti gugup. Setelah ciuman, dia berubah merah padam lagi, seolah membuka katup 
tekanan. 

"Ayo, ayo makan! Semua orang menunggu! " 

Tidak bisa menahan rasa malu lagi, Schnee melarikan diri ke ruang tamu seperti yang 
dilakukan Filma. 

"... Apa yang akan aku lakukan?" 

Kepedulian Filma pada Schnee, perasaan Schnee untuk dirinya sendiri ... dia bisa 
memahaminya. Namun, Namun, Shin belum menyerah untuk kembali ke dunia asalnya. 

"Jika itu bukan suatu kemungkinan, aku akan baik-baik saja dengan itu dalam sekejap." 

Mari kita kembali -- begitu Marino mengatakan sebelum mati. Kata-katanya sangat terukir 
dalam hati Shin. 

Shin sendiri merasakan kerinduan akan dunia asalnya. Bukan hanya karena dia telah 
berbicara dengan Tiera tentang masa lalunya, tetapi dia sangat merasa bahwa dia tidak 
bisa begitu saja membuang dunia tempat ia dilahirkan dan dibesarkan dengan begitu 
mudah. 

"Yah, lebih baik aku pergi sekarang." 

Sambil mendesah kecil, Shin menuju ke ruang tamu. 
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Vol. 11 - 1.3 
Bab 1 -- Bagian 3 "Jadi ini Shinuchi?" 

"Yah, aku bisa melihat mengapa Munechika dan Mitsuyo begitu sombong." 

"Hmm ..." 

Setelah makan, Shin memberi masing-masing Yasutsuna, Kunitsuna dan Tanetsugu 
Shinuchi masing-masing, tetapi tanggapan mereka semua berbeda. Hanya Yasutsuna dan 
Kunitsuna yang mengekspresikan kegembiraan dan minat mereka, sementara Tanetsugu 
menunjukkan kekecewaan. 

"Er, apa yang terjadi dengan Tanetsugu?" 

"Hmm, sepertinya aku tidak bisa memindahkan kesadaranku ke dalam pedang ini." 

Menurut Tanetsugu, versi kebangkitan katana tidak dapat berfungsi sebagai sebuah kapal. 

"Versi kebangkitan tidak akan berhasil, kalau begitu?" 

Berdasarkan apa yang terjadi sampai sekarang, hanya senjata yang dipalsukan dari awal 
atau diperoleh selama acara dapat digunakan untuk mentransfer kesadaran. 

"Aku minta maaf, tapi aku tidak ingin melalui itu lagi ..." 

Shin bisa memalsukan 『Juzumaru』, tetapi untuk melakukannya akan berarti mengalami 

cobaan yang sama seperti ketika dia memperbaiki 『Dojigiri Yasutsuna』. Semua resep 

senjata juga berbeda. Meskipun dia mampu memalsukan salah satu dari Lima Pisau 
Tertinggi, itu tidak berarti bahwa yang lain lebih mudah dibuat. 

"Tidak, kamu sudah melakukan cukup banyak untuk kami. Cukup dengan keegoisan saya. " 

Seluruh tubuh Tanetsugu dengan jelas menyatakan betapa sedihnya dia, tetapi dia 
menerima situasinya. 

"Ooh, jadi ini adalah bagaimana aku berubah!" 

"Seperti yang diharapkan, perubahanku mirip dengan Munechika." 

Di samping Tanetsugu yang mengundurkan diri, Yasutsuna dan Kunitsuna mengungkapkan 
kegembiraan dan keterkejutan mereka pada bentuk Shinuchi baru mereka. 

Yasutsuna masih ramping tetapi sekarang terlihat lebih berotot; fitur wajahnya lebih padat 
dan kasar, seperti seorang jenderal muda yang telah melatih teknik dan akumulasi 
pengalamannya. 
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Kunitsuna, seperti Munechika, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Alih-alih 
mendapatkan rambut yang berkilau atau kulit yang lebih putih, dia mendapatkan lekuk 
tubuh yang lebih menonjol, memberinya angka jam pasir. 

"Menyesal sekali ..." 

Melihat rekan-rekannya yang sangat gembira, pundak Tanetsugu semakin jatuh. 

"Munechika dan sekarang Kunitsuna !! Lelucon macam apa ini!?! " 

Mitsuyo, yang sudah dijadikan Shinuchi, berteriak. Tidak jelas apakah dia marah atau 
menangis. 

"Shin! Sekali lagi, Anda harus memperkuat saya sekali lagi! Jika kamu melakukannya, aku 
akan menjadi seperti mereka toooo !! " 

Tidak dapat menerima perbedaan dalam transformasi mereka, Mitsuyo menekan Shin. 

"Aku ... bisa ... melakukannya ... tapi ... dalam kasus Anda, Mitsuyo, mungkin pergi benar-
benar melawan keinginan Anda ... Anda berubah dalam cara yang sama sekali berbeda dari 
mereka, setelah semua." 

Mitsuyo meraih shin leher dan menggoncang, tapi Shin membebaskan dirinya dari 
cengkeramannya dan menjawab. 

"I-Itu tidak mungkin ..." 

"Yah sebenarnya, hanya karena kamu kecil bukan berarti kamu tidak kuat. Misalnya, 
kurcaci, jadi ... " 

Tidak semua kurcaci bertubuh pendek: hanya beberapa NPC dari gim asli yang lebih kecil, 
dibandingkan dengan spesies lain. Namun, secara normal, penjelasan Shin tidak terlalu 
jauh dari sasaran. 

"Tapi kenapa ... kenapa hanya aku ..." 

"Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya." 

Pengaturan penampilan Mitsuyo berbeda dari Munechika dan Kunitsuna sejak awal. Shin 
mengira itu bisa menjadi alasan, tetapi tidak yakin, jadi dia menghindari mengatakan 
sesuatu dengan jelas. 

"Menyerah saja. Setidaknya kamu bisa menjadi Shinuchi, tidak seperti aku. " 

Aku tahu, aku tahu ... Aku hanya merasa seperti sedikit manja." 
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Mitsuyo cemberut dan menarik napas dalam-dalam; mungkin itu membantunya mengubah 
suasana hatinya, karena dia tidak terlihat kesal lagi. 

"Oh, untuk berpikir bahwa kamu akan bertindak manja pada orang lain selain kita." 

"... dan apa yang kamu maksud dengan itu?" 

Tanetsugu tertawa polos pada senyum jahat Mitsuyo. 

"Bahwa kau menjadi lebih ekspresif. Sekarang, jangan terlihat begitu menakutkan. Itu 
hanya ocehan orang tua. " 

"Tapi, apakah benar-benar tidak apa-apa bagimu untuk memberi kami Shinuchi?" 
Meskipun kamu bisa meniru mereka, itu pasti barang berharga bagimu Shin. " 

Munechika mengubah topik dan bertanya pada Shin tentang sesuatu yang 
mengkhawatirkannya, tetapi sebagai tanggapan dia mengeluarkan dua tumpukan kartu 
barang. 

"Tidak apa-apa, semakin banyak sekutu yang kita miliki, semakin baik. Oh, dan ambil ini, 
sebagai pencegah miasma. " 

Munechika tidak bisa mengatakan barang apa mereka dengan melihat ilustrasi kartu, jadi 
dia tampak sedikit bingung. 

"Apa ini?" 

"Ini adalah aksesoris dan item sekali pakai. Semuanya mudah digunakan; asesorisnya 
hanya perlu dilengkapi, sementara barangnya hanya perlu menyentuh racun untuk 
mengaktifkannya. " 

Apa yang diberikan Shin kepada Munechika adalah aksesori yang dinetralkan hingga 
tingkat racun dan benda-benda yang bisa menghapus akumulasi racun. Item penggunaan 
satu kali memiliki efek yang lebih kuat, tetapi secara alami hanya bisa digunakan sekali. 
Efek aksesori lebih lemah, tetapi bertahan lebih lama. Menggunakannya dalam kombinasi 
memberikan perlindungan sepenuhnya, selama racun tidak terlalu padat. 

"Kami tidak bisa cukup berterima kasih." 

"Jangan katakan itu. Akan menjadi masalah bagi saya juga jika tempat ini diambil alih. 
Selain itu, Yuzuha menemukan teman .... Yah, jika aku bisa memanggil Kagutsuchi itu. Tapi 
dia akan sedih jika terluka. " 

Shin kemudian melihat ke arah Yuzuha dan Kagutsuchi, yang sedang bermain di atas meja. 

"Ngomong-ngomong, apakah Kagutsuchi memulihkan kekuatannya?" 
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"Ya, tubuh aslinya berubah menjadi kristal, kan? Beberapa saat setelah Anda pergi untuk 
menyelamatkan Kunitsuna, kristalisasi dihilangkan. Bentuk cewek itu hanya salinan yang 
menampung kesadaran Kagutsuchi, tetapi sekarang telah kembali ke bentuk aslinya. " 

Sama seperti Yuzuha, Kagutsuchi rupanya mampu mengubah wujudnya hingga derajat 
tertentu. Namun tidak bisa berbentuk manusia. 

"Sepertinya itu menyukai bentuk itu. Semuanya akan tenang jika kamu memegangnya. " 

" Yuzuha mengatakan sesuatu yang serupa, sekarang aku memikirkannya. Bentuk aslinya 
sangat besar, jadi mungkin tidak pernah mengalami hal seperti itu. " 

Yuzuha telah tumbuh, tetapi mungkin mode rubah kecil adalah yang paling ia nikmati. Dia 
sering menggunakannya untuk menyelinap di bawah selimut tempat tidur Shin dan tidur 
juga. 

Dalam permainan, peran mereka adalah untuk menguji pemain, jadi mungkin mereka 
menyukai manusia. 

"Piyo!" 

"Hmm, begitukah .... Shin, Kagutsuchi punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. 
Bisakah kamu memanggil kawanmu juga? " 

Kagutsuchi mendarat di bahu Munechika dan menangis pelan. 

Saat pesta Shin berkumpul, mereka diundang untuk pergi ke luar. 

Seperti yang mereka semua lakukan, Kagutsuchi terbang dari bahu Munechika, berubah 
menjadi nyala api keemasan. 

"Jadi ini adalah bentuk asli Kagutsuchi." 

Api emas berangsur-angsur membentuk paruh dan sayap: dalam beberapa contoh, itu telah 
menjadi phoenix besar. 

Bunga api yang menyala-nyala tersebar di sekeliling, tetapi tidak memancarkan panas. 

"Aku berterima kasih atas bantuanmu." 

Suara Kagutsuchi terdengar dengan gravitasi yang dalam yang cocok dengan 
penampilannya saat ini. Gema gema mengungkapkan kehadiran binatang ilahi secara 
memadai. 

"Sebagai tanda terima kasih, aku akan memberikan perlindungan nyala api suci 
kepadamu." 
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Shin dan party itu kemudian diselimuti oleh api emas. Api ini sama sekali tidak panas, dan 
menghilang setelah beberapa saat. 

Daftar Hadiah di menu Shin kemudian menampilkan pesan "BARU!". Shin secara mental 
membuka menu dan menemukan bahwa Gift 『Holy Flames Protection』 telah 

ditambahkan. 

Efeknya adalah melemahkan kerusakan elemen api yang melebihi level tertentu. Di bawah 
level itu, akan dinetralkan. 

Dalam istilah yang lebih konkret, hanya serangan tingkat-Schnee yang bisa menghasilkan 
kerusakan yang menentukan. Itu adalah perlindungan yang sangat kuat, yang bahkan bisa 
disebut sebagai penangkal kerusakan akibat kebakaran. 

"A-apa kau yakin ... tuan?" 

Terkejut, Shin menjawab dengan santai, tetapi berpikir bahwa tidak pantas untuk 
berbicara seperti itu kepada Kagutsuchi dalam bentuknya saat ini, jadi dia mengoreksi 
dirinya sendiri. 

Kagutsuchi tampaknya tidak keberatan: setelah hanya mengucapkan "Aku", ia kembali ke 
bentuk ceweknya. 

"Piyo piyo." 

Melihat bagaimana ia mengepakkan sayapnya yang kecil, sepertinya Kagutsuchi 
mengatakan "itu semua baik, ambil saja dan pergi". 

"Dimengerti, aku akan memanfaatkannya dengan baik." 

Kagutsuchi tidak punya hal lain untuk dikatakan, jadi kelompok itu kembali ke dalam Tsuki 
no Hokora. 

Keesokan harinya, tiba saatnya untuk turun gunung. 

"Sekali lagi, kami berhutang budi padamu. Datang berkunjung lagi. " 

" Kamu harus !! Pasti !! " 

" Silakan lakukan sebelum Mitsuyo meledak dari ketidaksabaran. " 

" Hati-hati dalam perjalananmu. " 

" Ya 

ampun , aku ragu ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. " " Piyo! " 
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Kelompok Shin meninggalkan Fuji sementara Munechika, Mitsuyo, Tanetsugu , Yasutsuna, 
Kunitsuna dan Kagutsuchi melihat mereka pergi. 

Tujuan berikutnya adalah kota pelabuhan untuk menemukan kapal yang menuju ke benua 
Eltnia. 

Kelompok itu melintasi Aokigahara, naik kereta kuda yang, dipimpin oleh Kagerou, mulai 
berlari melalui jalan-jalan Hinomoto. 

Tidak seperti sebelumnya, mereka memastikan untuk melambat ke kecepatan normal 
setiap kali mereka bertemu dengan kelompok pedagang atau pelancong, agar tidak 
menonjol. 

Alasannya adalah mereka telah mendengar desas-desus tentang konvoi misterius yang 
berlari dengan kecepatan luar biasa di jalan-jalan di sekitar Fuji. Pesta Shin telah 
melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi ketika mereka pergi mencari Kunitsuna 
juga, jadi rumor itu pasti telah menyebar lebih jauh. 

Untungnya, para saksi melaporkan kereta misterius itu berjalan di daerah yang berlawanan 
dengan kota pelabuhan tempat kelompok itu diarahkan; jika Kagerou berjubah seperti 
kuda dengan sihir ilusi, mereka tidak akan menonjol lagi. 

◆◆◆◆ 

"Seperti yang diharapkan dari kota pelabuhan, ada beberapa hidangan ikan yang 
menakjubkan di sini." 

Begitu mereka mencapai tujuan mereka, kelompok itu bersembunyi di hutan untuk 
mengubah kereta kembali ke kartu item, lalu berjalan kaki. Hanya berjalan tanpa tujuan di 
sekitar kota, mereka bisa melihat banyak kios yang menjual ikan segar. Ada spesies yang 
diketahui Shin dari dunia aslinya dan sosis ikan monster yang unik di dunia ini, 
membentuk berbagai macam produk. 

"Dua minggu adalah waktu yang cukup lama ..." 

Tiera menghela nafas setelah mengetahui jadwal kapal penumpang. Sebuah kapal telah 
pergi sehari sebelumnya, dan itu akan memakan waktu sampai yang berikutnya 
meninggalkan pelabuhan. 

Kelompok itu tidak benar-benar terburu-buru, tetapi menunggu dua minggu di kota tanpa 
kegiatan waktu luang cukup membosankan, jadi mereka mulai mencari kapal dagang yang 
menuju ke benua Eltnia. 

Kira-kira satu jam kemudian, rombongan mengetahui dari seorang pelaut bahwa ada kapal 
yang berencana untuk pergi dua hari kemudian, jadi mereka pergi untuk bernegosiasi cara 
menaiki kapal itu segera. 
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Pada awalnya, para kru menolak tawaran mereka karena mereka tidak memiliki cukup 
ruang, tetapi kapten akhirnya menerimanya ketika Shin dan partainya mengatakan mereka 
juga akan bertindak sebagai pengawal. 

Peringkat petualang Shin dan Tiera masih rendah, tetapi Shibaid memiliki kartu petualang 
peringkat A. Itu adalah kartu yang digunakan Shibaid saat masih bisa menyembunyikan 
identitas aslinya. Guild Adventurers 'berhutang banyak padanya, jadi mereka membuat 
pengecualian dengan menerbitkannya. 

"Mereka mungkin tidak akan membiarkan kita jika itu hanya kita tanpa Shibaid." 

"Itu benar. Shin peringkat D, dan saya masih F untuk boot. Guru berada di peringkat C di 
atas kertas, jadi saya yakin mereka pikir kita sudah mati. " 

Tiera telah dipromosikan ke peringkat F setelah mengurus pertempuran pertahanan 
Balmel. 

Beberapa berpendapat bahwa dia seharusnya dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi, 
tetapi kekuatan ofensif busur yang membunuh begitu banyak musuh bukan hanya 
miliknya, jadi dia hanya dipromosikan satu peringkat. 

Sifat prestasi Shin telah menjadi topik banyak perdebatan di guild. Tampaknya ada 
beberapa perselisihan yang terjadi juga, jadi dia memilih untuk pergi ke Kilmont sebelum 
mencari tahu hasilnya. 

Tepat sebelum itu, bisnis dengan Gereja terjadi, jadi saat ini, tidak ada yang tahu apa 
sebenarnya peringkat Shin itu. 

"Lagipula, laut lebih berbahaya daripada daratan. Pertama kali saya bertarung di laut, itu 
benar-benar berbeda, dan saya hampir tidak bisa menguasainya. " 

Jenis misi pengawalan yang sama naik pangkat jika berada di laut alih-alih di darat. 

"Kami adalah pesta dengan petualang tingkat A dan semua pewaris keterampilan, itu 
seharusnya lebih dari cukup bagi mereka." 

Seperti yang dikatakan Schnee, sekarang Tiera memiliki keterampilan juga. Selain 
keterampilan 【Menganalisis】 yang diajarkan Shin padanya, dia memiliki keterampilan 

untuk menyerang, mendukung, dan sebagainya. 

Tiera dapat menggunakan busurnya, sementara Schnee, Shibaid, dan Shin dapat 
menggunakan keterampilan mereka untuk melawan musuh di atas atau di bawah air. 
Berkat negosiasi ini, mereka dapat membagi tugas mereka dengan pengawalan yang sudah 
ada tanpa kesulitan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Biasanya, kapal melindungi diri dengan serangan jarak jauh. Jika lebih buruk menjadi 
terburuk, kelompok Shin bisa bertindak sebagai umpan untuk memikat musuh jauh dari 
kapal di mana mereka bisa ditembak: itu adalah salah satu strategi yang mungkin. 

Mempertimbangkan awak dan keselamatan kapal, tidak ada yang keberatan dengan 
adanya pesta khusus pengawalan di atas kapal. 

"Sepertinya ini akan menjadi perjalanan yang damai kali ini." 

Kelompok ini menghabiskan waktu sebelum keberangkatan mereka dengan membahas 
strategi pertempuran dan jalan-jalan. Dua hari kemudian, Shin dan rombongannya berada 
di atas, menatap cakrawala. Sepertinya mereka tidak akan diserang oleh monster seperti 
Gale Serpents; kapal berjalan tanpa penundaan. 

"Tidak ada banyak bajak laut atau monster di bagian laut ini, tetapi jika sesuatu terjadi, kita 
akan mengandalkan kalian, oke?" 

Aral, seorang petualang dan pengawalan permanen kapal, mendekati kelompok itu. Dia 
memiliki rambut merah pendek dan fitur yang mengingatkan yang lain dari binatang liar. 

Shin menjawab dengan sopan, tidak ingin terlihat seperti petualang pemula yang sombong. 

"Tolong serahkan pada kami. Pangkat kami mungkin rendah, tetapi kami memiliki 
beberapa pengalaman bertarung di laut. " 

" Itu bagus untuk didengar. Padahal, hal-hal tak terduga terjadi di laut. Ada desas-desus di 
antara pelaut bahwa sebuah kapal hantu muncul di bagian ini, Anda tahu? " 

" Sebuah kapal hantu? " 

Nada bicara Aral menunjukkan bahwa dia hanya ingin membuat Shin takut. Bagi Shin, itu 
bukan hanya lelucon. Salah satu bos area di era game adalah kapal hantu sejati, yang 
muncul di wilayah laut tertentu. 

Shin menjawab Aral, memintanya tolong jangan menakuti mereka, dan petualang itu 
menyeringai dan pergi. 

"Kapal, hmm ..." 

Shin teringat salah satu guildhouses Rokuten, Kapal Assault ke-2, Celciutos. Dia mendengar 
bahwa bahkan Perusahaan Emas tidak menemukannya, jadi dia berpikir bahwa itu 
mungkin terapung-apung di suatu tempat. 

Tidak menyadari pikiran Shin, kru kapal menuntun kapal dengan layar membengkak 
tertiup angin dan menerobos ombak. Cuaca tidak suram dan kapal berlayar di bawah langit 
biru yang sempurna. Tidak ada jejak kapal hantu Celciutos. Akhirnya, dua hari setelah 
keberangkatan, kapal mencapai benua Eltnia. 
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"Jadi ini Barbatos the Marine City. Anda akan berpikir itu adalah kota bajak laut, dengan 
nama ini. " 

" Mereka mengatakan mereka memiliki kolam air panas bertenaga panas bumi di sini, Anda 
tahu? " 

Filma, yang telah mendengar informasi ini dari kapten, melambaikan tangan ke kapal saat 
kelompok itu turun. 

"Kolam renang, ya. Mereka mungkin mandi di air laut secara normal. " 

Semua jenis monster berbahaya berdiam di laut, dan beberapa bahkan bisa bergerak di 
darat. 

Daripada membangun dinding atau memasang jaring untuk melindungi tanah dari 
makhluk laut yang berbahaya, bangunan dan fasilitas rekreasi sepenuhnya dipisahkan dari 
laut dan karenanya lebih aman dan lebih mudah untuk dipelihara. Karena itu, "Kota Laut" 
tidak memiliki satu pantai pun. 

"Karena kita di sini, kita bisa memeriksanya jika kita punya waktu. Kami tidak perlu 
khawatir tentang monster. Pemandiannya tidak seperti laut atau danau, jadi pasti akan 
menyenangkan. " 

" Ya, sesekali kita mungkin melupakan masalah kita dan hanya bermain-main. " 

Sebelum terjebak di『 Drop of Erathem 』, Filma nyaris tidak memiliki kebebasan untuk 

menikmati kegiatan rekreasi. Shin juga tidak punya kesempatan untuk benar-benar 
melakukan peregangan dan bermain-main sejak datang ke dunia ini, jadi dia menyetujui 
usulnya. 

"Kalau begitu, kita perlu membeli pakaian renang. Saya kira kita harus makan sesuatu 
dulu? " 

Waktu sudah lewat jam 1 siang. Kelompok itu memutuskan untuk makan siang di Barbatos, 
karena mereka belum makan apa pun setelah sarapan. 

Shin dan yang lainnya mulai mencari tempat makan, sambil mencoba menenangkan Filma 
yang terlalu bersemangat. 
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Vol. 11 - 1.4 
Bab 1 -- Bagian 4 "---di sini, lalu?" 

"Ya. Bawahan Cook -Zazie, Lapwing, Bell dan Shell-harus ada di sini. Tapi ini ... tidak 
terduga. " 

Ketika menuju ke Eltnia, Shin memutuskan untuk mampir ke Barbatos karena" Shigureya, 
"rumah anggota Rokuten Cook, berlokasi di sana. Ternyata, itu masih difungsikan sebagai 
restoran. 

Empat bawahan Cook, yang merupakan ras berumur panjang, masih aktif: restoran itu juga 
menerima tamu dari luar Barbatos, atau begitulah kata Aral. 

Seperti yang mereka dengar, rombongan Shin menemukan antrian yang sangat panjang di 
depan mereka. Orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, dan spesies antri rapi dalam 
satu baris. 

"Sepertinya tidak hanya menunggu satu jam, ya." 

"Aku mengirim pesan, jadi harus ada tindakan segera." 

Shin berbicara sambil melihat antrian dan Schnee menjawabnya. 

Setelah beberapa saat, dua gadis muda berlari keluar dari pintu. Mereka memiliki wajah 
yang sangat mirip, tanduk di kepala mereka, sayap selaput di punggung mereka, dan ekor 
bersisik mencuat dari bawah pakaian mereka. 

Kedua gadis ini adalah Bell dan Shell. Keduanya memiliki mata merah tua, tetapi rambut 
perak Bell menutupi bagian kanan wajahnya, sementara rambut hitam Shell menutupi sisi 
kiri wajahnya. 

"Mereka terlihat sama, bahkan sekarang." 

Shin merujuk ke rok dapur Bell dan seragam pelayan Shell. Berdasarkan ini, sisa dua dari 
empat kemungkinan mengenakan satu seragam koki, yang lain kimono. 

"Ditemukan Schnee !!" 

"Ditemukan Filma !!" 

Bell dan Shell menunjuk ke arah pesta Shin dan berteriak riang. Mereka menyebutkan 
nama Schnee, tetapi karena dia disamarkan, tidak ada yang mengenalinya. 

"Ditemukan Shibaid!" 
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"Ditemukan Sh--" 

"Gadis-gadis? Bukankah kamu terlalu berisik? " 

Schnee menyela ketika mereka hendak meneriakkan nama Shin. Gadis-gadis itu langsung 
membeku, seperti katak yang menghadapi tatapan ular. 

Shin dan yang lainnya semua memikirkan hal yang sama: ah, dia marah. 

"Pesan saya kepada Lapwing jelas menyatakan untuk tidak membuat keributan, bukan?" 

"Maafkan saya !!!" 

Mereka mungkin kehabisan tanpa mendengarkan sampai akhir. Keduanya meminta maaf 
dan segera kembali ke dalam toko. 

"Keributan semacam ini terasa nostalgia juga ..." 

"Meskipun, meneriakkan nama kita di depan umum itu cukup merepotkan." 

Karena pertukaran dengan Bell & Shell, kelompok Shin telah menarik perhatian. 

Ketika mereka berpikir bahwa mungkin akan lebih baik untuk kembali lain waktu, Schnee 
menyarankan memasuki restoran dari pintu belakang. Rupanya Lapwing telah membalas 
pesannya. 

Kelompok itu meninggalkan bagian depan toko dan memasuki jalan belakang yang sedikit 
lalu lintas. Ketika mereka sampai di pintu belakang Shigureya, mereka menemukan 
seorang wanita menunggu. 

Dia adalah Lapwing, yang telah berkomunikasi dengan Schnee melalui pesan. 

Rambut hitam diikat di belakang kepalanya dan kimono dirancang dengan mudah untuk 
bergerak dalam pikiran. 

Mata hijaunya memiliki cahaya lembut di dalamnya, seperti yang diingat Shin. 

"Saya menunggumu. Saya minta maaf atas masalah yang disebabkan Bell dan Shell. " 

" Jangan khawatir tentang itu. Saya senang melihat bahwa sepertinya tidak ada yang 
berubah. " 

Dipimpin oleh Lapwing, kelompok itu memasuki Shigureya dan dibawa ke sebuah kamar 
pribadi khusus. 

Restoran, setelah kehabisan persediaan bahan untuk hari itu, baru saja tutup. Hanya 
pelanggan yang masih makan yang ada di dalam. 
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" 

Makananmu akan segera siap, harap tunggu." Setelah mendengar bahwa kelompok itu 
berencana untuk makan siang di Shigureya, Lapwing berkata "serahkan pada kami" dan 
menerima permintaan dengan antusias. Masih ada bahan yang tersisa untuk staf, rupanya. 

"Ini airmu." 

"Silakan gunakan sapu tangan ini." 

Saat Lapwing pergi, Bell dan Shell muncul di dalam. Gerakan mereka menunjukkan bahwa 
mereka masih merasa bersalah di depan Schnee, tetapi ketika dia memaafkan mereka, 
mereka tersenyum sambil mengumumkan menu hari ini. 

"Ngomong-ngomong, masakan Zazie, kan?" 

"Fokus Zazie pada memasak !!" 

"Ketika dia seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikannya!" 

Bell dan Shell menjawab pertanyaan Shin, ekspresi mereka menunjukkan, "Dia yang tak 
berdaya, gadis itu ! " 

" Haruskah aku memanggilnya? " 

" Tidak, aku hanya ingin menyapa. Bagaimanapun juga, kita mungkin akan bertemu 
dengannya nanti, tidak apa-apa. " 

Shin menggelengkan kepalanya pada Bell dan pertanyaan simultan Shell. Dia tidak merasa 
ingin mengganggu masakannya hanya untuk salam. Di masa lalu, bos Shigureya dan dengan 
demikian kepala koki, secara alami adalah Cook. 

Zazie dan Lapwing keduanya adalah wakil kepala koki. Keahlian memasak mereka berada 
di level yang sama. Saat berperang, Lapwing unggul dalam pertempuran darat dan Zazie 
dalam pertemuan laut. 

Bell dan Shell, para pelayan, tidak unggul dalam hal memasak tetapi dalam hal kekuatan 
bertarung sama-sama di atas Zazie dan Lapwing. 

"Terima kasih untuk makanannya." 

Zazie dan Lapwing datang setelah pesta selesai makan, seolah-olah mereka telah 
menunggu waktu yang tepat. Di sebelah berpakaian kimono, Lapwing berdiri sosok Zazie 
yang ramping namun berotot, mengenakan rok chefnya. Pada pandangan pertama, akan 
sulit untuk mengatakan bahwa mereka bekerja di restoran yang sama. 
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Berbeda dengan Lapwing yang lembut, lembut, Zazie adalah tipe "liar", sangat cocok 
dengan rambut merah pendeknya. Dia tampak jauh lebih seperti seorang petualang 
daripada seorang koki. 

"Apakah kamu semakin pandai memasak?" 

"Jika kamu benar-benar berpikir begitu, maka usahaku telah membuahkan hasil." 

Lapwing mengangguk sambil tersenyum. 

"Jadi, apa yang membawamu ke sini hari ini?" 

Zazie akhirnya berbicara, dengan suara rendah bernada pas dengan penampilannya. Mata 
cokelatnya memberi pandangan intens, hanya satu inci pendek melotot. 

"Aku berpikir untuk mengunjungi kamu, karena kita berada di daerah dan semua. Maaf 
membuat Anda mengatur kamar pribadi untuk kami. " 

" Tidak, itu tidak akan merepotkan teman tuan Cook. " 

Terlepas dari kata-katanya, ekspresi Zazie menunjukkan bahwa ia merasa kesakitan di 
pantat. 

Jika seseorang tidak tahu bahwa ekspresi masamnya adalah sesuatu yang dilahirkan sejak 
lahir, itu akan terlihat seperti dia benar-benar kesal. 

"... biarkan aku bertanya satu hal. Tuan Shin, apakah kamu tidak datang karena desas-desus 
itu? " 

" Tolong, Zazie. Ini 'tuan' Shin. " 

" Tidak, tidak apa-apa. Sebaliknya, apa ini tentang rumor? " 

Shin menenangkan Lapwing dan meminta rincian lebih lanjut tentang rumor itu. 

"Di laut Barbatos, ada daerah yang disebut Kuwain. Seorang pelaut mengklaim telah 
melihat kapal raksasa di sana. Dia adalah peri, yang tahu seperti apa rupa Celciutos juga. " 

" Maksudmu mengatakan bahwa kapal yang dimaksud adalah Celciutos? " 

" Ya. " 

Zazie memandang Shin dengan tatapan tajam. 

Cahaya di matanya berasal dari tekad yang kuat untuk mencari dan menemukan Celciutos -
- Guildhouse tuannya, Cook. 
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"Ubah rencana kalau begitu. Ceritakan lebih banyak tentang situasi saat ini. Jika 
memungkinkan, kami akan mengamankannya. " 

Kapal hantu yang disebutkan oleh Aral ... Shin berpikir bahwa itu mungkin yang mereka 
cari. 

Rupanya, peri yang melihat kapal misterius itu tidak ada lagi di Barbatos: dia datang untuk 
melapor kepada Zazie dan yang lainnya bahwa dia telah melihat Celciutos beberapa tahun 
sebelumnya. 

"Apakah itu karakter dukungan seseorang peri?" 

"Tidak, untuk membuatnya secara sederhana untukmu, dia hanya seorang NPC. Dia dulu 
bekerja di pelabuhan Erculus dan memiliki kesempatan untuk melihat Celciutos beberapa 
kali, jadi dia ingat penampilannya. " 

" Memang benar itu berhenti beberapa kali di Erculus. Kemungkinan bahwa dia baru saja 
membuat kesalahan cukup rendah saat itu. " 

Erculus adalah kota kelahirannya yang makmur sebagai pelabuhan di era game. Selain 
kapal dari semua ukuran, guildhouses berbentuk kapal juga bisa berlabuh di sana. 

Bahkan tanpa menjatuhkan sauh di pelabuhan, semua anggota Rokuten dapat 
berteleportasi langsung dari guildhouse atau rumah mereka. Ada juga karakter pendukung 
yang dibuat khusus untuk mengisi ulang persediaan, jadi tidak ada orang lain yang harus 
melakukannya. 

Namun, karena itu kapal, mereka kadang-kadang menggunakan porta sementara. Salah 
satu alasannya adalah untuk memamerkan kapal mewah besar milik Celciutos itu. 

"Di mana tepatnya daerah Kuwain ini?" 

"Menurut para nelayan dan pelaut kapal dagang, itu adalah daerah di atas Hinomoto ketika 
berangkat dari Barbatos. Itu tidak disegel, tapi itu ditetapkan sebagai zona laut berbahaya, 
jadi guild melarang memasukinya. " 

Zazie menjawab dengan menyeringai, yang dijelaskan Lapwing karena penolakan guild 
untuk mengizinkan mereka masuk di area Kuwain ketika mereka memintanya. 

"Apa sebenarnya yang dimaksud dengan" Zona Laut Berbahaya "?" 

"Wilayah Kuwain dikelilingi oleh tiga arus kuat, seolah-olah membentuk segitiga. Setiap 
sudut segitiga ini juga menjadi rumah monster yang melindungi wilayah masing-masing. 
Sampai beberapa tahun yang lalu, monster hanya menakuti mereka yang mencoba 
memasuki zona mereka, tetapi sekarang orang mengatakan bahwa mereka mulai 
menyerang dan menghancurkan kapal: bahkan di daerah yang sebelumnya damai. 
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Sekarang sering ada badai yang cukup ganas untuk menggulingkan bahkan kapal 
berukuran besar. " 

Lapwing melanjutkan penjelasan Zazie, menyelesaikannya dengan meletakkan tangan ke 
pipinya dan mendesah. 

Badai saja akan cukup dari masalah, tetapi dengan monster yang terlibat juga, itu tidak 
salah bagi guild untuk menutup area untuk memeriksanya, atau begitulah pikir Shin. 

Ada tiga monster yang menjaga daerah Kuwain, yang disebut Three Sea Beasts. 

Di barat laut, cumi-cumi raksasa dengan anggota badan 20-mels dan permata tanpa sulap, 
"Mascurda". 

Di tenggara, hiu dengan sirip tajam dan jarum beracun tumbuh di seluruh tubuhnya, 
"Eolios". 

Di barat daya, ular laut dengan rambut tubuh dan mata majemuk sekuat baja dan bahkan 
penjepit seperti kepiting, "Keseldran". 

Ketiga monster ini, yang memimpin antek-antek mereka, terus-menerus berjuang untuk 
memperluas wilayah mereka, sehingga sangat sedikit yang kembali dari daerah Kuwain 
hidup-hidup, tambah Lapwing. 

Peri yang melihat Celciutos hampir mati di sana sendiri: kapalnya digulingkan, ia dibawa 
oleh arus dan berakhir di dalam wilayah Kuwain. Dia siap untuk menemui ajalnya, atau 
begitulah katanya. 

Setelah melihat Celciutos, dia kehabisan energinya dan tenggelam di bawah ombak, tetapi 
ketika dia bangun lagi dia mendapati dirinya mengambang di dekat pantai Barbatos, 
tergantung di papan kayu seperti tabung mengambang. Sebuah kapal yang lewat kemudian 
menyelamatkannya, jadi dia baru saja selamat. 

"Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi di sana." 

"Ya. Berdasarkan lingkungan laut, itu mungkin Beast, mungkin ikan duyung atau nelayan. " 

Shin juga setuju dengan hipotesis Lapwing. 

Di THE NEW GATE, makhluk laut mirip manusia disebut "Mermen", sedangkan yang lebih 
mirip ikan disebut "Fishmen". Kedua kategori adalah variasi dari kelompok Beast, yang 
mengkhususkan diri dalam pertempuran bawah air: mereka bisa menyelam tanpa batas 
dan semua statistik mereka tumbuh 10% saat di bawah air. Sebagai gantinya, statistik 
mereka menurun 10% saat di darat. 

Di bawah air, semua hambatan gerakan mereka menghilang, jadi mereka membual 
kekuatan yang tak ada bandingannya di laut. 
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Beberapa pemain menggunakan strategi seperti menggunakan kemampuan menyelam 
tanpa batas ini untuk menenggelamkan pemain lain dan menang. Memiliki nama dan status 
yang tidak biasa, mereka memiliki posisi unik dalam kategori Beast. 

"Berdasarkan apa yang dikatakan elf itu, bahkan jika masuk dilarang itu tidak seperti ada 
dinding atau apa pun, kan? Tidak bisakah kita menyelinap masuk saja? " 

" Aku pikir itu mungkin, tetapi untuk memeriksa daerah itu kita membutuhkan kapal 
berukuran cukup besar, jadi akan sulit untuk masuk tanpa izin guild, kurasa. " 

Lapwing dan yang lain tidak bisa mendapatkan kapal inspeksi dengan ukuran yang cukup, 
sehingga permintaan mereka ditolak. 

Dalam permainan, Shin telah mengalami laut saat badai. Ombak yang cukup besar untuk 
merobohkan bahkan kapal besar, kecuali mereka memiliki pesona sihir untuk 
mencegahnya, adalah hal biasa di dunia ini. Kapal biasa tidak akan tahan. 

"Kurasa itu artinya kita harus mendapat izin terlebih dahulu. Apakah Anda tahu apa 
kondisinya? " 

" Memiliki kapal yang sama atau lebih tinggi dari ukuran tertentu. Kehadiran petualang 
peringkat A atau lebih tinggi. Untuk memiliki peralatan yang cocok untuk melawan di 
bawah air. Ketiganya harus semua syarat. Secara alami, tidak ada kompensasi dalam kasus 
kematian atau cedera. Pergi ke daerah itu terlihat memiliki harapan kematian, setelah 
semua. " 

" Ya, aku bisa melihat itu. " 

Shin menyetujui kata-kata Lapwing. Bahkan dengan mengecualikan tiga Binatang Laut, 
zona Kuwain penuh dengan monster. Hanya dengan mendengar apa yang Zazie dan 
Lapwing katakan, Shin bisa tahu seberapa merepotkan daerah itu. 

Awalnya, monster laut muncul di laut jauh lebih sering daripada monster di darat. Footing 
tidak stabil dan serangan bisa datang dari segala arah. Selain itu, jika musuh menyerang di 
bawah air maka opsi menjadi terbatas. 

Di era permainan, ada banyak kisah para pemain yang telah membuat nama untuk diri 
mereka sendiri di darat, tetapi kemudian mati begitu mereka menantang lautan. 

Tiga Hewan Laut adalah monster yang kuat di sekitar level 800, jadi antek mereka jelas 
akan cukup mengancam juga. Zazie dan kawan-kawannya dibesarkan dengan lebih fokus 
pada keterampilan penciptaan seperti memasak daripada berkelahi, jadi akan sulit bagi 
mereka untuk kembali hidup-hidup. 

"Pertama-tama, apa yang kita butuhkan adalah sebuah kapal." 
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"Mr. Shin, apa ada yang ada dalam pikiranmu? " 

Zazie memandang Shin dengan ekspresi penuh antisipasi. 

"Yah sebenarnya, aku punya bagiannya. Jika saya dapat memiliki tempat untuk 
menyatukan mereka, saya dapat membuat sebuah kapal. " 

Celciutos sangat besar dan kuat bahkan di antara semua kapal perang bertenaga magis 
lainnya: di THE NEW GATE, itu adalah salah satu yang terbaik dari super kapal penempur 
yang ada. Bagian perawatannya dalam jumlah yang tidak masuk akal, sebagian besar 
dibuat oleh pandai besi, Shin. Sejumlah besar prototipe dan suku cadang untuk kapal 
dengan demikian disimpan di dalam kotak barang milik Shin. 

Shin menyimpan bagian-bagian dalam folder yang terpisah, sesuai dengan ukuran kapal 
yang mereka gunakan. Dia bisa bertukar suku cadang dan menyesuaikan kapal, asalkan 
ukurannya sama. 

"Seperti yang diharapkan dari Lord Shin !! Mari kita bersiap-siap segera !! " 

Lapwing yang gembira siap untuk keluar dari ruangan. 

"Bisakah kamu benar-benar memiliki tempat yang siap semudah itu? Saya tidak bisa 
membangunnya di mana saja, Anda tahu? " 

Dalam permainan yang harus dilakukan adalah pergi ke kantor manajemen pelabuhan dan 
mendaftar untuk membangun kapal, tetapi dalam kenyataannya segala sesuatunya tidak 
semudah itu. 

"Kami memiliki kapal yang dibangun di galangan seorang kenalan. Saya merasa sedih 
untuk para tukang kayu, tetapi kami akan meminjam ruang itu. " 

" Apakah itu baik-baik saja? Maksud saya, dalam hal hubungan Anda dengan mereka. " 

Jika ada tempat yang tersedia, mereka ingin segera memulai, tetapi mengatakan bahwa 
mereka tidak memerlukan kapal yang diminta lagi bisa menjadi masalah. 

"Aku pikir itu akan baik-baik saja. Tukang kayu itu tidak akan peduli dengan hal-hal kecil 
jika itu berarti mengasah teknik mereka. Sebaliknya, saya yakin dia akan melihat kapal 
yang Anda buat dan mencoba mencuri teknik Anda. " 

Zazie menambahkan bahwa tukang kayu mungkin ingin menonton karena kapal dibuat di 
tempatnya. 

"Bisakah kau membawaku ke sana segera? Saya ingin membuat persiapan dan pergi ke 
Kuwain sesegera mungkin. " 
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Kedua gadis itu mengangguk pada kata-kata Shin dan berdiri. Setelah meninggalkan 
pencuci piring untuk Bell dan Shell, Zazie dan Lapwing membimbing kelompok Shin 
menuju jalan besar. Mereka tidak berubah sebelum pergi, karena pakaian mereka memiliki 
pesona sihir yang membuat mereka dan peralatan mereka bersih setiap saat. Itu bukan 
sesuatu yang berguna dalam pertempuran, tetapi Cook menyatakan bahwa itu benar-benar 
diperlukan. Shin mengenang membuat mereka dengan bantuan Cashmere dan Hecate. 
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Vol. 11 - 1.5 
Bab 1 -- Bagian 5 "Ada di sini." 

"Seperti yang diharapkan dari galangan kapal, itu sangat besar." 

Kelompok Shin mengunjungi galangan kapal yang terletak di tepi pelabuhan. Meskipun 
lokasinya, ukurannya tidak kalah dari galangan kapal lain. Kelompok itu mengikuti Zazie ke 
dermaga dan menemukan dua galleon tergantung di udara, digantung dengan 
perlengkapan. Di sebelah mereka adalah sebuah kapal dalam proses pembangunan, 
mungkin yang diminta oleh Zazie dan rekan-rekannya. 

Para pekerja memperhatikan kedatangan Zazie dan salah satu dari mereka memanggil 
seorang lelaki besar yang agak jauh dari mereka. 

Pria itu kemudian mendekat; ia bertubuh pendek, tetapi sekitar dua kali lebih lebar dari 
orang kebanyakan, dengan tubuh kekar dan berotot. 

"Hei, Zazie. Kapal masih bekerja, Anda tahu? " 

Menilai dari nada akrab pria itu, dia pasti berhubungan baik dengan Zazie. Shin 
membayangkan dia menjadi salah satu kepala tukang kayu. 

"Saya datang untuk membicarakan kapal itu. Orang ini adalah kenalan kita, seorang 
petualang bernama Shin. Orang ini adalah bos dan kepala tukang kayu dari Galangan Kapal 
Labu ini, Zigma Labu, tetapi semua orang hanya memanggilnya kepala. " 

Zazie melakukan perkenalan; Shin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin menarik 
perhatian di mana orang lain bisa melihat, jadi dia telah menjaga perkenalan seminimal 
mungkin. Lapwing resah, menatapnya. 

"Tenang, Lapwing." 

"Zazie, bukankah itu cara berbicara yang agak kasar?" 

"Tidak apa-apa, Shin bukan tipe orang yang peduli tentang hal-hal seperti itu." 

Bahkan ketika Schnee menambahkan komentar yang bermanfaat, Zazie terus berbicara 
dengan Zigma. Dia mengatakan kepadanya untuk menunda membuat kapal dan Zigma 
memandang Shin. 

"Ini bukan sesuatu untuk dibicarakan di sini, aku bertaruh. Ayo pergi ke belakang, ikuti 
aku. " 

Kelompok itu mengikuti langkah Zigma yang berdebar kencang ke sebuah ruangan kecil di 
belakang kantor. Setelah minuman disajikan, Zigma mulai berbicara. 
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"Jadi, kenapa kamu tidak butuh kapal lagi? Saya tahu alasan mengapa Anda 
membutuhkannya, mengapa Anda sangat ingin ini. Saya tidak berpikir Anda dapat 
menemukan penggantinya dengan mudah. " 

Untuk memiliki kapal normal, seseorang hanya perlu membayar jumlah uang yang tepat. 
Kuwain adalah daerah laut yang sangat berbahaya dengan badai yang kuat. Sebuah kapal 
yang memiliki ukuran besar sebagai satu-satunya keuntungan masih ditakdirkan untuk 
tenggelam. 

"Aku tahu kalian perempuan, kamu tidak bisa menyerah, kan? Anak di sini terlibat di 
dalamnya? " 

" Ya, Tuan Shin akan membuat kapal. " 

" Katakan apa sekarang? " 

Zigma menatap Shin lagi, lurus dan dalam, seolah-olah untuk memindai orang seperti apa 
dia. 

"Ya, saya ingin meminjam ruang tempat kapal itu dibangun." 

"Apakah Anda memiliki bahannya? Untuk membuat kapal seperti yang ditentukan guild, 
bahannya saja seharga satu lengan dan satu kaki, kau tahu itu? " 

" Aku sudah memiliki bagian-bagiannya, ya. Tidak ada tempat lain yang baik untuk 
menyatukan mereka, jadi ... " 

Mengatakan begitu, Shin meletakkan kartu item di atas meja. 

"Kartu item, ya. Memang benar itu akan membuat bahan pembawa mudah. Tetapi hanya 
memiliki bagian-bagian tidak cukup untuk membangun kapal, bagaimana dengan itu? " 

Membangun kapal membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Bahkan jika bagian 
dan alat diubah menjadi kartu item, kelompok Shin hanya lima orang. Dengan ketiganya 
menjadi wanita, Zigma tampak skeptis bahwa mereka dapat membangun kapal sendiri. 

"Aku tidak ingin ini diketahui, tetapi ... menggunakan keterampilan, aku akan melakukan 
sesuatu." 

"... Begitu, jadi kau pewaris keterampilan." 

Zigma mengangguk, yakin. 

Keterampilan memungkinkan penggunaan kekuatan jauh melampaui pemahaman 
manusia. Kotak barang, yang memungkinkan anak-anak membawa barang-barang dengan 
berat besar, juga serupa. 
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Dari sudut pandang seseorang yang tidak memahami keterampilan, itu adalah sesuatu yang 
mustahil untuk dipahami. Cara bicara Shin adalah karena dia menjadi pewaris, dan Zigma 
mengakui itu. 

Dia adalah seorang pencipta, tetapi juga seorang pengusaha. Kontrak telah dibatalkan 
secara sepihak, tetapi Zazie mengatakan bahwa mereka akan membayar harga penuh, jadi 
dia mengakui permintaan mereka. 

"Yah, urusan bisnis, jika kau membayar, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." 

"Tapi itu tidak terlihat seperti itu?" 

Seperti yang ditunjukkan Zazie, bahkan jika Zigma mengatakan puas, ekspresi masamnya 
menunjukkan sebaliknya. 

"Bisakah kau menyalahkanku? Membangun kapal adalah pekerjaan seumur hidup saya. 
Saya belum menyimpan apa pun, bukan bahan atau teknik, di kapal yang kami buat 
sekarang. Saya bersumpah bahwa itu akan menjadi maha karya hidup saya. " 

Dia pasti percaya diri; Ekspresi Zigma tidak mengandung satu inci arogansi. 

"Itu katanya, Zazie. Ekspresi Anda mengatakan kepada saya bahwa anak di sini dapat 
membangun sesuatu yang jauh lebih baik daripada saya. Anda tahu keahlian saya, dan di 
sini kami memiliki seseorang yang sangat Anda percayai. Anda bertaruh, saya tertarik. " 

" Anda tidak pernah berubah, bukan? Shin, aku yakin itu akan baik-baik saja dengannya. " 

Zazie memandang Shin, seolah mendorongnya untuk menunjukkan Zigma penggunaan 
keahliannya. 

Sikap Zigma dan kapal setengah jadi jelas menunjukkan bahwa ia memiliki kebanggaan 
dalam keahliannya, jadi Shin memutuskan bahwa ia dapat membiarkan Zigma melihat 
keahliannya. 

"... jangan memberi tahu orang lain tentang apa yang kamu lihat atau dengar, dan tidak 
pernah menyebutkan bahwa kamu melihatku. Jika Anda bisa menjanjikan dua hal ini 
kepada saya, maka tidak apa-apa. " 

" Gotcha. Apa pun yang saya lihat atau dengar, saya akan membawa saya ke kuburan. Jika 
ada sesuatu yang bisa saya curi, maukah Anda membiarkan saya? " 

"Ambil apa pun yang kamu bisa. Aku tidak akan menghentikanmu untuk menggunakannya 
sebagai referensi untuk pekerjaan lain. " 

" Sekarang ini anak yang sombong. Aku mulai bersemangat di sini! " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Tidak mungkin membuat skill menjadi milikmu hanya dengan melihatnya. Melihat kapal 
yang telah selesai dan menggunakannya sebagai referensi untuk proyek lain bukan 
masalah bagi Shin. 

Sebaliknya, Zigma mengangguk, seringai tampak jahat di wajahnya. Kebanggaannya 
sebagai seorang pengrajin terbakar, tanpa keraguan. 

Karena tidak ada pemisah atau penghalang di dalam galangan kapal, Shin akan 
mengumpulkan kapal setelah tukang kayu lainnya pergi. Kelompok itu berpisah dengan 
Zazie dan Lapwing untuk saat ini, yang akan kembali ke Shigureya, dan menuju ke guild. 

"Semoga mereka memberi kita izin tanpa banyak keributan." 

Shin bergumam pada dirinya sendiri, bahkan jika dia tahu itu akan sulit. Filma, yang 
melihat-lihat pemandangan kota Barbatos, mendengarnya dan menjawab: 

"Menilai dari apa yang Zazie katakan, bukankah itu tidak mungkin? Aku ragu mereka akan 
dengan mudah membiarkan siapa pun pergi ke suatu tempat jika mereka tahu itu berarti 
memiliki harapan mati. " 

" Tapi mereka adalah pemilik Shigureya saat ini. Gilda atau pemerintah mungkin tidak 
ingin kehilangan bakat seperti itu. " 

" Mungkin itu. Shigureya akan berubah menjadi gudang jika mereka pergi. " 

Shibaid mengatakan bahwa bahkan dengan kapal peluang mereka untuk mendapat izin 
rendah, dan Schnee setuju. 

Rumah biasanya dapat diakses oleh orang lain hanya jika pemiliknya ada di dalam atau 
bersama dengan pengunjung. Ini juga sama untuk Shin Tsuki no Hokora; sekarang setelah 
dihuni, hanya Tiera, Yuzuha, dan Kagerou -- selain karakter pendukung seperti Schnee -- 
yang bisa memasukinya. 

Yuzuha karena dia memiliki kontrak dengan Shin, Tiera karena Schnee mendaftarkannya 
sebagai anggota Tsuki no Hokora ketika dia membawanya di bawah sayapnya, dan Kagerou 
untuk alasan yang sama dengan Yuzuha. 

Jika Zazie dan teman-temannya mati, di dunia ini hanya Shin yang akan diizinkan 
memasuki Shigureya, karena ia memiliki otorisasi khusus karena menjadi anggota Rokuten. 

Shin tidak tahu bagaimana Zazie dan yang lainnya diperlakukan di Barbatos, tetapi 
membayangkan bahwa mereka tidak ingin mereka pergi ke daerah berbahaya seperti itu. 

"Yah, mari kita coba. Lebih baik kita mengumpulkan info tentang monster yang muncul di 
bagian ini juga. " 
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Hanya mengetahui tentang apa yang bisa mereka hadapi akan sangat membantu, otorisasi 
juga bisa datang kemudian. Itulah yang dipikirkan Shin, ketika Tiera-yang belum 
mengucapkan sepatah kata pun sampai saat itu-memanggilnya. 

"Hei, Shin. Bertempur di laut akan menjadi seperti ketika kita bertarung melawan Gale 
Serpents di badai terakhir kali, kan? " 

" Yah ... ya, tapi kita juga bisa bertarung di bawah air. Saya tidak berpikir Celciutos bisa 
tenggelam, karena ia memiliki fungsi menyelam juga. Jika, untuk beberapa kerusakan, ia 
tenggelam di bawah air, kami harus menyelam untuk memulihkannya. " 

Shin dapat mengubah peralatan apa pun menjadi peralatan yang dapat digunakan di bawah 
air. 

Dia sudah melakukannya untuk semua anggota partai ... pikirnya, dan kemudian ingat 
bahwa peralatan Tiera telah diperbarui. 

"Oh ya, kita harus melakukan" itu "sekali lagi." 

"Jangan melakukan hal aneh kali ini, oke?" 

"Berhentilah mengatakan hal-hal yang bisa disalahpahami ... desainnya acak, saya katakan. 
Saya sendiri kaget bahwa Anda mendapatkan semua itu. " 

Kecelakaan kecil terjadi terakhir kali Shin menempelkan fungsi bawah air ke peralatan 
Tiera. Itu adalah kasus yang sangat langka, tetapi bagi seorang wanita desain seperti itu 
agak ... tidak, sangat terbuka. Itu sangat langka, karena jarang muncul dan Shin belum 
pernah melihat orang memakainya. 

"Aku lebih terkejut !! Apa sih sebenarnya itu? Bahkan jika itu untuk berenang di bawah air, 
t-untuk memakai itu di luar ... akan membuatku menjadi wanita yang jahat !! " 

Mengingat kejadian itu, Tiera memerah memerah dan memprotes. 

"Tenang, kumohon! Kamu terlalu berisik! " 

Untungnya, ada beberapa orang di sekitar mereka, tetapi mereka telah menarik perhatian 
semua orang itu, jadi kelompok itu bergegas pergi. 

Saat mereka berjalan, Shibaid mengajukan pertanyaan. 

"Shin, apa yang terjadi pada Tiera? Itu tidak mungkin sesuatu yang sepele, jika dia 
menunjukkan emosi yang kuat di depan umum. " 

" Ketika saya memasang fungsi bawah air ke peralatannya, yah, ada kecelakaan kecil. 
Pakaian dan baju besi menjadi baju renang, kan? Dia punya yang agak agak bersifat cabul. " 
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Shin berpikir itu cukup mudah di mata, tetapi tidak berani menyuarakan pikirannya. 

"Hmm, begitu. Bagaimanapun, ada lebih banyak variasi untuk wanita daripada pria. Saya 
ingat ada juga beberapa yang aneh juga. " 

"Beberapa dari mereka lebih memalukan daripada telanjang. Saya punya sesuatu yang 
sangat gila juga. Apakah Anda yakin itu benar-benar acak, hmm? " 

" Aku bilang begitu! Jika aku bisa memilih, aku akan memilih yang sekarang dari awal. " 

Shin menjawab dengan tegas menggoda Filma. Jika tidak, mata Schnee akan melemparkan 
belati yang lebih tajam ke punggungnya. 

"Aku mendengar bahwa tidak ada yang seperti itu terjadi dalam kasus Schnee?" 

"Hanya kebetulan, aku memberitahumu." 

Tiera dan Filma memiliki desain yang sangat terbuka, tetapi Schnee memiliki yang saat ini 
pertama kali, jadi diputuskan segera. 

Tergantung pada sudut pandangnya, bagaimanapun, dapat dikatakan bahwa dalam kasus 
Schnee desain apa pun akan berhasil. 

"Itu tidak bisa dihindari, bukan? Saya pikir itu yang paling cocok untuknya. " 

Shin tidak mengabaikan Schnee, atau begitulah katanya dengan tegas. Tidak ada 
kebohongan di sana. 

"Kau dengar itu?" 

Filma menyeringai dan berbalik ke arah Schnee, yang berjalan di belakangnya. 

"Aku belum mengatakan apa-apa." 

Schnee melihat ke arah lain, tetapi menilai dari telinganya yang berkedut, dia jelas tidak 
terlihat tidak senang. 

"Heh, seperti yang direncanakan." 

"Cih, itu sengaja !?" 

Shin mengerang ke arah Filma yang terkekeh. 

"Cukup tentang peralatan, ada 
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guildnya ." Shin melihat ke depan sebagai tanggapan atas pengumuman Shibaid dan 
melihat sebuah bangunan yang sangat mirip dengan yang dia lihat di Bayreuth dan Falnido. 
Papan nama juga menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan. 

"Ngomong-ngomong, Filma, apakah kamu terdaftar di Adventurer 'Guild?" 

"Hmm? Tidak Memangnya kenapa? Ketika saya masih aktif, orang-orang masih pulih dari 
kebingungan yang disebabkan oleh Senja Yang Mulia, jadi tidak ada organisasi lintas benua 
seperti guild. " 

" Kurasa kita harus melakukan itu. Anda akan mendapatkan ID juga. " 

Saat ini, untuk kelompok Shin, itu adalah nilai kartu Guild. Menjual materi yang mereka 
maksudkan berarti mereka tidak pernah kehabisan dana. Untuk mengumpulkan informasi 
juga, karena Shibaid adalah peringkat A, itu tidak perlu bagi Shin dan yang lainnya untuk 
menaikkan peringkat mereka sendiri. 

"Bagian dalamnya juga sama, ya." 

Bagian dalam guild memiliki meja resepsionis di sebelah kanan, sebuah kedai di sebelah 
kiri dan sebuah papan dengan permintaan di tengah, komposisi yang biasa. 

Satu-satunya perbedaan adalah spesies dan peralatan para petualang di dalamnya. 
Mungkin karena Barbatos berada dekat dengan laut, mereka bisa melihat ikan duyung dan 
nelayan di sana-sini. Shin juga memperhatikan beberapa item kelas Langka dan Unik, 
mungkin diambil dari dasar laut. 

"Selamat datang di cabang Barbatos dari Adventurers 'Guild. Bagaimana saya bisa 
membantu Anda? " 

Seorang wanita dengan rambut pirang muda ada di resepsi. 

"Aku ingin mendaftarkannya sebagai seorang petualang." 

Shin tahu peraturan guild, jadi mereka melewatkan berbagai penjelasan dan melanjutkan 
pendaftaran. 

"- pendaftaran selesai. Kartu Anda akan siap untuk diambil besok. " 

Seperti sebelumnya, butuh satu hari untuk mengeluarkan kartu. 

"Karena kita di sini, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tentang otorisasi untuk 
memasuki area Kuwain, apakah mungkin untuk menerimanya jika kita memiliki kapal yang 
siap segera? " 

" Otorisasi untuk memasuki ... area Kuwain ...? " 
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Beberapa orang mungkin pernah bertanya tentang hal itu. Resepsionis itu sepertinya tidak 
tahu apa yang dibicarakan Shin. 

"Ya, aku mendengar kalau guild atau otorisasi negara diperlukan untuk memasukinya. 
Bagaimana cara kerjanya? " 

" Silakan tunggu sebentar ... staf kami perlu melihat kapal yang sebenarnya sebelum 
memberikan otorisasi. Ada kasus masa lalu orang-orang menuju ke laut dengan kapal 
berukuran lebih kecil dari yang dilaporkan dalam permintaan dan menghilang, Anda tahu. " 

Resepsionis berbicara sambil melihat dokumen, mungkin daftar peraturan. Dalam kasus 
yang dikutipnya, beberapa nelayan menyaksikan pemohon meninggalkan pelabuhan. 

"Dimengerti. Saya akan datang lagi begitu kita memiliki kapal itu. " 

" Anda dapat mengajukan permintaan Anda terlebih dahulu, jika Anda mau. Staf dapat 
mengisi informasi kapal ketika mereka memeriksanya, jadi prosedurnya bisa sedikit lebih 
cepat. " 

" Begitukah. Ya, aku akan melakukan itu. " 

Berpikir bahwa menghemat waktu selalu diterima, Shin mengisi bidang yang diminta dari 
formulir permintaan. 

"Namamu ... Shin, aku mengerti. Tolong tunjukkan kartu guild Anda juga. " 

Shin menyerahkan formulir permintaan yang telah diisi dan resepsionis memeriksanya dan 
membandingkannya dengan kartu guildnya. 

"Kamu peringkat D? Aku takut bahkan jika kamu memiliki kapal, kamu tidak akan 
diberikan otorisasi. " 

" Ada peringkat A di pestaku. Itu berarti tidak ada masalah, kan? " 

" Ya, itu benar, tapi ... jika Anda tidak keberatan saya mengkonfirmasi, Anda adalah 
pemimpin partai, tuan Shin? " 

" Ya. " 

" Bisakah Anda ceritakan jajaran Anda anggota partai? " 

Meskipun ada peringkat A, pemimpin partai itu peringkat D. Resepsionis mungkin merasa 
aneh. 

Beberapa petualang dengan sengaja menetapkan anggota yang berperingkat lebih rendah 
sebagai pemimpin, agar mereka dapat mengumpulkan pengalaman. Namun, tidak ada 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

alasan untuk menggunakan pemimpin yang tidak berpengalaman ketika pergi ke tempat 
seperti Kuwain. 

"Kami memiliki satu C dan satu F, lalu dua monster mitra. Bergantung pada situasinya, 
anggota lain bisa bergabung dengan kita nanti juga. " 

Zazie dan yang lainnya mungkin akan ikut dengan mereka juga, tetapi karena Shin tidak 
tahu apakah mereka terdaftar sebagai petualang atau tidak, dia sengaja menyembunyikan 
hal-hal dengan sengaja. 

"Terima kasih. Apakah Anda tahu apa syarat untuk otorisasi itu? " 

" Ya. Kehadiran seorang petualang A-rank, kapal yang setara atau lebih besar dari ukuran 
tertentu, peralatan yang bisa digunakan di bawah air, atau begitulah yang saya katakan. " 

Shin mengulangi kondisi yang ia dengar dari Zazie. 

"Ya itu benar. Apakah peralatan Anda siap? " 

" Ya, untuk semua anggota partai. Apakah Anda perlu memeriksanya juga? " 

"Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini, tetapi itu adalah kebijakan untuk 
melakukannya. Saya tidak bermaksud meragukan kemampuan Anda, tuan Shin. Kami 
hanya ingin menjaga risiko kehilangan petualang yang berharga ke level minimum. " 

" Tidak masalah. Saya juga ingin menunjukkan kepada Anda bahwa kami tidak memiliki 
niat untuk mati. " 

Dengan kapal dan peralatan yang dapat disediakan Shin, satu atau dua lautan badai akan 
menjadi sepotong kue. Berdasarkan anggota partainya juga, kecuali sesuatu yang luar biasa 
terjadi, tidak ada yang bahkan berisiko terluka. 

Namun, Dia tidak bisa membiarkan guild mengetahui segalanya. Teknik Shin terlalu maju 
untuk dunia ini; jika dia mengungkapkannya tanpa berpikir, dia berisiko membuat 
keributan. 

Shin dengan demikian berpikir untuk menutupi kapal ketika tiba waktunya untuk 
menunjukkannya juga. 

"Jika memungkinkan, aku ingin tahu tentang monster yang ada di daerah Kuwain." 

Informasi tentang monster sangat bervariasi berdasarkan daerah, tetapi guild mencatat 
semua yang dilaporkan petualang. Mengetahui cara melawan monster sangat 
mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup petualang. 

Pekerjaan petualang selalu menuntut nyawa mereka untuk dipertaruhkan, jadi itu benar-
benar penting bagi mereka untuk memperhatikan informasi monster. 
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"Anda dapat menemukan informasi seperti itu di ruang referensi." 

Dokumen yang tersedia bervariasi berdasarkan peringkat, tetapi secara umum semua 
dokumen kecuali yang berkaitan dengan monster di ruang bawah tanah berbahaya atau 
area tertutup tersedia. 

Monster-monster di daerah Kuwain juga dilaporkan berdiam di daerah lain, sehingga 
kelompok Shin dapat menelusuri informasi tentang mereka, tidak termasuk ketiga 
Binatang Laut. 

"Terima kasih banyak." 

"Setelah kapalku siap, silakan datang ke resepsi lagi. Jika saya tidak hadir, tolong katakan 
bahwa Arno Toole menerima permintaan Anda, saya akan memastikan itu dapat diproses. " 

" Dipahami. Saya akan datang lagi th--- " 

" Oh, permintaan maaf saya. Ada hal lain yang perlu saya bicarakan dengan Anda, Tuan 
Shin. " 

Shin hendak memanggil Schnee dan yang lainnya untuk pergi ke ruang referensi, ketika 
Arno menghentikannya. 

"Ada yang lain?" 

"Ada sekitar sepuluh permintaan khusus untukmu." 

"Meminta aku, ya. Saya benar-benar minta maaf, tetapi saya memiliki sesuatu yang 
mendesak untuk dilakukan dan tidak dapat menerimanya. " 

"Dimengerti. Karena Anda tidak dapat menerima permintaan, Anda harus menandatangani 
formulir permintaan. Mohon tunggu di stan itu, saya akan menyiapkan dokumen yang 
diperlukan. " 

Arno menunjuk ke stan kecil di sebelah meja resepsionis. Shin menyuruh Schnee dan yang 
lainnya untuk menunggu, lalu duduk di sofa terdekat di bilik. 

"Saya minta maaf untuk menunggu. Ini adalah formulir permintaan. " 

Shin mengambil formulir dan menandatangani kolom yang menyatakan bahwa dia tidak 
dapat menerima permintaan itu. 

Dia memandang para pemohon sambil menandatangani dan menemukan nama dan lokasi 
yang dia ingat, seperti kerajaan Bayreuth atau Balmel. 

"Ini, seharusnya mereka semua." 
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"... ya, tidak masalah." 

Arno memeriksa formulir dan mengangguk. 

"Tapi, apakah ini benar-benar baik-baik saja denganmu? Koneksi yang Anda dapat 
dapatkan melalui permintaan ini semuanya tampak sangat berharga. " 

Arno menjelaskan bahwa para petualang yang keluar dari guild untuk memasuki kontrak 
eksklusif dengan para bangsawan atau pedagang, untuk memastikan gaya hidup yang 
stabil, tidak sedikit. 

"Saya menjadi seorang petualang untuk suatu tujuan tertentu, jadi saya tidak berpikir 
untuk melayani siapa pun sampai aku telah mencapai yang Anda lihat." 

"Saya melihat. Lagipula, petualang A-rank benar-benar berbeda dari yang lain. " 

Arno tertawa kecil setelah mengatakan ini, tetapi Shin agak bingung. 

"Eh, kamu sedang berbicara tentang anggota pestaku?" 

"Tidak, aku berbicara tentang kamu, tuan Shin. Saya sudah memeriksanya sebelumnya, 
ketika saya memproses permintaan Anda. Karena prestasi Anda dalam pertempuran 
pertahanan Balmel, promosi Anda ke peringkat A telah diputuskan. " 

Diskusi panjang berakhir dengan keputusan mempromosikan Shin ke peringkat A. 

Dengan Shibaid yang hadir, mereka dapat memeriksa dokumen apa pun, jadi itu tidak 
benar-benar bermakna, tetapi tampaknya komunikasi telah dikirim ke seluruh benua. 

"Menyatakan kamu peringkat D ketika kamu benar-benar peringkat A ... itu tidak baik, tuan 
Shin. Saya benar-benar terkejut ketika saya memeriksa kartu guild Anda. " 

Sangat jarang bagi petualang untuk melompat langsung dari peringkat D ke peringkat A. 
Untuk memastikan itu bukan kesalahan, Arno telah meminta anggota staf lain untuk 
mengonfirmasi juga. 

"Aku juga tidak tahu itu sampai sekarang." 

"Ada beberapa petualang bernama Shin, tetapi siapa sangka kau yang bertindak dalam 
pertempuran pertahanan Balmel. Nama "Shin Slashing Hammer" telah mencapai bahkan 
Barbatos, kau tahu. " 

" Ah ... juga. " 

Shin akan senang karena julukan itu menyebar sesedikit mungkin, jadi dia ingin dapat 
menghilang di antara tulang kering lainnya. 
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"Setelah pencapaian yang luar biasa, Anda berhak untuk dievaluasi dengan adil. Tapi aku 
senang, sekarang aku bisa mengirimmu pergi dengan sedikit kekhawatiran. Itu selalu 
menyakitkan ketika seseorang yang saya bantu tidak kembali. " 

" Ini akan baik-baik saja, seperti yang Anda lihat ternyata saya peringkat A, jadi saya akan 
segera kembali. Aku tidak akan pergi ke Kuwain hanya untuk berburu monster. " 

Tujuan dari pesta Shin adalah untuk mengamankan Celciutos. Kalau-kalau itu berada di 
dalam wilayah salah satu Hewan Laut, mereka bisa bertarung dengan mereka. Namun, 
tidak perlu melakukan kontak dengan mereka atau melawan mereka. 

Pasukan Hewan Laut berselisih satu sama lain, jadi mereka cenderung memprioritaskan 
mempertahankan wilayah mereka dan tidak akan berani keluar dari mereka. Mengalahkan 
yang satu dapat menyebabkan yang lain menyerang kapal atau pelabuhan, sehingga tidak 
memiliki banyak arti. 

"Jika mungkin, bisakah aku tahu apa tujuanmu?" 

"Ya, tentu saja. Ini bukan sesuatu yang tetap untuk disebut tujuan. Jika saya harus 
memberikan nama, saya akan mengatakan itu petualangan. " 

" Petualangan, tuan? " 

Tidak baik jika mereka melihat terlalu dalam motifnya, jadi Shin menggunakan respons 
yang sebelumnya dia pikirkan. . 

"Laut tidak dikenal di mana manusia takut untuk menginjak ... akankah ada sesuatu di sana, 
atau mungkin tidak ada apa-apa? Ingin tahu itu juga yang membuat seorang petualang, 
bukan? Mencari nafsu petualangan. " 

" Gairah, begitukah . " 

" Ya, bisa dibilang aku juga idiot. " 

Benar-benar ada daerah, yang disebut wilayah tak terinjak, yang jarang dikunjungi orang. 
Shin menemukan mereka secara kebetulan, ketika dia melihat-lihat dokumen di Falnido. 

Beberapa petualang mencari nafkah dengan memasuki area tersebut dan menemukan 
barang langka atau menjelajahi reruntuhan. Shin memutuskan untuk menghadirkan 
partainya sebagai milik kategori seperti itu. 

"Tidak sama sekali, ada banyak lokasi yang telah ditemukan oleh orang-orang seperti itu. 
Tidak ada yang akan menyebut mereka idiot. " 

" Jika kamu mengatakan itu, aku merasa lebih percaya diri. " 
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"Seperti yang aku tahu, pertempuran di laut sama sekali berbeda dari pertempuran di 
darat. Monster-monster juga aneh, tetapi bertarung di medan seperti laut berarti bahwa 
jika kamu jatuh, gerakanmu akan terbatas. Kita mati jika kita tidak bisa bernapas, dan jika 
arus menyapu kita dan kita kehilangan arah, hanya kematian yang menunggu. Tolong, 
jangan lengah. " 

" ... Aku tidak akan melakukannya. " 

Bekerja di guild di kota pelabuhan, dia pasti tahu betul betapa mengerikannya lautan. Kata-
kata dan ekspresi Arno jelas menunjukkan bahwa dia benar-benar khawatir tentang Shin 
dan pestanya. 

"Maafkan aku jika aku terdengar merendahkan." 

"Tidak, aku mengerti kamu mengatakan itu karena mengkhawatirkan keselamatan kita. 
Saya sadar betapa berbahayanya laut, tetapi saya akan lebih berhati-hati. " 

Shin kemudian pergi untuk bergabung dengan Schnee dan yang lainnya untuk pergi ke 
ruang referensi. Di sana mereka mencari informasi tentang monster yang tinggal di daerah 
Kuwain dan membandingkannya dengan apa yang mereka ketahui. Menjadi area terlarang, 
tidak ada banyak informasi, tetapi tidak ada perbedaan besar dengan apa yang mereka 
ketahui dari era game. 

"Masalahnya adalah tiga Binatang Laut berputar sangat kejam. Akan lebih mudah jika 
mereka tidak datang untuk menyerang kita, itu sudah pasti. " 

Dalam perjalanan kembali dari guild ke galangan kapal, Shin menghela nafas. 

Dalam permainan, monster yang disebut Sea Beasts tidak menyerang kecuali terpancing. 
Namun, menurut informasi Zazie, sekarang mereka tanpa pandang bulu menyerang siapa 
pun yang mereka lihat. 

"Apa yang akan kita lakukan jika kita merusaknya dan mereka tidak mundur?" 

Shin memegang dagunya, memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan Schnee. 

"Kita bisa melarikan diri jika kita menghentikan gerakan mereka, tetapi mereka lebih cepat 
daripada kita di dalam air ..." 

Akan sulit untuk membuat monster kehilangan pandangan dari pesta, bahkan dengan efek 
status seperti 【Paralyze】 atau 【Confusion】. 

"Kita menghentikan mereka dengan keterampilan mengikat, atau melalui kekuatan kasar." 
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Salah satu metode akan berulang kali menyerang mereka dengan serangan elemen kilat 
untuk secara paksa mengganggu kontrol tubuh mereka. Melakukan hal itu akan mencegah 
mereka mengikuti pesta. 

Jika mengikat, seperti efek status, ternyata tidak efektif, satu-satunya cara adalah 
memberikan kerusakan yang cukup untuk memperlambat gerakan mereka. 

"Bisakah kita mengalihkan perhatian mereka dengan godaan?" 

"Mereka semua sangat besar, meskipun ..." 

Shin juga mempertimbangkan strategi umpan Filma. 3 Sea Beast, bagaimanapun, semuanya 
jauh lebih besar dari party Shin. Mereka tidak tahu tentang ukuran umpan yang cukup 
besar untuk mengalihkan perhatian mereka. 

Mengubahnya menjadi kartu item berarti bobotnya tidak menjadi masalah, tetapi 
mendapatkan iming-iming seperti itu akan sangat sulit. Bahkan jika mereka menggunakan 
perangkat ciptaan Tsuki no Hokora, menggunakan bahan-bahan berharga yang diisi 
dengan sihir unik sebagai umpan terdengar seperti sia-sia. 

"Bukankah mereka akan menelan kita begitu saja sementara godaan itu muncul?" 

Itu adalah kekhawatiran terbesar. Jika monster memakannya saat item masih muncul, itu 
semua akan sia-sia. 

"... kamu akan baik-baik saja, Shin." 

"HPku pasti, pasti! Tapi secara mental saya tidak akan !! " 

Shin tidak akan senang harus keluar dari perut monster itu. Ide Filma jelas keluar. 

"Ngomong-ngomong, kita harus membangun kapal terlebih dahulu ..." 

Shin menghela nafas lelah dan menunda kesimpulan untuk masalah nanti. 
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Vol. 11 - 2.1 
Bab 2 -- Bagian 1 Grup Shin tiba lagi di galangan kapal tepat ketika hari kerja yang biasa 
akan segera berakhir. Mengintip ke dalam, mereka melihat para pekerja mulai 
membersihkan sebelum pergi untuk hari itu. 

"Oh, kamu kembali, ya." 

Zigma melihat kelompok itu segera dan mendekati mereka. 

"Iya. Bagaimana dengan Zazie dan yang lainnya? " 

" Mereka sudah di belakang. Ingin aku memanggil mereka? " 

" Tidak, kita akan ke sana sendiri. Saya kira itu akan memakan waktu lebih lama sampai 
para pekerja pergi. " 

" Anda ada benarnya di sana. " 

Di ruangan tempat mereka berbicara dengan Zigma sebelumnya hari itu, Shin menemukan 
anggota Shigureya, seperti yang dikatakan kepala tukang kayu. 

Mereka membunuh waktu mengobrol, lalu menuju ke area kerja setelah mereka 
memastikan para pekerja semua pulang. 

"Apa yang kamu lakukan dengan kapal yang sedang kamu kerjakan?" 

"Zazie mengubahnya menjadi sebuah kartu. Bagaimanapun juga, akan sia-sia 
membuangnya saja. " 

Kepala desa itu tidak berniat membuang bahan-bahan itu. 

"Aku akan segera bekerja," 

Shin mengangguk pada kata-kata Zigma dan mulai memilih bagian yang dia butuhkan dari 
kotak item. Dari sudut pandang Zigma, sepertinya Shin menggambar sesuatu di udara 
dengan jari telunjuknya. 

"Itu hanya akan memakan waktu sebentar, jadi tolong pastikan kamu tidak berkedip." 

"Baiklah." 

Shin mengaktifkan skill itu dan rencana lengkap kapal muncul di kepalanya. Dalam 
permainan, mereka akan muncul di jendela menu terpisah. 
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Jika ada bagian yang hilang atau berlebih, rencananya akan menyala merah. Di peta di 
kepala Shin, bagaimanapun, tidak ada bintik merah. 

"【Creation】!" 

Shin mengaktifkan perintah kunci dan kartu item berputar di udara, bersinar terang. 
Lampu-lampu itu, seolah-olah memiliki keinginan sendiri, berubah bentuk dan membentuk 
sebuah kapal. 

"A-apa yang 

terbakar ...!?" Suara Zigma yang benar-benar terkejut keluar dari bibirnya. Dia mungkin 
mengharapkan keterampilan yang menggabungkan semua bagian kapal dalam sekejap. 
Melihat cahaya berubah bentuk di depan matanya pasti akan mengejutkan seandainya dia 
tidak tahu tentang keterampilan. 

Beberapa saat setelah lampu mulai berubah bentuk, sebuah kapal yang tidak seperti kapal 
penjelajah besar, terbentuk. 

"Tujuan utama kami adalah eksplorasi, jadi saya fokus pada pergerakan dan pertahanan." 

Kapal yang dibuat oleh pemain memiliki kinerja yang berbeda berdasarkan bagian yang 
digunakan. Shin telah memilih bagian-bagian yang akan memungkinkan kapal bergerak 
dengan gesit bahkan selama badai, dan menahan serangan kejutan dari monster. Itu 
tampak seperti kapal yang akan melakukan perjalanan dengan mengambang di laut, tetapi 
sebenarnya itu adalah kapal ajaib yang juga bisa tenggelam jika perlu. 

"Yah, aku akan ... apa yang sedang terjadi di sini !?" 

"Skill ini memungkinkanmu untuk secara instan menggabungkan bagian-bagian yang kamu 
miliki menjadi produk jadi. Yah, bahkan aku tidak bisa menjelaskan mengapa itu tampak 
seperti lampu yang berubah bentuk. " 

Shin tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah efek visual video game. 

"Bisakah aku menyentuhnya?" 

"Ya, aku akan .... untuk memeriksanya juga." 

Begitu Shin menyetujui, Zigma bergegas menuju kapal dengan mata karnivora menerkam 
mangsa yang baru saja melihat. Sepertinya dia hanya mendengarkan kata pertama yang 
dikatakan Shin. 

"Nghwaaahhh !! Apa lapisan halus ini !? Tidak ada satu kerutan pun. Kekuatan sihir padat 
terkandung di setiap bagian. Tapi semuanya diselaraskan bersama, membentuk ikatan 
yang bahkan lebih kuat !!! " 
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Kelompok Shin dibuat terdiam beberapa saat oleh perubahan mendadak Zigma. 

Kepala itu melompat ke atas kapal yang berlabuh dan menganalisis bahan dan teknik yang 
digunakan dalam pembuatannya, matanya merah darah. Dia memeluk kapal dengan 
kencang, seolah menjilat permukaannya, untuk menganalisanya: dia hampir tampak 
seperti menggunakan zat berbahaya. 

"Ketua, kamu benar-benar harus sedikit tenang." 

"Hah !? Apa yang aku lakukan !? " 

Zigma mendapatkan kembali kejernihan berkat potongan dari Zazie. Antusiasmenya belum 
membara, dan dia mulai membombardir Shin dengan pertanyaan tentang teknik 
pemrosesan apa yang telah dia gunakan. 

"Aku berkata tenang." 

"Gwah!" 

Sebuah potongan yang sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya bertabrakan dengan kepala 
Zigma. Zazie semakin tidak bisa menahan diri. 

"Kamu hanya perlu melihatnya untuk mengetahui bagaimana itu dibuat, bukankah kamu 
kepala?" 

"Kh, ini membuat frustrasi, frustasi aku bilang ya ... kalau saja aku 20 tahun lebih muda, aku 
akan memohon padanya untuk menjadikanku muridnya, bahkan jika aku harus membuang 
semua yang kumiliki!" 

Kata-kata penuh semangat Zigma meyakinkan semua orang bahwa dia berbicara dari hati. 

"Itu tidak mungkin. Teknik Mr. Shin benar-benar keluar dari dunia ini ... dan itu 
meremehkan. " 

" Gah, mendengar itu membuat semuanya semakin membuat frustrasi. " 

Roh artisan kepala itu benar-benar menyala. Matanya berbinar-binar seperti anak kecil 
dengan mainan baru, tetapi juga terbakar dengan nyala prajurit yang ingin bertempur. 

"Ngomong-ngomong, aku percaya kamu tidak keberatan dengan kapal itu sekarang?" 

"Tidak ada galangan kapal di Barbatos yang keberatan dengan hal ini. Jika Zazie dan gadis-
gadis itu tidak menjelaskan kepadaku secara rinci, aku tidak akan percaya ini dibuat 
dengan suku cadang, itu sudah pasti. " 

Zigma menjawab sambil melihat ke seluruh kapal. 
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"Oke, aku akan memeriksa bagian dalam kapal, jadi lihatlah bagian luarnya sebanyak yang 
kamu mau. Tolong jangan masuk ke dalam. Pesona sihir anti-penyusup akan 
menghancurkanmu. " 

" Ngh, itu sangat memalukan. " 

Fungsi dari semua kendaraan adalah bahwa hanya setelah pencipta mendaftarkan nama 
orang lain, mereka dapat naik ke kendaraan dengan aman. Dalam hal pembuatan 
kendaraan telah ditugaskan, dimungkinkan untuk mengubah kepemilikan dengan 
mendaftarkan nama komisaris terlebih dahulu. 

"Sekarang kita bisa mencari guildhouse tuan Cook." 

"Ya ... aku akan menemukannya apa pun yang terjadi." 

"Butuh waktu lama." 

"Akhirnya ..." 

Berbeda dengan kegembiraan Zigma, Lapwing, Zazie, Bell, dan Shell diam-diam 
bersukacita. Setelah mendengar cerita peri, mereka mengumpulkan bahan-bahan untuk 
kapal, mencari tukang kayu yang mampu, bernegosiasi, kemudian akhirnya pembangunan 
kapal telah dimulai. Bahan-bahannya, bagaimanapun, sulit untuk bekerja tanpa 
keterampilan, sehingga mereka telah diberitahu bahwa itu akan memakan waktu 
setidaknya 10 tahun sebelum selesai. Mereka jelas kewalahan sekarang. 

"Sepertinya juga tidak ada masalah dengan kemampuan kapal. Saya sudah mendaftarkan 
semua orang. Kami akan mengujinya besok, dan jika semuanya berjalan dengan baik, kami 
bisa pergi lusa. " 

Shin memberi tahu kelompok rencananya setelah memeriksa fungsionalitas kapal. 

"Kami akan membuat persiapan. Jika itu adalah kapal yang dibuat oleh Shin, aku yakin 
tidak akan ada masalah. " 

" Fantastis. " 

" Sempurna. " 

Setelah kata-kata Lapwing, Bell dan Shell juga menyatakan persetujuan mereka, keduanya 
mengacungkan jempol. 

Ini adalah pertama kalinya Shin menggunakan skill setelah datang ke dunia ini, jadi dia 
ingin menguji kapal dan memeriksanya dengan seksama. 

"Jika kamu tidak akan memindahkannya sampai besok, bisakah aku melihatnya sampai 
saat itu?" 
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"Ya, silakan." 

"Hmm, silakan luangkan waktu besok juga." 

Zigma pasti ingin memeriksa kapal sebagai sebanyak yang dia bisa sebelum kelompok Shin 
tiba. Itu juga sangat jelas bahwa dia tidak punya niat untuk tidur malam itu. 

"Aku berpikir untuk melakukan tes besok jam sembilan, apa tidak apa-apa?" 

"Tidak masalah. Kami akan menyiapkan segala yang diperlukan hari ini " 

" Hari ini! " 

Bell dan Shell menggemakan jawaban Lapwing, sementara Zazie dengan tenang 
menundukkan kepalanya. 

Setelah satu salam terakhir kepada Zigma, yang sedang mencatat catatan sambil melihat 
kapal, Shin dan yang lainnya meninggalkan galangan kapal. 

◆◆◆◆ Kelompok 

Shin belum mendapatkan tempat untuk tinggal, tetapi berkat perkenalan Lapwing mereka 
dapat memeriksa ke salah satu penginapan mewah terbaik di Barbatos. Pemiliknya adalah 
penggemar Shigureya yang mereka katakan. Partai dapat membayar biaya penginapan 
tanpa masalah, jadi mereka memutuskan untuk mengambil dua kamar dan membagi 
berdasarkan jenis kelamin. 

"Baiklah kalau begitu, ayo selesaikan itu." 

Setelah makan malam, pesta Shin berkumpul di ruangan tempat para wanita ditugaskan. 
Seperti yang diharapkan dari sebuah hotel kelas mewah, ruangan itu dapat dengan mudah 
menampung setidaknya lima orang dan dua hewan. 

"Tiera, kamu punya dua peralatan baru, ya. Hmm, ini cukup sederhana, tapi ini agak terlalu 
mencolok untuk dikenakan pada yang biasa ... " 

" Aku memilih satu untuk jarak dekat dan satu untuk pertempuran jarak jauh, untuk 
berjaga-jaga. Penampilannya ... agak memprihatinkan, saya harus setuju. " 

Salah satunya adalah kemeja dan mantel berwarna gelap. Yang lainnya adalah baju besi 
gemerlapan, yang mengingatkan pada gaya "prajurit gadis". Seperti yang dikatakan Filma, 
penampilan mereka berayun liar di antara ujung-ujung spektrum yang polos dan mencolok. 

"Meninggalkan Bow Princess disisihkan, kita bisa membuat seri Heat Haze sedikit lebih 
manis. Lagipula dia seorang gadis, dia juga harus berpakaian bagus. " 

"Mungkinkah membuatnya lebih manis?" 
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"Jika Shin membantu, tentu saja." 

Filma memandang Shin dan dia mengangguk. 

Set peralatan Bow Princess dan Heat Haze berada dalam desain default mereka, dengan 
kata lain pengaturan awal mereka. Menggunakannya seperti itu bukan masalah, tapi 
desainnya bisa dimodifikasi juga. 

Dalam permainan, jenis pekerjaan penciptaan mencoba segala macam modifikasi dan 
pewarnaan untuk mengekspresikan orisinalitas mereka, menciptakan banyak desain yang 
berbeda. 

"Mari kita dengarkan beberapa ide. Tentang aksesori, bagaimana tampilan merah bukan 
emas, untuk jepit rambut? Jadi itu lebih cocok dengan warna matanya ... " 

" Mantel serba hitam juga agak terlalu sederhana. Kita mungkin juga--- " 

Schnee bergabung dengan Filma dalam membantu membuat desainnya lebih imut. 
Ketiganya melihat perubahan desain yang dibuat Shin dengan keterampilannya dan 
memperdebatkan mana yang terbaik. 

"E-er ... apakah hanya aku, atau apakah peralatannya semakin kecil secara bertahap? 
Apakah celana selalu sependek ini? Apakah ada begitu banyak kulit yang terpapar? " 

Tiera mengajukan keberatan sambil melihat desain yang berubah, tetapi tidak bisa 
menghentikan momentum ketiganya. 

"Kamu hanya bisa berharap bahwa hasilnya adalah sesuatu yang pantas untuk dikenakan." 

Shibaid menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa tidak mungkin untuk menghentikan 
mereka lagi. 

"Kuh, suasananya sangat tegang!" 

"Guruu." 

Yuzuha dan Kagerou tampak bersemangat melihat hasil debat. 

Setelah sekitar 30 menit, yang terasa sangat lama bagi Tiera, "ini seharusnya sudah cukup" 
dari Shin menandakan akhir dari proses. 

"Cobalah mereka sekarang." 

Shin menyerahkan kartu kepada Tiera, ekspresi puas di wajahnya. Dia melihat ilustrasi 
kartu, bertanya-tanya apakah itu benar-benar peralatan yang sama seperti sebelumnya. 
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Lengan baju sebagian besar telah dipotong, mengubahnya menjadi tanpa lengan. Warnanya 
telah berubah menjadi putih, dengan garis hijau muda menggambar pola yang tampak 
seperti bunga di area dada. 

Celana itu sekarang kira-kira sama panjangnya dengan hotpants, sepatu bot itu menjadi 
sepatu bot pendek dan mantel menjadi mantel panjang berkerudung dengan tanda bulan 
sabit perak pudar di punggungnya. 

Ketidakjelasan yang sebelumnya tidak ditemukan. 

"Wow! Bukankah itu terlihat bagus bagimu? " 

"Tidak buruk." 

"Itu saja." 

Melihat Tiera mengenakan set gear, Shin dan para pencipta lainnya menyatakan kepuasan 
mereka. 

"I-itu bagus, kurasa." 

Tiera memandang dirinya sendiri dengan bantuan cermin dan sepertinya menikmati 
hasilnya juga. 

"Meskipun bagus kalau itu menjadi lebih imut, bukankah putih dan emas terlalu 
menonjol?" 

Tiera tidak lupa bahwa pakaian itu dimaksudkan untuk pertempuran, jadi dia bertanya-
tanya apakah desain aslinya tidak akan lebih baik untuk diam-diam tujuan. Shin kemudian 
menjelaskan bahwa saat pertempuran dimulai, efek peralatan itu akan membuatnya 
terlihat warna yang sama seperti lingkungan di sekitar mata musuh. 

Bahkan jika warnanya memudar, jepit rambut itu sekarang emas, untuk mencocokkan 
mata Tiera, jadi itu terlihat seperti akan menonjol, tetapi juga, akan disembunyikan seperti 
kemeja. Jepit rambut juga bukan hanya hiasan, tetapi bisa memberi tahu pemakainya 
ketika mereka terlihat oleh musuh. 

"Perangkat Bow Princess tidak apa-apa?" 

Tanya Filma, lengannya disilangkan, sambil melihat Tiera mengenakan perlengkapan bow 
Princess. 

Desain default perangkat ini cukup populer. 

"Kita juga bisa mengubahnya jika kita mau." 

Filma, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. 
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"Aku tidak terlalu terbiasa dengan desain baju besi, jadi aku bilang tidak apa-apa untuk 
saat ini." 

Perangkat Bow Princess tidak hanya memiliki statistik yang luar biasa, tetapi desainnya 
juga cantik, jadi mereka memutuskan untuk meninggalkannya sendirian. 

"Kalau begitu, mari beralih ke desain baju renang." 

"Agh, ada juga itu ..." 

Shin telah memberi tahu Tiera bahwa karena ada dua set peralatan baru, mereka harus 
membuatnya di bawah air. 

"Kenapa kau tidak bisa memikat mereka tanpa aku memakainya?" 

Tiera, berdiri di hadapan Shin dalam pakaian Bow Princess-nya, menyuarakan keluhannya. 

"Jangan tanya aku." 

Pesona bawah laut bisa dilemparkan ke pemain lain atau NPC, selama mereka mengenakan 
peralatan yang dipertanyakan. Kadang-kadang kostum yang dihasilkannya sangat riskan, 
jadi meskipun itu hanya avatar yang memakainya, itu bisa sangat memalukan. 

Karena itu, di era permainan sebagian besar pemain meminta pengrajin mempesona dari 
jenis kelamin yang sama untuk melakukannya. 

"Jangan beri aku sesuatu yang aneh lagi, oke?" 

"Itu semua tergantung pada keberuntunganmu." 

Shin kemudian mengaktifkan pesona sihir. Perangkat Bow Princess Tiera mulai bersinar, 
lalu berubah bentuk. Ketika cahaya memudar, itu mengungkapkan sepotong dengan 
gradasi biru dan hijau yang jelas. 

"Ini akan berhasil." 

"Apakah itu baik-baik saja? Kita bisa menyediakan desain setelah itu muncul sekali, jadi 
kamu bisa mengecek yang lain juga kalau kamu mau? " 

Tiera langsung memutuskan, jadi Shin bertanya apakah dia yakin, tapi dia bilang dia lebih 
suka tidak mengambil risiko muncul kostum aneh. 

"Kalau begitu, mari kita lanjut ke yang berikutnya? Apa yang akan keluar kali ini? " 

Tiera berubah ke set Heat Haze dan Shin melemparkan mantra lagi. 
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Kali ini pakaian renang Tiera adalah pareo hitam, pantat berwarna sama, dan atasan 
tabung putih, sesuatu yang sangat mirip ketika dia mencoba set Amazoness sebelumnya. 

"Tidak buruk, bukan? Sepertinya perlengkapannya menjadi pakaian renang, cukup banyak. 
" 

Warna dan desain baju renang itu mirip dengan desain baru Heat Haze set. Ini juga 
merupakan hasil dari perubahan desain default. 

"Itu tidak buruk, ya, tapi rasanya ada sedikit kain?" 

Tiera juga, seperti Shin, tidak menganggap desain baju renang itu buruk. Itu juga benar, 
bagaimanapun, bahwa kain tabung atas menutupi payudaranya agak kurang ukuran. 

"Tidak perlu khawatir tentang itu, haruskah kita mencoba yang berikutnya?" 

Kata-kata Tiera telah mengarahkan perhatian Shin ke dadanya; rasa dingin yang tajam dari 
tatapan yang kemudian dirasakannya di punggungnya mendorongnya untuk mendorong 
Tiera untuk mencoba desain lain. 

"Ya, kurasa itu lebih baik." 

Tiera setuju dan Shin melemparkan mantra lagi. Baju renang berikutnya terdiri dari 
bawahan seperti hotpants hitam dan bikini putih. 

Mungkin karena aturan yang tidak diketahui, bikini juga agak kecil. 

"Shin, kamu tidak melakukan ini dengan sengaja, kan?" 

"Yah, bagaimanapun juga Shin anak laki-laki, tidak aneh baginya untuk lebih memilih tipe 
seksi." 

"Shin..." 

Shin menggelengkan kepalanya sekuat mungkin. sebagai tanggapan atas kata-kata dan 
penampilan Tiera, Filma, dan Schnee. 

"Tunggu sebentar !! Kau mengatakan itu salahku, tapi ukuran kainnya tidak bisa 
disesuaikan, oke !? " 

Shin melemparkan mantra beberapa kali, tapi setiap desain memiliki ekstensi kain yang 
sangat terbatas. 

"Apakah ini karena kita mengubah desain aslinya?" 

"Yah, kami memang membuatnya lebih" terbuka "daripada yang default. Saya tidak pernah 
mendengar bahwa itu akan memengaruhi baju renang. " 
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Jika hal yang sama sering terjadi, informasi tentang itu akan menyebar. 

"Akankah mengembalikan desain menyelesaikan masalah?" 

"Itu bukan Schnee yang baik, kita membuatnya lebih manis, akan sia-sia membuangnya 
sekarang. Mungkin ada sedikit lebih banyak paparan, tetapi kekuatan defensif tidak 
berubah, jadi bukankah itu baik-baik saja? " 

Filma menentang gagasan Schnee untuk mengubah desain himpunan Heat Haze menjadi 
yang default. 

Terlepas dari penampilannya, peralatan tetap mempertahankan statistiknya bahkan dalam 
mode bawah air. 

Menggunakan contoh ekstrem, bahkan baju renang paling kecil, yang hanya mencakup 
bagian-bagian penting, akan memiliki pertahanan yang sama di bawah air; bahkan jika 
pemakainya tampak benar-benar telanjang. 

Filma berpendapat bahwa selama kinerjanya sama, beberapa lebih banyak paparan kulit 
seharusnya tidak menjadi masalah. 

"Bagaimana menurutmu, Tiera? Kita bisa mencoba. " 

" Hmm, yah ... agak memalukan, tapi ... aku akan tetap seperti ini. " 

" Itu Tiera-ku, aku tahu kau akan mengatakan itu! " 

Filma mengangguk bahagia, sementara Tiera tertawa masam . 

"Karena kita melakukan ini dan semuanya, mengapa kita tidak mengubah desain pakaian 
renang kita juga?" 

"Filma, kita tidak akan bermain besok, tahu? Selain itu perlu kerja keras untuk melakukan 
itu. " 

"Tapi itu tidak akan banyak bekerja untuk Shin." 

"Yah, ya, ini bukan apa-apa ..." 

Pesona casting tidak membutuhkan banyak MP, jadi beban Shin mendekati nol. Tidak perlu 
persiapan dan masih terlalu dini untuk tidur, jadi jika mereka ingin melakukannya, Shin 
tidak punya alasan untuk menolak. 

"Bagaimana menurutmu, Shibaid?" 

"Tidak, aku akan lulus. Aku tidak melihat perlunya mengubahnya. " 
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" ... Tapi milikmu adalah cawat, kan? " 

" Ya. " 

Filma bermaksud bertanya apakah Shibaid benar-benar setuju dengan itu, tetapi yang 
terakhir mengangguk terlalu alami. 

Pakaian renang Shibaid berwarna merah dan perak. 

Shin telah memutuskan itu setengah sebagai lelucon selama era game, jadi dia baik-baik 
saja dengan mengubahnya sekarang, tetapi menilai dari anggukan kuat Shibaid, dia pasti 
sangat menyukainya. 

"Jika dia mengatakan itu berhasil, maka tidak perlu memaksanya. Kelihatannya Schnee juga 
tidak ikut, jadi mari kita tinggalkan peragaan busana pakaian renang setelah kita 
memulihkan Celciutos. " 

" Apa yang kamu bicarakan ... " 

Schnee memegang kepalanya dengan tangannya, seolah-olah secara fisik terganggu oleh 
pengumuman Filma . 

"Aku sedang berbicara tentang menjatuhkan Shin dengan kostum super seksi kita, tentu 
saja! Aku sudah memikirkannya sejak aku mendengar bahwa kita akan pergi ke kolam 
renang. " 

" Filma, tolong, sedikit lebih serius. " 

" Aku benar-benar serius. Jika kita ingin menahan Shin di sini, kita harus menggunakan 
setiap kesempatan yang kita bisa. " 

" Kurasa begitu, tapi ... " 

" Shin adalah yang mengatur fisikmu, Schnee, jadi jika kita menggunakannya, kita mungkin 
punya kesempatan. " 

Tidak peduli seberapa besar ruangan itu, dengan lima orang di dalamnya tidak ada banyak 
jarak di antara mereka. 

Apakah mereka berbicara berharap Shin mendengar, atau apakah mereka berpikir tidak 
ada yang bisa mendengar mereka? Bagaimanapun, Shin bisa mendengar semua yang 
dikatakan keduanya. Tiera juga: memerah dengan garang, dia menggumamkan kata-kata, 
"knock out ... swimwear ..." 

Shibaid mendengar semuanya juga, terbukti dari ekspresinya yang lelah. 

"Mari kita istirahat hari ini. Atau ini tidak akan pernah berakhir. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" Itu benar. " 

Memutuskan untuk meninggalkan para gadis sendirian, Shin memutuskan untuk datang 
lebih awal. 
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Vol. 11 - 2.2 
Bab 2 -- Bagian 2 Keesokan harinya, Shin bangun lebih awal dari biasanya dan pergi 
berlatih di belakang penginapan. 

Berkat latihannya yang berkelanjutan, yang dia mulai untuk mengukur kemampuan 
fisiknya, dia baru-baru ini belajar untuk menyesuaikan kekuatannya bahkan dengan 【

Limit】 dihapus. 

Mengayunkan senjatanya dengan kekuatan penuh akan menyebabkan malapetaka, jadi dia 
fokus pada mengendalikan dan membatasi kekuatannya. 

"Kamu bekerja keras pagi ini." 

"Aku juga bangun pagi-pagi sekali, mungkin karena kita 

pulang lebih awal kemarin." Setelah bangun lebih pagi, Shibaid mendekati Shin, yang 
mengayunkan 『Kakura』. 

"Masih ada waktu, mengapa kita tidak berdebat sedikit?" 

"Selama kita memastikan kita tidak merusak lingkungan." 

Keduanya menggunakan 【Limit】, dilengkapi pisau spons dan tombak untuk latihan, lalu 

saling berhadapan. 

Shin bergerak duluan. Meluncur di tanah tanpa suara, dia melangkah lebih dekat ke 
Shibaid. Sebagai tanggapan, Shibaid menusukkan senjatanya ke Shin. Saat dia 
menggunakan tombak, yang memiliki sifat tombak dan kapak, dorongan Shibaid cepat dan 
tajam. Bahkan tombak kayu belaka bisa menyebabkan kerusakan yang cukup besar. 

Senjata seri-Sponge dicirikan oleh ketidakmampuan mereka untuk menyebabkan 
kerusakan, tetapi Shin tetap akan maju. Jika dia bisa menghindari dorongan itu, dia akan 
berada di dalam pengawal Shibaid. 

".... Jika statistik kita sama, aku tidak bisa mencapai jangkauan, ya." 

Shin telah melangkah secara diagonal, dan tombak spons Shibaid melewatinya. Akan tetapi, 
lebih cepat dari yang bisa dicapai oleh Shin, datang tusukan kedua dari senjata Shibaid. 

Mengetahui bahwa itu akan dielakkan, dia menusukkan tombaknya sedemikian rupa untuk 
dapat dengan cepat menariknya kembali. 

"Lagipula, aku belum terus bertarung selama 500 tahun tanpa hasil. Saya tidak pernah 
mengabaikan pelatihan saya. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Shibaid, sebagai tameng partai, adalah seorang pejuang dengan pengalaman pertempuran 
yang kaya. Bahkan jika pertahanan adalah aset terkuatnya, itu tidak berarti bahwa 
serangannya dapat diremehkan. 

Dia berspesialisasi dalam menghadapi banyak musuh sambil menarik serangan mereka 
dari sekutunya. 

Shin juga telah bertarung dalam pertempuran seperti itu, tetapi terutama melawan 
monster. Dalam hal mengambil jarak yang tepat dan strategi melawan musuh manusia, 
Shibaid masih relatif di depannya. 

"Tapi seranganku sepertinya juga tidak tepat!" 

Dengan semangat baru, Shibaid menyerang lagi. Serangan berulang kali benar-benar 
diblokir oleh pisau Shin; jika dia fokus pada pertahanan, Shin bisa menghindari serangan 
bersih dari Shibaid. 

Shin, juga, telah berjuang banyak pertempuran sampai mati. Dalam pertarungan satu lawan 
satu, bahkan jika dia tidak bisa membaca Shibaid sebaik yang seharusnya, tidak akan ada 
celah besar di antara mereka. 

Setelah beberapa saat, Shin merasakan kehadiran bergerak di pondok dan membuat 
proposal. 

"... Kurasa kita harus pergi makan." 

"... memang. Kami berisiko terlalu menonjol. " 

Orang-orang mulai berjalan di sekitar tempat itu. Shibaid tampak sedikit tidak puas dengan 
kesimpulan awal, tetapi mengistirahatkan senjatanya. Senjata mereka disingkirkan, 
keduanya kembali ke kamar, hanya untuk menemukan Yuzuha, dalam bentuk manusia, 
berdiri dengan tangan bersilang. 

"Shin membuang Yuzuha !!" 

"Kamu tidur nyenyak, itu sebabnya. Rasanya tidak enak membangunkanmu. " 

" Mph--- " 

Yuzuha mengerutkan bibir dan cemberut, tetapi ekornya yang menggantung menunjukkan 
bahwa dia menyadari kebaikan hati Shin dan bahwa dia tidur seperti batang kayu. 

Shin tidak tahu harus berbuat apa lagi, dan Yuzuha tampak sedih. 

".... Jangan tinggalkan aku." 
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Yuzuha lalu meraih lengan Shin. Mungkin dia ingat hari-harinya di kuil. Bahkan jika 
kekuatannya kembali, sendirian saja masih menjadi salah satu ketakutannya. 

"Mengerti, aku akan membangunkanmu lain kali." 

Shin menepuk kepala Yuzuha sambil berkata begitu, dan dia mengangkat kepalanya untuk 
lebih menggosokkannya ke tangannya. Dalam mode rubah serta mode manusia, Yuzuha 
tampaknya suka menggosok kepalanya. 

Shin juga tahu, jadi dia sering menggosok kepalanya tanpa menahan diri. 

"Hmm, untuk berpikir bahwa binatang suci akan terlihat seperti anak kecil seperti ini." 

Shibaid tertawa masam. 

"Banyak hal yang pasti terjadi pada Yuzuha juga. Jika dia tidak dilemahkan pada saat itu, 
dia juga tidak akan terikat kontrak dengan saya, saya kira. " 

Element Tails dalam bentuk lengkap mereka adalah makhluk yang bahkan Shin tidak bisa 
tangani sendiri. Sekarang statistiknya telah meningkat, dia pasti bisa melawan mereka jauh 
lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih belum ada jaminan bahwa dia akan menang. 

"Mph! Yuzuha tetap bersama Shin! " 

Yuzuha tampaknya tidak menghargai kata-kata Shin, dan memeluknya dengan erat. 

"Shin, aku juga tidak bisa bilang aku menghargai kata-kata seperti itu." 

"Ah ... kamu benar. Maafkan aku, Yuzuha. Kamu adalah rekanku. " 

" Kuu !! " 

Yelp bahagia dan ekor Yuzuha mulai berayun ke kiri dan kanan. Shin berpikir bahwa 
kadang-kadang terlalu mudah untuk membuatnya bahagia. 

Shin dan yang lainnya kemudian sarapan, dan, setelah menghabiskan waktu, bergabung 
dengan Zazie dan yang lainnya kembali ke galangan kapal. 

"....Apakah dia baik baik saja?" 

Shin bertanya kepada Zazie begitu mereka melangkah masuk. 

Alasannya adalah Zigma, yang dengan sungguh-sungguh menuliskan catatan di kertas-
kertasnya, tatapan mengerikan di wajahnya. 

"Kepala!! Anda perlu istirahat !! " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" Lihat, klien ada di sini! " 

" Nnnngghh !! Sedikit lagi, hanya sedikit lagi tiiiimmmeee !!! " 

Para pekerja lain mencoba menghentikannya, tetapi Zigma, mata merah, tidak 
menunjukkan tanda-tanda berhenti. 

"Sepertinya kamu menggelitik kesukaan ketua lebih dari yang diharapkan." 

Bahu Bell dan Shell jatuh ke komentar Zazie. 

"Putus asa." 

"Menyimpang." 

"Yah, itu benar-benar tukang ..." 

Pengrajin terampil dengan cita-cita tertentu kadang-kadang dianggap aneh: cara mereka 
mengekspresikan hasrat mereka lebih kuat daripada orang normal, yang fokus pada 
kerajinan dan karya mereka. 

Tidak peduli berapa banyak orang lain akan mengatakan cukup, mereka tidak akan puas, 
dan terus sampai mereka sendiri merasa sudah cukup. Zigma juga adalah salah satu 
pengrajin seperti itu. 

"Pertama-tama, katakan padanya bahwa akan ada lebih banyak waktu untuk mempelajari 
kapal setelah ujian sampai kita berangkat besok. Atau dia mungkin berakhir runtuh. " 

Dia pasti fokus seolah-olah hidup bergantung padanya: tas hitam pekat terbentuk di bawah 
matanya, tingkat kelelahan yang sulit dibayangkan setelah hanya satu malam penuh. 

"Terima kasih banyak. Jika dia terus begini, aku khawatir bahkan presiden akan pergi KO " 

Para pekerja membawa Zigma ke kamar tidur untuk membiarkannya beristirahat, dan 
wakil presiden wanita berterima kasih kepada kelompok Shin. Namanya Milea Torseau, 
putri duyung dengan rambut dan mata biru. 

Dia telah pergi untuk urusan lain ketika kelompok Shin mengunjungi sehari sebelumnya. 

"Kita akan menguji layar kapal itu sekarang, apakah Zigma memberitahumu tentang hal 
itu?" 

"Ya, kamu bisa pergi kapan pun kamu mau. Jam berapa kamu akan kembali? " 

" Mungkin sekitar tengah hari, tapi itu tergantung situasinya. Kami pasti akan kembali 
sebelum senja. " 
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" Dipahami. Jadi berhati-hatilah. " 

Di bawah pandangan Milea dan para pekerja lainnya, Shin dan rombongan naik ke kapal. 
Shin menuangkan sihirnya dan mesin bertenaga sihir itu diaktifkan. Perangkat propulsi, 
terpasang di bagian belakang kapal, mendorong air laut dan kapal perlahan bergerak maju. 

"Ini bergerak maju tanpa angin alami atau magis." 

"Itu bahkan tidak memiliki layar ... bagaimana cara kerjanya?" 

"Aku bisa melihat mengapa presiden menjadi begitu gusar." 

Kapal pergi ke arah laut, di antara bisikan kepala tukang kayu. 

"Baiklah kalau begitu, mari kita periksa dulu kecepatannya. Semuanya, pastikan Anda 
memegang sesuatu! Kita akan segera berakselerasi dengan serius! " 

Shin memastikan bahwa tidak ada monster atau kapal lain di daerah terdekat dan 
kemudian meraih tuas kontrol kapal sihir. 

Tidak ada kemudi kuno yang bisa ditemukan di kapal ini. Kursi pilot yang diduduki Shin 
memiliki tuas kontrol, pedal, dan beberapa tombol, tetapi tidak ada yang lain. 

Pemain dulu mengatakan bahwa itu tampak seperti kursi pilot jet tempur. 

Shin menginjak pedal dengan kaki kanannya dan mesin bertenaga magis meraung. Jika 
Vessel itu tidak terdorong ke permukaan air oleh sihir Shin, akselerasinya mungkin akan 
terbalik. 

Seperti kerikil yang memantul di ombak, kapal yang membawa kelompok Shin melesat 
maju ke laut. 

"H-hei, kita, gemetaran juga---" 

Getaran awal sangat kuat, jadi Tiera -- yang tidak terbiasa dengan mesin bertenaga sihir -- 
mati-matian mencengkeram rel lengan terdekat. 

"Belok!" 

Menghubungkan petanya ke radar bawah air sonar kapal, Shin melakukan manuver kapal 
sambil mengumpulkan informasi di sekitarnya. 

Belokan tajam berikutnya, layak untuk perahu motor balap, diikuti oleh pekikan Tiera yang 
lebih keras. 

Rata-rata kapal tidak hanya akan terjatuh, tetapi juga pecah berkeping-keping di bawah air. 
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"Shin, Tiera akan segera mencapai batas kemampuannya." 

"Aduh, kurasa aku sedikit melebih-lebihkannya." 

Shin memperlambat kapal dan menghentikannya. 

"........." 

Tiera, masih memegang pagar lengan, telah berubah pucat dan memegang mulutnya 
dengan tangannya. 

Kagerou menjilati wajahnya, khawatir. 

"Minumlah ini, kamu akan merasa lebih baik." 

"M-Maaf ..." 

Schnee dan yang lainnya sudah terbiasa; Shibaid bahkan belum meraih dukungan apa pun 
saat dia dengan santai menatap lautan. 

"Hmm, ini memang lebih halus daripada mengendarai wyvern." 

"Kepalaku berputar ~~" 

"Ini sangat menyenangkan ~~" Di 

samping Shibaid, dengan semangat yang anehnya bagus, Bell dan Shell telah mencapai 
puncak kegembiraan. 

Mereka mungkin merasa seperti telah menaiki roller coaster taman hiburan. Mereka tidak 
stabil di kaki mereka, tetapi tidak merasa sakit sama sekali. 

Zazie dan Keritori tidak membuat keributan atau kehilangan ketenangan mereka; tidak ada 
yang berubah dari sikap mereka. 

Kebetulan, Yuzuha berada di atas kepala Shin, matanya berbinar. 

"Kita akan berada di bawah air sekarang." 

Shin menekan tuas kontrol, dan kapal perlahan-lahan tenggelam di bawah air. 

Bagian luar jembatan ditutupi oleh air laut, karena cahaya dari permukaan menjadi satu 
kolom memanjang ke dasar laut. 

"Wow ... .." 
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Masih didukung oleh Schnee, Tiera melihat sekeliling dan mengeluarkan tanda seru. 
Sebagian karena cuaca yang cerah, cahaya bersinar dari atas dan menerangi kedalaman 
laut, menciptakan pemandangan yang ajaib. 

"Kemampuan menyelam sangat fungsional juga, bagus." 

Shin memastikan bahwa instrumen tidak melaporkan sesuatu yang abnormal, lalu melihat 
keluar juga. 

Kaca di jembatan dan sisa kapal diperkuat secara ajaib, sehingga bisa menahan tekanan 
bahkan jika mereka terus menyelam. Tidak ada yang perlu ditakuti bahkan jika monster 
menabrak kapal dari luar. 

"Kita akan pergi ke daerah lautan badai, kan? Mungkinkah meninggalkan kapal bahkan 
dalam kondisi seperti ini? " 

" Ya, apa pun bisa terjadi. Saya menambahkan opsi untuk keluar dari kapal walaupun itu di 
bawah air. " 

" Bisakah saya mencoba keluar sebentar? Aku belum mencoba mode bawah air, aku ingin 
melihat apakah ada yang berubah. " 

" Gotcha. " 

Shin mengoperasikan layar yang terikat pada menu-nya dan memindahkan Filma ke depan 
pintu propulsi bawah air. Bagian dari menu berubah dan sekarang menunjukkan siluet 
Filma. 

"(Aku membanjiri ruangan, apakah kamu siap?)" 

"(Pergi untuk itu.)" 

Shin memanggil Filma, yang telah berubah ke gigi bawah airnya, dan mengaktifkan banjir. 

Ketika proses berakhir, Shin membuka palka dan Filma berenang. 

Seperti Shin dan anggota party lainnya, dia juga memiliki skill 【Dive】, jadi dia tidak perlu 

bernafas bahkan jika dia tenggelam dalam air untuk sementara waktu. Filma berenang di 
sekitar kapal, memeriksa apakah rasanya berbeda dari masa lalu. Setelah beberapa saat dia 
melambaikan tangan ke kapal dari balik kaca, menandakan bahwa dia sudah selesai. 

Baju renang Filma adalah bikini merah, yang menutupi tubuhnya sedikit saja; paparan kulit 
begitu tinggi sehingga Schnee dan Tiera pasti akan menolak untuk memakainya. Bikini itu 
memiliki garis-garis hitam yang menggambar pola api di atasnya. 

Meskipun berada jauh di bawah permukaan, cahaya dari atas menerangi laut, yang 
membuat bikini merah Filma terlihat jelas. 
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Filma berenang santai di antara pilar-pilar cahaya yang bersinar terang, membentuk ilusi 
menarik bahwa ia bebas mengambang, tidak terikat oleh belenggu gravitasi. 

Melihat pemandangan seperti itu, yang memberi kesan hampir suci, Tiera menghela napas 
kagum. 

"Sangat cantik ..." 

"Memandangnya seperti ini, dia memang terlihat anggun, bukan?" 

Shibaid menghela nafas putus asa. 

Di antara karakter pendukungnya, Shin menghabiskan sebagian besar waktu dan upaya 
dalam membentuk Schnee. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa ia telah menciptakan 
karakter lain dengan sembarangan. 

Mengesampingkan kata-kata dan perilakunya, penampilan Filma lebih dari cukup cantik. 

"(Kembali ke dalam sekarang. Setelah aku memeriksa fungsi selam sedikit lagi, kita akan 
kembali ke pelabuhan sebentar.)" 

"(Mengerti ... tapi daripada itu, bagaimana pakaian renangku terlihat? Kurasa itu lebih seksi 
daripada setidaknya Schnee, cukup menstimulasi, bukan?)" 

Filma kemudian berpose dan mengedipkan mata, langsung menghancurkan kecantikan 
puitis yang telah dia ekspresikan sampai saat itu . 

"(Benar-benar cantik. Aku-terpesona.)" 

Shin menjawab tanpa emosi sesedikit mungkin, untuk memberi tahu dia bagaimana 
perasaannya tentang kejenakaannya. Tidak puas sama sekali, mata Filma menyipit. 

"(Wow, itu SANGAT sepenuh hati.)" 

"(Berhentilah bercanda dan kembali lagi)" 

"(Kamu-tuan.)" 

Filma selalu menjadi tipe yang bercanda, jadi Shin menegurnya dengan santai. Dia juga 
sangat menyadarinya, karena dia menjawab dengan lebih santai. 

"Oke, mari selami sedikit lagi dan selesaikan semuanya." 

Setelah mengkonfirmasi bahwa Filma kembali ke dalam kapal, Shin menuju ke dasar laut. 
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Cahaya dari permukaan laut berangsur-angsur redup, akhirnya mengelilingi kapal dengan 
kegelapan. Sebuah kegelapan yang, berbeda dari rekannya di atas tanah, menanamkan 
teror ke orang-orang. 

Benar-benar gelap gulita yang tidak memungkinkan seseorang bernafas tanpa peralatan 
yang layak. Ruang tidak stabil di mana langit dan tanah menghilang. Jika seseorang tidak 
terbiasa dengan itu, mereka akan mengalami tekanan yang jauh lebih tinggi daripada 
kegelapan di atas laut. 

"Kuh, semuanya hitam." 

"Agak menakutkan ..." 

Karena ini adalah pertama kalinya mereka berada di bawah air, Yuzuha dan Tiera, 
merasakan nuansa ketakutan ini, bahkan jika mereka berada di dalam kapal. 

Yuzuha melihat ke depan, bersarang di kepala Shin, ekornya melilit lehernya. 

Tiera juga memegang Kagerou -- dalam mode anak anjing -- dengan lengan kirinya, 
sementara lengan kanannya menyentuh kiri Shin. Tangannya dengan ringan meraih 
lengannya. Berada di sebelah Shin dan mengetahui bahwa kapal itu aman membiarkannya 
merasakan kegugupan setingkat ini. 

"Tidak apa-apa, bahkan Hewan Laut tidak bisa dengan mudah menghancurkan kapal 
seperti ini. Saya setuju bahwa itu sangat menakutkan. Jujur berbicara, bahkan dengan 
peralatan bawah laut saya lebih suka menghindari tahap laut dalam. " 

Tahap laut dalam mencakup makhluk laut selain monster juga, yang akan muncul tiba-tiba 
dari kegelapan, membuat pemain dalam keadaan shock. 

Skill 【Night Vision】 memungkinkan untuk melihat sedikit lebih baik, tetapi meskipun 

begitu beberapa pemain akan berlari segera setelah mereka mendengar tentang 
menghadapi tahap laut dalam. 

Namun, tahapan seperti itu adalah harta karun untuk koki. 

"Kurasa aku baru saja melihat hiu!" 

"Kita bisa mendapatkan sirip hiu yang sangat bagus dari sesuatu yang sebesar itu. Tapi aku 
ingin tahu rasanya. " 

Ketika Bell dan Lapwing berbicara tentang hiu yang baru saja lewat di depan mereka ... 

" Ayo, aku ingin melihat cumi-cumi raksasa! Sudah keluar! " 

" Lupakan! Bahkan jika kita hancurkan, itu bukan makanan yang cocok untuk orang-orang! 
" 
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Zazie mengungkapkan kekecewaannya dengan komentar Shell. 

Bahkan makhluk laut yang cukup aneh untuk membuat Tiera menjerit, bagi orang-orang 
Shigureya, hanya dipisahkan menjadi dua kategori: enak atau tidak. 

"Seperti yang diharapkan dari karakter pendukung tuan Cook." 

"Itu benar, mereka seperti dia dalam hal itu." 

Shin menyetujui komentar Schnee tentang Zazie dan yang lainnya. Bahkan pertama kali 
mereka berpetualang di permukaan laut dalam, Cook adalah satu-satunya yang tidak 
merasa takut. Shin ingat bahwa dia bahkan dengan senang hati mendekati binatang laut 
yang Shin akan ragu untuk mendekatinya. 

"Baiklah kalau begitu, ayo kembali ke pelabuhan." 

"Kamu tidak perlu menguji sistem pertahanan otomatis?" 

"Kita mungkin akan menemukan beberapa monster dalam perjalanan kembali, jadi aku 
akan melakukannya. Saya melihat banyak dari mereka dalam perjalanan ke sini. " 

Shin menjawab Schnee dan mengubah arah kapal ke permukaan. Mereka bergerak dengan 
kecepatan tinggi bukan di atas tetapi di bawah air kali ini, menabrak kelompok monster 
yang mereka temui. 

Tidak ingin membunuh monster tanpa tujuan untuk ujian, Shin hanya membidik yang akan 
membuat masalah bagi nelayan atau membunuh orang. 

"Aku tidak yakin apa sebenarnya kapal itu ..." 

"Di masa lalu, ada daerah laut di mana kapal akan rusak hanya dengan melakukan 
perjalanan melalui mereka. Agar berhasil menavigasi lokasi seperti itu, kapal bertenaga 
sihir seperti ini diciptakan. Bagi orang-orang di era ini, mungkin itu adalah teknologi yang 
tidak bisa dipercaya. " 

Shibaid mendengar gumaman Tiera dan mengingat masa lalu dengan nostalgia tertentu. 

"Jujur, aku tidak benar-benar ingin mengalaminya ..." 

Karena getaran yang disebabkan oleh kecepatan tinggi kapal, Tiera menjadi mabuk laut 
hebat. Dia menjadi lebih baik berkat obat-obatan Schnee, tetapi pada saat yang sama 
mungkin mulai tidak menyukai perjalanan laut. 

Kapal juga bisa menavigasi dengan kecepatan normal, tetapi kadang-kadang mereka harus 
melarikan diri dengan kecepatan lebih tinggi dari yang dialami Tiera; Jadi Shin 
memutuskan untuk membiarkannya mengalami kecepatan dan bergetar sambil merasa 
kasihan padanya. 
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"Ini tidak baik untuk mengandalkan obat-obatan untuk menghentikan mabuk laut, bukan?" 

"Filma benar, tapi kita tidak punya waktu untuk melatih saat ini, sehingga tidak dapat 
membantu, saya pikir." 

"Aku minta maaf ... " 

" Setelah selesai, kita akan melakukan beberapa pelatihan khusus. " 

" Kita akan !? " 

Gaya Schnee tidak membiarkan kelemahan tetap seperti itu. 

"Seperti yang diharapkan dari seseorang yang begitu rajin." 

"Dan terlepas dari kenyataan bahwa di dunia ini juga lebih sulit untuk meningkatkan 
keterampilan." 

Zazie dan Lapwing, yang tahu bahwa Schnee telah meningkatkan keterampilan 
memasaknya ke angka 9, mengangguk memahami tanggapannya. . 

"Aku masih belum tahu benar tentang itu, apakah perlu lebih banyak waktu untuk 
meningkatkan keterampilan sekarang?" 

"Kami belum mengumpulkan cukup data untuk membuat statistik, tetapi sepertinya 
pertumbuhan keahlian keterampilan tidak diperbaiki lagi . Secara pribadi, saya merasa 
lebih lambat dari sebelumnya. " 

" Saya setuju dengan Lapwing. Bahkan jika saya mencoba melakukan hal yang sama seperti 
sebelum Senja Yang Mulia, saya merasa bahwa rasio keahlian yang diperoleh dari 
keterampilan itu lebih kecil daripada sebelumnya. " 

Bell dan Shell juga mengangguk setuju dengan kata-kata Lapwing dan Zazie. 

Rupanya, dalam beberapa kasus keahlian meningkat lebih cepat dari biasanya, tetapi 
kecepatannya umumnya lebih lambat dari sebelumnya. 

Keterampilan tidak bisa dilatih sepanjang waktu, sehingga kecepatan pertumbuhan mereka 
membutuhkan lebih banyak waktu daripada selama era game. 

Untuk seorang kenalan Zazie dan yang lainnya, yang adalah seorang Dewa, butuh 70 tahun 
untuk meningkatkan keterampilan dari lima menjadi enam, atau begitulah kata mereka. 
Jika ini benar, upaya Schnee untuk meningkatkan keterampilan menjadi sembilan adalah 
sesuatu yang luar biasa. 

Di era permainan, pada saat Shin menuju ke ruang bawah tanah terakhir, keterampilan 
Memasak Schnee hanya tingkat tiga. Bahkan jika 500 tahun telah berlalu, itu tidak mudah. 
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"Sangat mengesankan bahwa kamu bahkan berpikir untuk meningkatkannya." 

"... Aku hanya memasak untuk membuat diriku sibuk." 

Schnee menjawab dengan rendah hati atas pujian Shin. Di belakangnya, Filma menyeringai. 

"Dia jelas melakukan yang terbaik untuk membiarkan Anda rasa dia makanan buatan 
tangan ketika Anda datang kembali, Shin!" 

"Filma! Apa yang kamu katakan !? " 

" Tidak memerah, tidak memerah. Anda ingin dia mengatakan "itu enaknya --- gwah?" 

"Jangan bicara lagi." 

Schnee menutupi mulut Filma untuk mencegahnya mengatakan apa-apa lagi tentang alasan 
dia meningkatkan keterampilan memasaknya. Dia tidak suka menunjukkan secara terbuka 
bagaimana dia bekerja keras. 

"Ah ... baiklah. Terima kasih. " 

" T-tidak! Tidak, yah, aku tidak ingin menolak ucapan terima kasihmu, aku ............... .. ya. " 

Mendengar itu demi dia, Shin tentu saja bahagia. Mendengar terima kasih Shin, Schnee 
sedikit panik, lalu mengangguk sedikit. 

Pipinya yang sedikit memerah, mengingatkan pada gadis muda, yang cantik. 

"Shin, jika kita tidak membiarkan kapal segera muncul, itu akan terlalu mencolok." 

"Oh, yeah." 

Diperingatkan oleh Shibaid, Shin mengubah fokusnya pada kapal dan dengan cepat 
mengubah rute. 

Ketika kelompok itu kembali ke dermaga galangan kapal, mereka menemukan Zigma 
sedang menunggu, dengan tangan bersedekap. Untuk memulai inspeksi lagi kapan saja, dia 
telah menyiapkan pena dan kertas dan makanan yang bisa dia makan dengan satu tangan. 

"Kami akan berangkat pagi besok, sehingga Anda dapat memeriksa kapal hanya sampai 
kemudian." 

"Sudah. Bisakah saya segera memulainya? " 

" Tolong jangan terlalu memaksakan dirimu. " 

" Jangan khawatir. Saya tidak bisa memeriksa apa pun jika saya pingsan, saya tahu itu. " 
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Shin bertanya-tanya apakah Zigma benar-benar menyadari hal itu, tetapi, ketika Milea 
berdiri di belakangnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mungkin akan menghentikan 
Zigma jika terjadi sesuatu. 
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Vol. 11 - 2.3 
Bab 2 -- Bagian 3 "Mr. Zigma, permintaan maaf saya, tetapi Anda harus berhenti. " 

Pagi berikutnya, kelompok Shin melakukan persiapan yang diperlukan dan menuju ke 
galangan kapal. Shin menemukan Zigma terpaku pada kapal dan harus memberinya kabar 
buruk. 

Mengetahui bahwa pemeriksaannya harus berakhir, Zigma tampak kecewa, tetapi ketika 
Milea meletakkan tangannya di pundaknya, tersenyum, dia gemetar dan diam-diam 
mundur. Rupanya, Milea mengesampingkan Zigma di perusahaan mereka -- sebuah 
hubungan yang berlawanan dengan apa yang dikatakan peringkat mereka. 

"Perwakilan guild datang!" 

Inspektur yang bertugas memeriksa dimensi kapal telah tiba tak lama setelah tim Shin. 
Kelompok itu mengunjungi guild sehari sebelumnya, memberi tahu Arno bahwa mereka 
telah membeli sebuah kapal. 

"Oh? Ms. Arno? " 

Perwakilan guild, yang dipimpin oleh pekerja galangan kapal, ternyata adalah resepsionis, 
Arno. 

"Selamat pagi. Saya datang untuk memeriksa kapal Anda. " 

" Selamat pagi. Jadi Anda juga bertugas memeriksa kapal? Ini kapal yang akan kita gunakan 
untuk pencarian kita. " 

" Aku bukan satu-satunya, tapi ........ omong-omong, kurasa aku tidak melihat layar apa pun? 
" 

Arno menyuarakan keraguannya setelah melihat bentuk kapal. Di dunia ini, kapal dengan 
layar masih menjadi norma. 

"Ini adalah kapal yang agak unik yang kami temukan di reruntuhan tertentu. Wilayah 
Kuwain sangat berbeda dari laut biasa. Itu terlihat compang-camping, tapi saya jamin 
bahwa ia berlayar tanpa masalah. Kami mengujinya kemarin di teluk juga. " 

Berkat keterampilan ilusi Shin, kapal tampak cukup babak belur untuk membuat siapa pun 
percaya bahwa itu telah ditemukan dalam kehancuran. 

"Aku juga bisa menjamin itu, nona. Itu memang terlihat aneh, tetapi izinkan saya 
mengatakan bahwa itu sulit. " 

Zigma, yang telah memeriksa kapal, memberikan persetujuan penuhnya. 
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"Saya melihat. Jika Pak Zigma juga mengatakan demikian, seharusnya tidak ada masalah. 
Saya telah memverifikasi bahwa dimensi kapal lebih dari cukup sesuai dengan peraturan 
guild, jadi saya tidak berpikir ada masalah. Ini izinmu. Jika salah satu kapal yang berpatroli 
di tempat Kuwain menghentikan Anda, tunjukkan dan mereka akan membiarkan Anda 
lewat. Jika Anda tidak menemukan kapal patroli, lanjutkan saja. " 

" Terima kasih banyak. Kita akan segera pergi, jadi ... sampai lain kali. " 

" Mohon berhati-hati. " 

Zigma dan Arno memandang saat partai naik ke kapal. Zazie dan yang lainnya bersembunyi 
di dalam, karena keadaan akan menyusahkan jika mereka ditemukan dan dihentikan. 

Shin mengaktifkan mesin bertenaga sihir dan kapal berangkat. 

Meninggalkan ekspresi terkejut Arno, kapal bergerak ke arah daerah Kuwain. 

◆◆◆◆ 

"Ini adalah ... bukan tempat Anda bisa tersesat karena kecelakaan, ya. Panggung lautan 
badai jika aku pernah melihatnya. " 

Pesta Shin melaju cepat setelah meninggalkan Barbatos dan sekarang telah tiba di dekat 
tujuan mereka, yang mengingatkan Shin akan era permainan. Di depan mereka ada hujan 
deras, ombak besar, dan angin kencang. 

Seolah dipisahkan oleh dinding yang tak terlihat, tepat di luar daerah itu angin sepoi-sepoi 
lembut dan ombak kecil. Sebuah situasi yang sepenuhnya di luar bidang fenomena alam. 

"Sepertinya perjalanan laut ini akan berubah menjadi kasar. Apa kamu sudah siap, 
semuanya? " 

Shin memastikan Tiera telah meminum obat anti mabuk laut yang diberikan Schnee 
padanya dan memanggil kelompok itu. 

Setelah semua orang mengangguk setuju, dia menginjak pedal. 

Tidak ada kapal patroli di sekitarnya. Seperti yang Arno perintahkan, Shin melangkah maju. 
Kapal, terbuai oleh ombak lembut, melaju menuju badai. 

"Waah !?" 

Detik berikutnya, kapal itu bergetar hebat secara vertikal, sebuah guncangan yang cukup 
besar untuk membuat Tiera berteriak, terlepas dari persiapannya. Ketika kapal menunjuk 
ke atas, langit bisa dilihat dari jembatan. Ketika menunjuk ke bawah, permukaan laut 
langsung di depan. 
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Kesenjangannya begitu besar sehingga, untuk sesaat, rasanya seperti kapal melayang di 
udara. 

"Shin! Melihat! Di depan! " 

Tiera menunjuk ke ombak besar, lebih tinggi dari kapal itu sendiri. 

"Ini bahkan lebih buruk daripada tahap laut badai, ya." 

"Bukankah lebih baik melakukan perjalanan di bawah air?" 

Meskipun gemuruh dan goyang kapal yang kuat, Schnee membuat sarannya tanpa satu 
perubahan pun dalam ekspresinya. 

"Itu akan lebih baik untuk maju, pasti. Tapi elf itu melihat Celciutos di atas air, jadi kita 
akan melakukan perjalanan di atas permukaan untuk saat ini, setidaknya sampai kita 
mencapai pusat daerah. Saya ingin menghemat energi, tetapi sepertinya tidak ada cara lain. 
Aktifkan sistem keseimbangan kapal! " 

Saat Shin mengatakan kata-kata ini, bagian dari gelombang tinggi di depan kapal pecah, 
cukup untuk membiarkan kapal lewat. Pada saat yang sama, gelombang kekerasan di 
sekitar mereka menjadi relatif tenang. 

"Wha, apa yang terjadi?" 

"Aku menenangkan laut di sekitarnya dengan mantra air, angin, dan tanah, untuk 
mengamankan rute. Ini adalah fungsi yang dimiliki oleh kebanyakan kapal bertenaga sihir. 
Itu sebabnya kapal-kapal ini dapat melakukan perjalanan dengan rute yang tidak mungkin 
dilakukan untuk kapal biasa. " 

" Jika Anda memiliki sesuatu yang nyaman, Anda bisa menggunakannya sejak awal ... " 

Tiera, yang terkunci erat pada rel lengan, menghela nafas berat, merasa tidak berdaya. 
Menghadapi gelombang besar seperti saat kedua kalinya di laut agak terlalu banyak 
baginya. Meski begitu, dia sekarang berdiri di kapal, tanpa kehilangan keseimbangan atau 
berguling-guling, jadi dia pasti mendapatkan perlawanan. 

"Maaf maaf. Di masa lalu, saya menghadapi permukaan laut badai yang mirip dengan ini. 
Aku hanya ingin melihat bagaimana yang ini sebenarnya adalah yang pertama. " 

Setelah meminta maaf kepada Tiera yang sedikit melotot, Shin melihat ke depan lagi. 

"Mari kita menuju timur laut dulu. Saya memeriksa sekeliling melalui sonar dan peta, tapi 
untuk berjaga-jaga beri tahu saya jika Anda melihat sesuatu yang aneh di luar semua orang. 
" 
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Pesta itu berjalan terus, mengalahkan monster sesekali, ketika sebuah lagu mulai 
dimainkan, membuat suasana bergetar menakutkan. 

"Apa ini?" 

"Perasaan ini ... itu adalah lagu terkutuk." 

Shin tidak bisa mendengar nada dengan baik dan melihat ke arah badai, lalu Schnee 
menjawab pertanyaannya. 

Tidak seperti penghalang yang didirikan di hutan utara Bayreuth, lagu ini tidak 
memanipulasi pikiran pengganggu untuk membuat mereka kembali, tetapi memikat 
mereka ke arah tertentu. 

"Kepalaku mulai sakit ..." 

"Bagaimana rasanya? Bagiku itu seperti berusaha membuat kita pergi ke arah tertentu. " 

Shin bertanya kepada Tiera, yang mengerutkan kening, tangannya menekan pelipisnya. 

Dia pikir dia bisa terpengaruh, tapi mungkin berkat posisinya yang khusus sebagai pendeta 
wanita, atau mungkin karena dia sudah bertenaga, dia sepertinya tidak terpengaruh oleh 
lagu terkutuk itu. 

"Itu membuat korbannya mengubah arah tanpa mereka sadari. Jika kita tidak menolaknya, 
kita mungkin akan keluar dari daerah itu sebelum kita menyadarinya. " 

" Begitu, maaf telah membuatmu melakukan itu. Pakai ini. Jika Anda bisa menahannya 
sekarang, mereka harus meringankan beban. " 

Shin meminta maaf dan memberi Tiera sepasang anting-anting perak pudar. Mereka 
memiliki efek meningkatkan resistensi manipulasi pikiran dan tidak bertentangan dengan 
efek dari perangkat Heat Haze, bahkan jika dilengkapi bersama. 

Tiera mengenakan anting-anting dan menghela nafas lega. Ekspresinya juga lebih damai. 

"Karena kita tidak mendengarnya sebelumnya, aman untuk berasumsi bahwa kita semakin 
dekat dengan tujuan kita. Pasti ada putri duyung di bagian laut ini, dan banyak juga. " 

Asumsi Shin didasarkan pada area efek dari lagu terkutuk itu. 

Jika beberapa spesies dengan pengetahuan yang berhubungan dengan menyanyikan lagu-
lagu terkutuk, mereka akan mendapatkan bonus. Putri duyung adalah salah satu spesies 
tersebut. 

Lagu-lagu terkutuk tidak memiliki efek area yang sangat besar, hanya sekitar 20 mels, tapi 
itu dalam kasus di mana hanya ada satu penyanyi. 
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Beberapa keterampilan dapat ditingkatkan atau area efeknya meningkat jika pemain dan / 
atau karakter pendukung menggunakan keterampilan tersebut secara bersamaan. 

Lagu-lagu yang dikutuk adalah keterampilan seperti itu: efeknya meningkat secara 
proporsional dengan jumlah penyanyi. Bahkan jika tingkat keterampilan setiap kastor 
rendah, jika banyak yang menyanyikannya sebagai paduan suara, lagu itu bisa menjadi 
cukup kuat untuk mempengaruhi sejumlah besar monster atau bahkan bos monster. 

"Dari mana datangnya nyanyian itu?" 

"Dari sana." 

Zazie segera menjawab pertanyaan Shin. Dia telah memejamkan mata, mungkin untuk 
mendeteksi ke arah mana lagu itu berasal. 

"Kurasa juga begitu." 

Lapwing, yang berada di sebelahnya, setuju dengan Zazie, yang menunjuk ke barat. 

"... Ya, ada sesuatu di sana." 

Shin menggunakan keterampilan penglihatan jarak jauh dan mengintip ke kejauhan: di 
balik tabir badai, dia menemukan cahaya. Karena jaraknya, dia belum bisa melihat di luar 
itu. Dibandingkan dengan perairan, kapal berlayar sekarang, di mana awan gelap 
menghentikan sebagian besar sinar matahari, namun jelas berbeda. 

"Ayo maju seperti ini. Beri tahu saya jika arah nyanyian berubah. " 

Terus menggunakan keterampilan akan mengganggu piloting kapal, jadi Shin 
menonaktifkan keterampilan penglihatan jarak jauh dan menyesuaikan rute kapal ke barat, 
tempat Zazie menunjuk. 

Akhirnya, telinga Shin dengan jelas mengambil lagu itu. 

"Mereka pasti gugup karena kita tidak berbalik." 

"Itu benar, lagunya juga terganggu. Anda akan dapat melihat apa yang ada di luar badai 
segera, bukan? " 

" Benar, biarkan saya mencobanya. " 

Diminta oleh Filma, Shin menggunakan keterampilan penglihatan jarak jauhnya untuk 
digunakan penuh, sambil memperhatikan kontrol kapal. pada waktu bersamaan. 

Dia melihat ke luar cahaya dan menemukan pemandangan yang sangat nostalgia. 

"Bersukacitalah, tuan dan nyonya. Kami telah mencapai jackpot. " 
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Sebuah kapal berkali-kali lebih besar dari kapal yang dibangun Shin, dipersenjatai dengan 
meriam yang cukup panjang untuk menembus langit, ram depannya berkilau di bawah 
sinar matahari. 

Tidak termasuk fakta bahwa itu terdampar di tebing besar, itu tampak persis seperti yang 
diingat Shin. Berwarna putih, mengikuti julukan pemiliknya, siluet Celciutos yang 
mengesankan ada di sana. 

"Jika kita maju seperti ini, kita akan melihat Celciutos segera." 

Kata-kata Shin menyebabkan gelombang kegembiraan di pesta. Bell dan Shell melompat 
kegirangan. 

"Jika Celciutos berada di arah ini, apakah itu berarti lagu terkutuk itu bertujuan untuk 
mencegah siapa pun menemukannya?" 

"Jika itu masalahnya, aneh jika lagu itu datang dari dalam penghalang 

Celciutos ." Shibaid menyuarakan pendapatnya, mengikuti pertanyaan dari Zazie. 

Shin sangat meragukan putri duyung yang normal bisa menembus penghalang Celciutos. 
Karakter pendukung yang bertanggung jawab atas peralatan Celciutos adalah kurcaci, jadi 
sangat tidak mungkin baginya untuk tetap hidup. Satu-satunya kemungkinan adalah putri 
duyung itu melindunginya. 

"Mungkin dia bernegosiasi dengan putri duyung?" 

Mengetahui bahwa hidupnya akan segera berakhir, kurcaci itu bisa memikirkan rencana 
untuk melestarikan Celciutos, atau demikian dugaan Lapwing. 

"Kita akan tahu semua tentang itu setelah kita semakin dekat." 

"Itu benar. Saya minta maaf untuk mereka karena mereka bekerja sangat keras, tapi kami 
terus terang. " 

Shin mengangguk pada kata-kata Filma dan kapal melanjutkan. Lagu terkutuk itu 
mendapatkan volume dan kekuatan, tetapi jumlah kastor atau tingkat keterampilan 
mereka tidak cukup tinggi untuk memanipulasi kelompok Shin. 

Mungkin tumbuh lebih gugup karena kapal tidak mengubah arah atau kecepatan, pada 
kelompok Shin, pilar air jelas berbeda dari ombak biasa mulai muncul. 

Shin, waspada, menurunkan kecepatan kapal, dan respons yang dia daftarkan di peta 
bergerak mengelilingi kapal. Semuanya berjumlah 30 orang: sepuluh di setiap sisi kapal 
dan sepuluh di belakangnya. 

"Mereka keluar dari penghalang?" 
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Saat mereka menyanyikan lagu terkutuk, Shin bisa mengatakan bahwa mereka telah keluar 
dari penghalang. 

Alasannya adalah, untuk mencegah pemain menyerang dengan aman dari belakang 
penghalang, jika keterampilan ofensif digunakan dari dalam, mengarah ke luar penghalang, 
daya tahannya akan berkurang secara signifikan. 

Penghalang Celciutos tidak terkecuali. Daya tahannya sangat tinggi dan pulih secara 
otomatis, jadi mereka mungkin bernyanyi dari dalam sampai sekarang. 

Karena lagu terkutuk itu tampaknya tidak memiliki efek, akan lebih aman untuk tidak 
berusaha melawan dan berlindung di dalam penghalang: bagaimanapun juga, penyusup 
rata-rata hanya akan diusir. 

Namun, semua tanggapan bergerak di luar penghalang untuk mengelilingi kapal. Shin 
berpikir bahwa mereka tidak pergi ke bagian depan kapal, di mana penghalang itu, untuk 
memotong semua rute pelarian. 

"Kurasa mereka pikir mereka membuat kita terkepung, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu 
tidak ada artinya bagi kita." 

Bagian depannya masih jelas, sehingga kapal bisa maju tanpa masalah. Kecepatannya lebih 
lambat dari sebelumnya, jadi meskipun penghalang menghentikan mereka, kapal itu tidak 
akan mengalami kerusakan yang berarti. 

Meskipun kapal terus melanjutkan, tanggapan tidak bergerak. Mereka sedang memeriksa 
situasi, mungkin, dan tidak muncul. 

"Sepertinya itu akan baik-baik saja." 

Kapal melintasi penghalang badai dan angin: tanpa perlawanan khusus, kapal Shin 
memasuki penghalang Celciutos. 

Tanggapan -- mungkin putri duyung -- mungkin berpikir bahwa penghalang akan 
menghentikan gerak kapal: mereka tersebar secara tidak teratur di sekitar peta, 
kemungkinan karena kebingungan. 

"Sepertinya mereka mengejar kita." 

"Mari kita lihat bagaimana mereka bereaksi -- ini buruk." 

Shin siap untuk mengukur reaksi mereka, tetapi kemudian wajahnya menegang. 

Penyebab di balik perubahan mendadak ini adalah bahwa petanya mendaftarkan respons 
baru, sesuatu yang lebih besar daripada kapal. Kecepatannya sangat tinggi, artinya akan 
bersentuhan dengan pesta dalam hitungan menit. 
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Karena masih relatif jauh, putri duyung tampaknya tidak memperhatikan, dan mereka 
tampaknya masih ragu-ragu tentang bagaimana bereaksi terhadap kedatangan Shin. 

"Kalian orang-orang di bawah air! Monster besar sedang menuju ke sini! Kembalilah ke 
dalam penghalang, sekarang! " 

Shin tidak yakin mereka bisa mendengarnya, tetapi dia menggunakan fungsi megaphone 
untuk mencoba memanggil putri duyung. 

Shin tidak tahu tentang sejauh mana kemampuan mereka, tetapi jika mereka diserang 
secara mengejutkan, ada kemungkinan mereka akan menderita kerusakan. Tidak peduli 
hubungan apa yang akan mereka miliki di masa depan, jika mereka dimusnahkan dalam 
situasi yang disebabkan oleh kelompok Shin, itu tidak akan cocok dengan mereka. 

Peringatan Shin tampaknya telah mencapai para merpeople, ketika mereka semua mulai 
berenang ke arah penghalang, berhasil memasukinya sebelum respons besar bisa semakin 
dekat. Sekitar satu menit setelah merpeople dengan aman berlindung di dalam penghalang, 
respons itu muncul dengan sendirinya. 

"Besar sekali ..." 

"Aku merasa itu terlalu besar ... Begitu, itu keluar segera, ya." 

Melihat sumber respon, Tiera menjadi terdiam, sementara Shin tertawa. 

Sebuah tubuh yang muncul dari laut dan menjulang tinggi di langit, mata majemuk hitam 
dan merah melotot ke pesta Shin: "pengunjung" tidak lain adalah Keseldran, salah satu dari 
Tiga Binatang Laut. 

Bahkan hanya tubuh, terlihat di atas air, dengan mudah di atas 15 mels. Ukurannya dan 
aura merah yang dipancarkan seluruh tubuh monster itu dengan jelas menyatakan 
statusnya sebagai monster bos. 

"――■■■■■■■ ■■■■■ [[!! T !! [T / N: kotak hitam, saya pikir itu seharusnya menjadi 
auman]" 

Setelah kurang dari satu menit, Keseldran membuat langkah pertama. 

Dengan raungan, lebih baik digambarkan sebagai ledakan suara, monster itu memandang 
ke arah orang-orang merpeople. 

Tidak seperti sebelumnya, ketika itu hanya melotot, Keseldran sekarang memancarkan 
tekanan yang sangat kuat ke arah mereka. 

Air badai, yang dipengaruhi oleh gelombang kejut, membentuk gelombang seperti radiasi 
dengan bos monster di tengah. 
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"Shibaid, bersiap-siap untuk bertahan, untuk jaga-jaga." 

"Dipahami." 

Shin memeriksa situasinya, lalu memerintahkan Shibaid untuk mengaktifkan penghalang 
pertahanan. Penghalang Celciutos mungkin cukup untuk mengusir monster itu, tetapi ada 
kemungkinan itu tidak berfungsi, seperti apa yang terjadi di Palmirack. 

Ketika kelompok Shin mulai bergerak, sesuatu berubah dengan Keseldran. 

"Eh, itu, bersinar?" 

"Perhatikan baik. Itu serangan paling kuat dari Keseldran. " 

Tiera merasakan bahaya dan mulai resah, tetapi Schnee menjawabnya dengan nada yang 
benar-benar tenang. 

Yang dimaksud Tiera adalah bola cahaya putih kebiru-biruan yang telah terbentuk di 
rahang Keseldran. Petir-petir yang membentang di permukaannya dan cara yang hampir 
bisa didengar, cahaya itu berkedip dengan jelas menunjukkan elemen apa serangan itu. 

"Itu akan datang." 

Hampir pada saat yang sama dengan Shin berbicara, Keseldran menembakkan seberkas 
kilat besar. Pas ukuran besar monster, bautnya sekitar satu mel diameter. 

Serangan Keseldran, yang tampak seperti kilat dari langit telah dikumpulkan bersama dan 
diberi arah, menabrak penghalang Celciutos, lalu pecah dalam empat baut yang mengalir di 
sepanjang permukaan penghalang. Bagian dari baut yang ditolak memukul permukaan air, 
melepaskan listrik dan menyebabkan ledakan. 

"Aah !?" 

Di belakang Shin dan Shibaid, yang telah mengangkat perisai mereka untuk aman, Tiera 
menjerit kecil. 

Petir melawan pertarungan melihat penghalang muncul sebagai pemenang. Meskipun 
sambaran petir terus berlanjut, permukaan penghalang tidak menunjukkan celah atau 
tanda-tanda kerusakan. 

"Sepertinya penghalang masih cukup kokoh." 

Rentetan petir berakhir setelah sekitar 5 detik. Melihat bahwa penghalang itu tidak terluka, 
Keseldran menggeram tak menyenangkan, lalu dengan cepat mundur di luar jangkauan 
deteksi Shin. 

"Mataku masih menyengat ... apa di dunia itu?" 
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"Keseldran nafas yakin-membunuh. Ketika mulutnya mulai menyala seperti itu, jika kamu 
tidak menghindarinya atau menghalangi itu akan menjadikanmu abu. " 

Keseldran menggunakan serangan berbasis pencahayaan meskipun merupakan monster 
laut, tetapi serangannya tidak terbatas di atas air: napasnya juga bisa menyerang di bawah 
permukaan, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Selain itu, bahkan membual efek 
yang sangat merepotkan mengabaikan perlindungan yang diberikan oleh aksesoris 
penangkal petir. 

Selama era permainan, itu memungkinkan pemain untuk menjalani pengalaman langka 
dibakar hidup-hidup di bawah air. 

Kemampuan napasnya mungkin menunjukkan bahwa Keseldran lebih unggul dari Beast 
Sea lainnya, tetapi Mascurda dapat menghindari napas dengan sihir dan Eolios memiliki 
keterampilan langka untuk meredakan napas untuk melemahkannya. 

Justru karena serangan mematikan seperti itu tidak bisa dengan mudah terbukti berakibat 
fatal, Tiga Binatang mempertahankan keseimbangan. 

"Baiklah kalau begitu, mari kita coba berbicara dengan merpeople terlebih dahulu. 
Sekarang setelah mereka terkejut, mereka mungkin setidaknya akan mendengarkan apa 
yang kita katakan. " 

Shin tidak yakin bahwa pendekatan itu akan berhasil, tetapi berencana untuk melakukan 
bagiannya sehingga kedua belah pihak akan saling memahami. 

"Jika mereka menyerang kita secara sepihak, bisakah kita menghabisi mereka?" 

Mungkin karena mereka akhirnya menemukan Celciutos, Zazie merasa berkelahi. 

"Ayo kita bersihkan lantai dengan mereka !!" 

Lapwing menenangkan Bell dan Shell berteriak antusiasme, tetapi jika mereka diserang dia 
akan menyerang balik juga tanpa cadangan. 

"Mempertimbangkan tempat itu, jika ternyata mereka menduduki Celciutos tanpa izin, 
tidak perlu dikasihani. Tetapi jika ada beberapa keadaan khusus, kita harus mendengarnya, 
kan? Lagipula mereka bisa memasuki penghalang, jadi pasti ada alasannya. " 

Shin memutar kapal ke arah orang-orang merpe yang melarikan diri dari Keseldran. Dia 
kemudian mengalihkan kontrol ke mode jarak jauh dan keluar ke dek. 

"Aku tahu kamu di sana! Kami tidak punya niat untuk memerangi Anda! Jika 
memungkinkan, saya ingin berbicara dengan perwakilan Anda! Akankah kamu menerima? 
" 

Shin menggunakan sihir angin untuk menyebarkan suaranya di bawah air. 
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Dia kemudian menunggu, menatap permukaan air yang bergetar. Tak lama kemudian, putri 
duyung dengan rambut biru muda muncul. 

"... Arno?" 

Menyadari wajah putri duyung, Shin terkejut. Dia memeriksa dengan 【Analisis】 juga, 

tetapi tidak ada kesalahan: nama Arno Toole jelas ditampilkan. 

"Aku datang untuk berbicara denganmu sebagai wakil rakyat merpe. Apakah Anda 
mengizinkan saya naik ke kapal Anda? " 

" Saya khawatir itu akan menghasut rekan-rekan Anda, jadi saya akan turun. Itu akan 
membuatmu merasa lebih aman, kan? " 

" Terima kasih atas perhatianmu. " 

Berbeda dari ketika mereka bertemu di guild, ekspresi Arno sekarang kaku. Dia jelas sangat 
gugup. 

Shin memberi tahu Arno jumlah orang yang akan datang, lalu turun ke laut bersama 
Schnee, Zazie, dan Lapwing. Peralatan mereka berubah ke mode bawah air, mereka 
berenang ke posisi Arno. 

"Saat kita menerobos masuk lebih dulu, mari kita jelaskan keadaan kita dulu." 

Karena Arno adalah anggota guild, Shin merahasiakan identitasnya sebagai Manusia Tinggi 
dan menjelaskan bahwa dia membantu Zazie dan yang lainnya dalam mengambil rumah 
guild tuan mereka. 

Pemilik Shigureya terkenal di seluruh Barbatos. Tidak ada yang punya alasan lebih dari 
mereka untuk memasuki daerah Kuwain untuk menemukan Celciutos. 

"Apakah begitu. Aku takut ini akhirnya, kalau begitu. " 

" Apa maksudmu? " 

Shin bertanya kepada Arno, yang tampak kalah. 

Jika mereka menggunakan Celciutos sebagai tempat tinggal yang aman, kehilangan itu pasti 
menyakitkan. 

Namun, di Barbatos, merpeople dan fishpeople tidak dianiaya dengan cara apa pun. 
Sebaliknya, bisa dikatakan mereka disambut dengan baik. 

Shin tidak tahu mengapa Arno terlihat begitu putus asa. 

"Aku akan memberitahumu semuanya di sana." 
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Arno menunjuk pada Celciutos. Karena tidak keberatan, kelompok Shin kembali ke kapal, 
lalu, mengikuti orang merpe, berlayar lebih dekat ke Celciutos. 

Namun, ketika mereka tiba kurang dari 100 meter dari kapal, muncul masalah. 

"Berhenti di sana !!" 

Tiang besar air muncul di depan orang-orang merpeople, mungkin dimaksudkan untuk 
menghentikan mereka atau bertindak sebagai peringatan. Tidak ada kerusakan pada kapal 
atau orang-orang merpe. 

Orang-orang merpe terkejut dan beberapa panik, tetapi Arno menenangkan mereka. 

Shin tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia menghentikan kapal untuk saat ini. 

"Mengapa kamu membiarkan para penyusup masuk ke tempat perlindungan kita? 
Bergantung pada situasinya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, bahkan jika kamu 
adalah mediator kami dengan kota !! " 

Pilar air duduk dan mengungkapkan raksasa lebih dari 2 mels berdiri di atas air. Di 
belakangnya, semua jenis nelayan menunjukkan wajah mereka dari bawah air. 

Satu-satunya nelayan yang berdiri di atas air adalah Orca Tipe. 

Sebenarnya, Orcas bukan ikan, jadi memanggil para nelayan Tipe Orcas akan salah, tetapi 
di THE GATE BARU mereka dikategorikan seperti itu. 

Penampilannya hanyalah seekor orca dengan kaki. Seperti maskot yang bisa ditemukan di 
akuarium, ia juga cacat dan relatif imut. Manusia ikan itu mengarahkan trisula ke kelompok 
itu, mungkin berusaha tampak mengancam, tetapi selain ukurannya tidak ada yang terlalu 
menakutkan tentang dirinya. 

Bagi Shin, lebih merupakan misteri bagaimana si Orca bisa memegang trisula dengan 
tangan yang tampak seperti sirip memanjang. 

------- 【Marshill Killer Level 209 Pirate】 

(Pekerjaan langka, ya. Dia mungkin yang Terpilih) 

Shin berpikir begitu setelah melihat informasi yang ditampilkan oleh 【Analyze】. 

Pekerjaan Bajak Laut adalah pekerjaan langka yang mendapatkan dorongan saat bertarung 
di air. Untuk mendapatkannya, pemain harus mengalahkan bos tertentu: terlepas dari apa 
yang disarankan namanya, tidak perlu melakukan tindakan jahat seperti penjarahan atau 
penjarahan. 
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Beberapa pemain menikmati akting sebagai orang jahat, tetapi sebagian besar 
mengalahkan NPC Bajak Laut yang muncul sebagai musuh. 

"Biarkan kami lewat, Marshill. Orang-orang ini adalah penerus sah pemilik Celciutos. 
Berdiri di jalan berarti melanggar perjanjian. " 

Kata-kata Arno tampaknya membuat saraf para nelayan bernama Marshill. Seolah dipicu 
oleh emosinya, garpu trisula mulai berderak dengan listrik. 

Shin bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, ketika kelompok Zazie, yang keluar juga, 
melangkah di depannya. 

"Kami datang untuk mengambil milik tuan kami, tidak lebih. Apa hak kalian untuk berada 
di sini? Apa yang terjadi dengan juru kunci Celciutos, Jesta? Mengapa Anda bisa masuk ke 
penghalang? " 

" Penerus? Anda bahkan tidak bisa menyeberangi lautan dan meninggalkan tempat 
perlindungan kami selama bertahun-tahun! Apa yang ingin kamu lakukan setelah sekian 
lama ini !? " 

Jesta adalah High Dwarf, salah satu karakter pendukung Cook. Selama sesuatu yang mirip 
dengan apa yang terjadi pada Girard tidak terjadi padanya juga, dia mungkin tidak hidup 
lagi. 

"Kami telah mencegah semua penyusup mendekati Celciutos selama beberapa generasi, 
melindungi tempat perlindungan ini. Saya tidak tahu mengapa Anda muncul sekarang, tapi 
tempat ini milik kita sekarang. Pergi sekaligus! " 

" Jawab pertanyaan kami. "Tempat ini milik kita sekarang?" Celciutos adalah milik Lord 
Cook, dan tidak ada orang lain !! Terus semburkan omong kosong dan aku akan 
mengubahmu menjadi sashimi, bajingan ikan !! " 

Zazie meraung kembali ke klaim Marshill untuk memiliki Celciutos. 

Seperti yang Todo Kankuro katakan pada Shin di Hinomoto, anggota dukungan Rokuten 
masih merasakan kesetiaan yang mendalam kepada tuan mereka, bahkan setelah begitu 
banyak waktu berlalu. 

Kelompok Zazie juga sangat loyal kepada Cook, sehingga menyaksikan orang lain 
menggunakan milik tuannya tanpa izin dan bahkan mengklaim itu milik mereka, apa yang 
akan terjadi? 

Untuk mengetahui jawabannya, cukup mendengar teriakan Zazie dan melihat pisau 
sashimi yang dipegangnya dengan kedua tangan. 
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Lapwing, Bell, dan Shell tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua sudah memegang 
senjata mereka. 

Mungkin karena lawannya adalah penjala ikan, Lapwing memegang pisau sashimi juga. Bell 
punya palu besar, Shell dua pisau koki besar, satu di masing-masing tangan. 

Kecuali Bell, semua anggota Shigureya lebih terlihat seperti mereka akan mulai memasak 
daripada berkelahi, tetapi semua senjata sebenarnya adalah tingkat Mitologi: mereka dapat 
dengan mudah mengiris dua apa saja, mulai dari bahan memasak hingga sisik naga. 

Meskipun tidak sekuat Schnee dan yang lainnya, kelompok Zazie jauh lebih unggul 
daripada rata-rata Terpilih. 

Marshill mungkin menyadarinya juga: dari dahinya, atau mungkin pipinya (tidak jelas di 
mana) keringat mulai turun di wajahnya. 

"... Jika kamu menolak untuk pergi, kami hanya akan memaksamu---" 

"Ehm, maaf repot ketika kalian semua memanas, tapi kenapa kita tidak bicara sebelum kita 
bertarung?" 

Persis seperti pertempuran akan pecah sebelum kedua pihak, Shin memotong mereka. 
Gerakan seketika teleportasinya yang seperti itu menyebabkan Marshill secara naluriah 
mencoba untuk mundur, tetapi Shin telah meraih trisulanya, sehingga mencegahnya 
melakukannya. 

"Nnnggh! L-Lepaskan !! " 

" Aku akan, jika kamu mendengarkan apa yang harus kita katakan. Kami punya alasan 
sendiri. Kita tidak bisa berbalik dan pergi begitu saja. " 

Marshill menarik trisula dengan kedua tangan, sekuat yang dia bisa, tetapi itu tidak 
bergerak satu inci, seolah-olah itu diperbaiki di udara. 

"Berangkat!! Atau 

cahayaku ... ning ...? " Petir menyusuri trisula Marshill, tetapi menghilang setelah kilau. Itu 
tidak bisa melebihi resistensi sihir Shin. 

"Kh, apa-apaan ... kamu ...?" 

Shin dengan tenang mengamati gerombolan Marshill yang berperang. Terlepas dari 
perbedaan kekuatan, baginya, mereka kehabisan energi terlalu cepat. Para nelayan di 
belakangnya juga terengah-engah, seperti udara di sekitar mereka sangat tipis. 
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Perbedaan kekuatan bertarung jelas. Shin menggunakan tekanannya untuk membuat 
mereka berhenti berkelahi. Ketika dia melakukannya, Marshill -- yang dengan erat 
mencengkeram trisula hingga sekarang -- dan para nelayan di belakangnya bergidik. 

"...Saya mengerti. Mari kita bicara. " 

" Itu membantu Anda. Zazie, kalian tenang juga. Aku mengerti amarahmu, tetapi 
meledakkan niat membunuhmu seperti itu agak banyak, bukan? " 

" ... dipahami. " 

Kelompok Zazie memastikan bahwa Marshill tidak membuat gerakan aneh bahkan setelah 
Shin melepaskan trisula dan meletakkannya senjata. Kulit mereka tampak sedikit lebih 
buruk daripada sebelumnya. 

"Ehm, boleh aku ... membawamu ke suatu tempat ... kita bisa bicara?" 

"Silakan." 

Shin mengangguk pada proposal Arno, berbicara dengan nada agak kurang percaya diri, 
dan kembali ke kapal. Dia mengemudikan kapal ke depan mengikuti petunjuk Arno; 
Kelompok Marshill juga mengikuti dengan tenang. 

"Ngomong-ngomong, itu cukup mengejutkan." 

"Ya, pilar air tiba-tiba seperti itu." 

"Tidak, apa yang terjadi setelah itu! Banyak hal yang cukup tegang ketika kamu meraih 
tombak orang itu, tetapi kemudian kamu pergi dan menekan para nelayan seperti kamu 
ingin membunuh mereka semua ... " 

" Uh ... sebanyak itu? " 

Shin bermaksud untuk sedikit mengintimidasi mereka, sehingga kata-kata Filma terkejut 
dia. Dia telah mengintimidasi orang lain di dunia ini sebelumnya, jadi rasanya aneh baginya 
gagal menyesuaikan tekanan yang dia lepaskan. 

"Melihat guildhouse kawanmu yang digunakan oleh orang lain tanpa izin mungkin 
membuatmu menambahkan lebih banyak kekuatan secara tidak sadar, itu tidak akan 
terlalu aneh." 

"Hmm, aku setuju dengan Schnee." 

Shibaid mengangguk juga. 

"Yah, aku akui bahwa ketika aku mendengar" tempat ini adalah milik kita sekarang ", aku 
merasa sangat kesal." 
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Setelah sekitar 10 menit mengikuti merpeople, kelompok Shin tiba di sisi Celciutos. Baik 
orang merpe dan nelayan naik ke darat; Arno, sebagai perwakilan mereka, bertindak 
sebagai pemandu bagi partai Shin. 

Tubuh bagian bawah Merpeople seperti ikan, tetapi ketika mereka berada di darat itu 
berubah menjadi kaki seperti manusia. Tidak terkecuali Arno: dia sekarang hanya 
mengenakan atasan tube dan pareo nyaris tidak mencapai lututnya. Putri duyung lainnya 
memiliki tampilan yang mirip, sementara kebanyakan duyung mengenakan celana 
sederhana di tubuh bagian bawah dan kaos mereka atau tidak sama sekali di bagian atas 
tubuh mereka. Mereka mengenakan pakaian seperti itu agar siap menyelam kapan saja. 

Di antara merpeople dan fishmen, beberapa juga mengenakan baju besi. Mereka adalah 
orang-orang yang akan menutupi retret yang lain jika diperlukan, rupanya. 

"Silahkan lewat sini." 

Ketika mereka berbicara tentang topik seperti itu, kelompok itu tiba di tempat tujuan. Shin 
dan rombongannya berjalan di atas tebing yang dibiarkan Celciutos, sampai mereka 
mencapai tiang kapal. 

Arno memberi isyarat sesuatu ke atas dan semacam keranjang, dibuat agar beberapa orang 
bisa masuk, turun dari atas. 

"Silakan naik ini, itu akan membawamu naik Celciutos." 

Kelompok Shin sekarang berada di dekat bagian bawah Celciutos. Tanpa keterampilan 
yang memungkinkan berjalan di dinding, seperti apa yang dimiliki Shin dan Schnee, alat 
seperti keranjang sangat diperlukan. 

Bersama dengan kelompok Shin ada juga orang-orang merpe dan nelayan, sehingga 
keranjang membuat beberapa putaran untuk membawa semua yang hadir di kapal. Pesta 
Shin, Arno, dan Marshill berjalan lebih dulu. 

"... .Ehm." 

Ketika mereka tiba di geladak, mereka melihat seorang lelaki tua dan empat perempuan, 
semuanya mengenakan pakaian tradisional, berlutut. 

"Kami dengan rendah hati berterima kasih atas kedatangan Anda jauh-jauh ke sini. Namaku 
Lierno Toole, aku bertindak sebagai pemimpin orang merpe dan nelayan yang tinggal di 
daerah ini. " 

" Eh, namaku Shin. Saya kawan Cook, seseorang yang sama dengannya, bisa dibilang. 
Sesuatu seperti itu. " 
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Shin tidak yakin bagaimana harus bereaksi, dan memilih untuk memperkenalkan dirinya 
terlebih dahulu. 

Dia bisa saja mengatakan bahwa dia berasal dari guild yang sama dengan Cook, tetapi di 
dunia ini kata "guild" mengacu pada asosiasi pedagang atau petualang, jadi untuk menjaga 
hal-hal yang terpisah dia menggunakan kata "kawan". 

"Tuan Shin. Saya mohon maaf atas penghinaan Marshill terhadap Manusia Tinggi. " 

Lierno menundukkan kepalanya lebih dalam lagi, hampir menyentuh lantai geladak. 

"Manusia Tinggi !? Bukankah mereka semua sudah punah !? " 

" Kamu merasakan aura itu dan masih mengatakan hal-hal seperti itu !? Berlutut, bodoh !! " 

" Gwah! " 

Marshill terkejut mengetahui bahwa Shin adalah Manusia yang Tinggi dan segera dimarahi 
oleh Lierno. Yang terakhir mungkin menggunakan sihir untuk mendorong Marshill turun 
dari atas dengan kekuatan yang tak terlihat. 

"Bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah Manusia Tinggi?" 

"Perangkat itu menunjukkan bahwa tuan Shin telah memasuki tempat itu." 

"Ah, begitu." 

Shin melihat panel yang dipasang di dinding dan mengingat tentang keberadaan perangkat 
itu. . 

Seperti yang dikatakan Lierno, di kolom login hanya nama Shin yang menyala. 

"Pertama-tama, maukah kamu menjelaskan situasi saat ini?" 

"Tentu saja. Akan tetapi, tidak ada gunanya berbicara di sini. Tolong, datanglah ke sini. " 

Kelompok Shin dipimpin ke sebuah ruangan yang sebelumnya digunakan untuk 
pertemuan. Lierno menunggu kelompok Shin untuk duduk, lalu mulai berbicara dengan 
nada tenang. 

"Kita bisa memasuki penghalang Celciutos karena perjanjian yang terikat antara Tuan Jesta 
dan leluhur kita. 

" 

"Di masa lalu, ketika bencana melanda daerah ini, nenek moyang kita berada dalam bahaya 
dimusnahkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak hanya monster tetapi juga 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

beberapa manusia ditetapkan untuk memburu kita. Saya diberi tahu bahwa Tuan Jesta, 
juru kunci Celciutos, menyelamatkan nenek moyang kita dalam masa bahaya seperti itu. 
Pada saat itu monster-monster tumbuh dengan kekerasan, letusan racun pecah, benua-
benua bergerak ... bencana terjadi satu demi satu. Dikatakan bahwa jika kita tidak 
berlindung di dalam penghalang Celciutos, spesies kita pasti akan punah. " 

Bahkan setelah bencana alam, monster terus tumbuh dengan kekerasan: dalam pencarian 
mereka untuk tempat yang aman, mereka telah menemukan daerah Kuwain , atau 
begitulah kata Lierno. Kuwain pada awalnya adalah wilayah kekuasaan Ishkar, raja naga di 
lautan, dan ketiga binatang laut itu adalah pelindungnya. 

"Ishkar adalah monster yang sangat cerdas. Itu memungkinkan orang-orang kami untuk 
tinggal di sini, sehingga kami akhirnya bisa menemukan keselamatan. " 

Namun itu tidak berlangsung lama. Suaka Seafloor, tempat tinggal Ishkar, dinodai oleh 
racun. Untuk menahan penyebaran racun, Ishkar mengunci diri di tempat suci: dengan 
demikian mengembalikan perdamaian sekali lagi. 

Kedamaian seperti itu, bagaimanapun, terganggu beberapa tahun yang lalu. Binatang 
penjaga yang melayani Ishkar, tiga binatang laut, berubah menjadi kejam. 

"Saya mendengar bahwa Celciutos juga dipengaruhi oleh racun dan beberapa fungsinya 
berhenti berfungsi sebagaimana dimaksud. Master Jesta menggunakan barang-barang yang 
disimpan dan penghalang Celciutos untuk menyegel racun di tempat suci, lalu menyuruh 
leluhur kita untuk melestarikannya, atau begitulah dikatakan. Sebagai gantinya, mereka 
diizinkan untuk hidup dengan Celciutos. Namun, sebagian besar fungsinya dikunci. Master 
Jesta mungkin telah meramalkan bahwa bahkan kesalahan kecil dalam mengoperasikan 
Celciutos dapat menyebabkan bencana. " 

Celciutos bukan hanya sebuah kapal yang disatukan oleh Shin, tetapi juga sebuah kapal 
perang bertenaga magis yang dibangun oleh semua anggota Rokuten, berdasarkan pada 
presisi dan cetak biru yang rumit. 

Para nelayan tidak akan bisa membuatnya bergerak, tetapi masih dilengkapi dengan 
senjata dan amunisi anti-udara, anti-darat, dan anti-kapal selam, sehingga mengeluarkan 
ini bisa menyebabkan banyak masalah. 

"Rupanya, Tuan Jesta mengatakan bahwa jika hanya salah satu anggota Rokuten kembali, 
mereka akan dapat menemukan solusi untuk kesulitan ini. Saya sepenuhnya menyadari 
betapa tidak memintanya permintaan seperti itu terdengar, tetapi tolong, bisakah Anda 
memberi kami bantuan Anda yang tak ternilai dalam memurnikan 

Seafloor Sanctuary? " Lierno kemudian menundukkan kepalanya, seperti halnya para 
wanita di sekitarnya dan Arno. Namun Ishkar, raja naga laut, adalah monster yang setara 
dengan bentuk lengkap Yuzuha. Bahkan Shin tidak dapat dengan mudah menerima untuk 
menghadapinya. 
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Ketika Shin merenungkan hal ini dan memikirkan apa yang harus dilakukan, Yuzuha 
menghubunginya melalui Obrolan Pikiran. 

"(Shin, tidak bisakah kita menyelamatkan Ishkar?)" 

"(Yuzuha?)" 

"(Ishkar, seperti Yuzuha. Memblokir racun. Ishkar adalah penjaga laut. Jika Ishkar pergi, 
masalah besar di semua lautan.)" 

"(Dia seperti Yuzuha, hmm.) " 

Shin teringat akan penderitaan Yuzuha di kuil. 

Ishkar, seperti Element Tails, adalah monster yang dekat dengan kemanusiaan. Seperti 
yang Yuzuha katakan, itu mungkin di tempat kudus, melakukan segala kemungkinan untuk 
menjaga agar racun tidak terkendali. 

Mempertimbangkan ini, Shin berpikir bahwa hanya mengambil Celciutos dan 
mengucapkan selamat tinggal tidak akan menjadi ide yang baik. Menurut Lierno, jika 
Ishkar benar-benar tersegel dalam racun maka segel akan terbuka secara otomatis: fakta 
bahwa ini tidak terjadi berarti masih berjuang melawan racun di dalam tempat suci. 

Bahkan Yuzuha melemah karena efek racun: tidak ada jaminan bahwa Ishkar aman dan 
sehat. Jika mereka ingin menyelamatkannya, semakin cepat semakin baik. 

Pada akhirnya, mereka tidak bisa membiarkan masalah terkait racun sendirian. 

"... kira tidak ada jalan lain. Kami akan melakukannya. " 

" Kuu! " 

" Aku tahu kamu akan mengatakan itu, Shin. " 

" Ya, tentu saja. " 

" Memang, kita tidak bisa mengabaikan ini. " 

" Bukan racun, itu sudah pasti. " 

Yuzuha, Schnee, Filma, Shibaid, dan Tiera menyetujui keputusan Shin. Mereka semua tahu 
bahwa ini akan menjadi kesimpulan ketika mereka mendengarkan kisah Lierno. 

"Hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa keadaan Celciutos saat ini. Zazie, 
kalian juga membantu saya dengan ini. Anda tahu struktur internal kapal, bukan? " 

" Ya. Kita harus memeriksa mesinnya terlebih dahulu. " 
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Kelompok Zazie juga bisa melakukan perawatan pada Celciutos. Mereka tidak akan 
menyamai Jesta, yang secara eksklusif bertanggung jawab atas kapal, tetapi mereka tahu 
struktur dan fungsinya dengan sempurna. 

Shin memutuskan untuk memastikan bahwa Celciutos bisa bergerak jika perlu dan 
kemudian menuju ke Seafloor Sanctuary yang seharusnya disegel. 
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Vol. 11 - 2.4 
Bab 2 -- Bagian 4 Grup Shin sementara meninggalkan Zazie dan pergi ke jembatan 
Celciutos. Kontrol dasar tidak jauh berbeda dari kapal biasa, hanya saja memiliki lebih 
banyak peralatan dan fungsi. 

Menurut Lierno, Jesta telah menyegel jembatan, jadi tidak ada yang bisa masuk. Shin hanya 
mengetuk pintu Chimeradite dan mengoperasikan panel kontrol. 

"Itu dikunci dari dalam, sehingga hanya anggota Rokuten yang bisa mengaksesnya, ya." 

Panel mengkonfirmasi kekuatan sihir Shin dan mengubah warna cahayanya dari merah 
menjadi biru. Pintu terbuka, terdengar seperti lubang uap. 

"Setidaknya itu tidak terlihat seperti ada yang rusak." 

Fungsi membersihkan diri di ruangan itu tampaknya masih aktif, karena tidak ada debu 
yang menumpuk. Dan berbagai panel tidak terlihat retak atau rusak. 

Ketika Shin memandang sekeliling jembatan dengan cepat, dia merasakan sesuatu menarik 
lengan bajunya. Tiera telah meraih lengan Shin dan dengan lemah menariknya. 

"Apakah itu ... tulang manusia?" 

"Tulang?" 

Shin melihat ke arah yang ditunjuk Tiera dan, tentu saja, melihat apa yang tampak seperti 
tulang seseorang tergeletak di tanah. Tangannya tergenggam di dada, jadi sepertinya dia 
tidak terbunuh. 

"Jesta, kurasa." 

Shin melihat peralatan pada kerangka itu dan dengan cepat menyadari bahwa beberapa di 
antaranya adalah hasil karyanya sendiri. Adalah mungkin untuk langsung melihat 
peralatan yang telah dipalsukan, bahkan jika itu dilengkapi oleh yang lain. Shin juga ingat 
melihat peralatan di suatu tempat sebelumnya. Dia tidak menggunakan 【Analisis】, tapi 

tidak salah lagi. 

"... sebelum kita pergi ke tempat kudus, bisakah kita memberi Jesta pengiriman yang 
tepat?" 

Shin menghubungi Zazie dan yang lainnya, yang bergegas ke kamar. Zazie kemudian 
bertanya pada Shin pertanyaan ini sambil melihat sisa-sisa Jesta. 

"Ya, tentu saja." 
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Shin mengangguk. Tidak mungkin mereka meninggalkannya seperti itu. 

"Apakah ini surat-surat?" 

"Ya, satu ditujukan kepada kita, satu untuk setiap anggota Rokuten, satu untuk tuan Cook." 

Tiga surat ditemukan di sebelah jasad Jesta. Berdasarkan situasi, mereka mungkin 
kehendaknya. Shin mengambil surat yang ditujukan kepada anggota Rokuten dan 
membuka segelnya. Surat itu berisi laporan terperinci tentang apa yang terjadi setelah 
Jesta bertemu dengan anggota dewan. 

Dia telah memilih untuk menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya sendirian di jembatan, 
memperhitungkan kemungkinan bahwa beberapa orang merpeople atau nelayan 
merencanakan untuk menyalahgunakan Celciutos. 

Setelah membaca surat itu, Shin baru saja merespek Jesta. 

Selain kapal dan racun, surat itu juga menceritakan penyebab kematiannya. Di tahun-tahun 
yang lebih tua, ia telah terserang penyakit yang ramuannya tidak bisa sembuhkan. Ramuan 
terutama difokuskan pada penyembuhan luka, sehingga mereka sering tidak efektif 
melawan penyakit. 

Surat itu menyatakan bahwa penyakit itu sendiri tidak terlalu langka, tetapi mungkin 
karena ia menjadi lebih lemah karena usianya, kondisi Jesta terus memburuk. 

"Luar biasa ..." 

Meskipun tahu bahwa kematiannya semakin dekat, Jesta menghabiskan hari-harinya 
memikirkan tentang orang-orang yang hidup di Celciutos dan bagaimana menghadapi 
racun, menunjukkan kekuatan mental yang mengesankan. 

"Kami bangga menjadi rekannya." 

Zazie, membaca surat yang ditujukan kepada mereka, berbisik dengan suara gemetar. Di 
sebelahnya, Lapwing memeluk Bell dan Shell yang menangis. 

"... .Bagaimana kamu mengubur orang di sini?" 

"Gaya Barbatos adalah untuk mengkremasi tubuh dan menyebarkan abu di laut. Jiwa 
kembali ke surga, tubuh ke lautan ibu ... ini adalah kredo di wilayah ini. " 

Shin menunggu Zazie yang lain untuk tenang sebelum bertanya, dan Zazie menjawab. 
Mereka mengubah jasad Jesta menjadi kartu, yang dipegang Zazie. 

"Bisakah Anda mengizinkan kami untuk berpartisipasi dalam pengiriman? Kami juga 
sangat berhutang budi kepadanya. " 
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Shin mengatakan kepada Lierno bahwa mereka ingin memberi Jesta pengiriman yang tepat 
sebelum menuju ke Suaka Laut, dan kepala suku membuat permohonan, kepalanya 
menunduk. 

Seluruh suku ingin berpartisipasi dalam pemakaman. Arno dan putri duyung, yang telah 
menunggu kembalinya Manusia Tinggi, juga berbagi perasaan ini dan mengangguk. 

"... .Curi, aku mengerti kamu ingin memberikan penghormatanmu kepada orang yang kita 
berhutang budi, tetapi kita tidak dapat melakukan sesuatu seperti itu sekarang, bukan? Jika 
kita terus seperti ini, sebagian dari kita akan berakhir kelaparan. " 

Terlepas dari suasana umum yang mengindikasikan bahwa semua orang ingin melanjutkan 
pemakaman, hanya Marshill yang menyatakan pendapat sebaliknya. Memarahi Lierno 
mungkin telah mendinginkannya, karena nadanya sekarang sangat tenang. 

"Meski begitu, kita harus. Itulah kehebatan hutang kami padanya. Jika kita mengabaikan 
tanggung jawab ini, bagaimana kita bisa menghadapi roh leluhur kita? " 

" Tapi ketua ...! " 

" Apa yang terjadi, tepatnya? Dia mengatakan bahwa orang-orangmu akan kelaparan? " 

Shin bersyukur bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pemakaman, tetapi setelah 
mendengar bahwa orang-orang akan mati, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. 

"Sebenarnya, sama seperti tiga binatang laut, semua monster di daerah Kuwain mulai 
tumbuh liar ... tuan. Karena itu, sumber daya yang kita butuhkan semakin langka ... Tuan. " 

"Kamu tidak perlu memaksakan dirimu untuk berbicara dengan sopan." 

Menurut Marshill, monster-monster telah berubah menjadi liar dan menyerang tanpa 
mempedulikan keselamatan mereka sendiri, begitu banyak nelayan dan merpeople yang 
telah keluar dari penghalang untuk mendapatkan persediaan telah menjadi korban. untuk 
serangan mereka. 

Beberapa penghuni Celciutos bisa berurusan dengan monster, tetapi itu menjadi semakin 
sulit untuk memastikan bahwa mereka semua memiliki cukup makanan untuk dimakan. 
Karena itu, cadangan makanan pemukiman sekarang sangat rendah. Para nelayan dan 
merpeople yang bekerja di luar membantu bagaimana pun mereka bisa, tetapi batasnya 
tampaknya sudah dekat. 

"Mengapa kamu tidak berlindung di Barbatos? Arno bilang dia bisa teleportasi ke sana, jadi 
jika orang merpe dan orang ikan di sini bisa meninggalkan daerah Kuwain, kamu bisa 
melakukannya, bukan? " 
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Arno, yang menyaksikan pesta Shin pergi ke Kuwain, entah bagaimana tiba di depan 
mereka. Dia telah menggunakan kristal teleportasi. Itu adalah metode rahasia yang bahkan 
tidak diketahui oleh guild. 

Arno juga mengatakan bahwa dia bekerja di guild untuk mengetahui siapa yang ingin pergi 
ke daerah Kuwain sedini mungkin. Tempat teleport yang dia gunakan tepat di luar 
Barbatos, di dasar laut. Kristal teleport yang dia gunakan bukan item sekali pakai, tapi item 
kelas tinggi yang bisa membuat pengguna teleport dalam jumlah tak terbatas kali ke lokasi 
terdaftar. 

"Kristal teleport yang saya gunakan hanya bekerja dengan anggota garis keturunan Toole. 
Bahkan jika seseorang dari garis keturunan saya menggunakannya, mereka tidak bisa 
membawa siapa pun dari luar garis keturunan dengan mereka. Kami berpikir untuk pindah 
ke lokasi lain, tetapi daerah Kuwain, seperti yang sekarang, terlalu berbahaya bahkan 
untuk pejuang kami. Bahkan jika kita bergerak dalam kelompok-kelompok kecil yang 
dikawal, itu akan sangat berisiko. " 

Sementara mereka siap untuk melarikan diri, meninggalkan tempat perlindungan mereka 
di belakang, mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang kapan dan bagaimana 
melakukannya. Dengan demikian waktu berlalu dan situasi terus memburuk. Mentransfer 
bukan hanya satu atau dua orang, tetapi seluruh klan, adalah sesuatu di atas kemampuan 
Arno juga. 

Bahkan jika mereka pindah ke Barbatos dalam kelompok kecil, dalam situasi saat ini, 
beberapa prajurit pasti akan mati, jadi tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak 
yang akan dengan selamat mencapai pantai Barbatos. 

Mereka juga mengajukan permohonan kepada tuan Barbatos, tetapi jawabannya tidak 
menguntungkan. 

"Sebagian besar orang yang tinggal di sini tidak pernah menginjakkan kaki di kota. 
Tampaknya mereka khawatir bahwa imigrasi massal nantinya akan menimbulkan masalah. 
" 

Barbatos, berkat kolam yang dibangun di dalam kota dan iklimnya yang sedang, adalah 
tujuan wisata yang populer. Restoran Shigureya yang terkenal juga merupakan salah satu 
daya tariknya. Karena itu, gubernurnya peka terhadap situasi yang dapat menciptakan 
masalah. Peristiwa yang dapat merusak reputasi kota ditangani dengan cepat. 

Bagi Barbatos, imigrasi massal orang-orang yang tidak terbiasa tinggal di kota hanyalah 
resep untuk masalah. 

Manusia ikan dan manusia merpati adalah makhluk seperti manusia, bukan binatang buas. 
Mereka memiliki kecerdasan untuk mempelajari aturan dan rasionalitas untuk 
menghormatinya. Meski begitu, sebagian besar penduduk Barbatos adalah manusia. 
Mereka adalah ras dengan budaya dan gaya hidup yang berbeda. Perikanan dan merpeople 
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sudah tinggal di sana, jadi tidak mungkin konflik besar pecah, tetapi masih sulit 
membayangkan bahwa kedua belah pihak dapat sepenuhnya menerima satu sama lain 
tanpa masalah, bahkan untuk Shin. 

"Yang terpenting, menyelamatkan kita berarti memasuki wilayah Kuwain. Memikirkan 
korban yang berarti operasi semacam itu, mereka pasti tidak bisa mengirim tim 
penyelamat. " 

Bahkan prajurit laut kota laut pun tidak akan aman saat bepergian ke Kuwain. Itu adalah 
rute yang berbahaya bahkan untuk para veteran, dengan tingkat kelangsungan hidup yang 
sangat rendah. Setiap pemimpin akan ragu untuk mengirim pasukan mereka ke sana. 

"Banyak dari kita yang menolak untuk meninggalkan kota asal mereka juga. Mereka ingin 
tetap tinggal meskipun penghalang itu hilang. " 

Para lansia secara khusus menunjukkan kecenderungan seperti itu. Jika mereka harus mati, 
itu akan menjadi tempat mereka dilahirkan, atau begitulah kata mereka. 

"Bahkan jika penghalang itu hilang, kita entah bagaimana bisa mengelola jika monster 
kembali normal. Jika kita dapat menyingkirkan penyebabnya, kita tidak perlu bersembunyi 
di Celciutos. " 

Marshill, berdiri dengan tenang di sebelah Lierno, berbicara lagi. 

"Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu tentang perlunya penghalang. Jika kita bisa 
menyingkirkan masalah dengan Ishkar, maka kita bisa menyelesaikan situasi entah 
bagaimana ... atau jadi saya ingin berpikir. " 

Shin mendengar bahwa Kuwain awalnya merupakan daerah yang aman untuk ditinggali. 
Jika racun dimurnikan dan Ishkar kembali. Dengan kekuatannya, lautan semoga akan 
kembali seperti semula. 

Shin berhenti sejenak, lalu melanjutkan. 

"Yah, aku mengerti situasinya sekarang. Ini adalah masalah yang harus dipecahkan setelah 
pemakaman, tetapi mari kita makan sekarang. Anda harus bertahan sedikit lebih lama, 
sampai kita melakukan sesuatu tentang Ishkar, setidaknya. " 

" Memang. Perut kosong merampas orang-orang dari tekad mereka. " 

" Sudah hampir waktunya makan siang untuk kita juga. " 

Shibaid dan Filma, yang tetap diam sampai saat itu, mengangguk setuju. 

Kotak barang Shin mengandung persediaan makanan dalam jumlah besar. Sementara 
pemakaman itu penting, ia memutuskan untuk memberikan prioritas kepada mereka yang 
hidup sekarang. 
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"Maaf, teman-teman." 

"Tidak, Jesta juga akan mengatakan bahwa jika kita punya waktu untuk mengadakan 
pemakaman untuknya, kita harus mengisi perut orang terlebih dahulu." 

"Itu benar, itulah tepatnya yang akan dia katakan." 

" Kakek Jesta tidak akan marah! " 

" Dia akan marah dan berkata 'tinggalkan pemakaman nanti!' sebagai gantinya! " 

Shin meminta maaf karena memutuskan sendiri, tetapi Zazie, Lapwing, Bell dan Shell 
menggelengkan kepala mereka. Menjadi karakter pendukung untuk master yang sama, 
mereka tahu betul bagaimana Jesta akan bereaksi dalam situasi itu. 

Schnee, yang memiliki keterampilan memasak tinggi, dan Tiera -- yang telah dilatih 
olehnya -- menawarkan bantuan. Shin mengatakan kepada Lierno yang meminta maaf 
untuk mengumpulkan anggota suku lainnya dan, dengan anggota rombongan lainnya, pergi 
ke dapur Celciutos. Shibaid dan Filma, yang tidak terlalu ahli dalam memasak, pergi 
bersama Lierno untuk memanggil anggota suku lainnya. 

Arno adalah putri duyung satu-satunya dengan keterampilan memasak, jadi dia pergi 
bersama kelompok Shin. 

"Siapa yang tahu ada tempat seperti ini ..." 

Arno terbelalak; Dapur Celciutos dilengkapi dengan peralatan memasak dengan kualitas 
terbaik. Alat dasar seperti pisau dan pot, mesin modern seperti kompor dan oven, alat aneh 
yang membuatnya sulit menebak apa yang bisa mereka gunakan untuk ... Itu tampak 
seperti sebuah pameran kecil. 

"Ayo mulai memasak. Prioritaskan kuantitas dan kecepatan. " 

"Aku akan menangani persiapan." 

Shin mengambil bahan dari kotak item, yang Zazie dan Lapwing mulai memasak. Berkat 
statistik mereka yang ditingkatkan, sayuran dan ikan langsung dipotong, dibersihkan, lalu 
dimasukkan ke dalam panci besar. 

Ada banyak makanan untuk disiapkan, jadi mereka memutuskan untuk membuat hidangan 
sup. Setelah menyiapkan bahan-bahan dengan terampil, mereka bersiap untuk memasak 
bouillabaisse. 

Bell dan Shell meninggalkan ruangan untuk saat ini dan pergi untuk mengatur meja. 

"Tuan, kamu terlihat seperti sedang mengikuti mereka, tapi aku tidak bisa sama sekali ..." 
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"Aku juga tidak bisa ..." 

Tiera memandang Schnee bekerja bersama Zazie dan Lapwing dan berkomentar, dengan 
ekspresi yang sedikit bermasalah padanya. wajah. Arno, yang berdiri di sebelahnya, setuju. 

"Mereka lebih dari sekadar menjadi koki yang baik," 

Shin juga tidak bisa menahan tawa sambil melihat gerakan tim memasak. 

Kemampuan fisik dan keterampilan memasak yang tinggi saling melengkapi untuk 
membentuk pemandangan yang sangat berbeda dari apa yang diharapkan orang untuk 
lihat di dapur normal. Suara memotong sayuran cepat dan tajam, tetapi ketika terdengar 
sayuran sudah benar-benar dipotong. 

Bukannya memasak, itu seperti melihat trik sulap di mana sayuran diiris secara instan. 
Shin dan Tiera tidak bisa mengganggu dunia para ahli seperti itu. 

"... kita sebaiknya pergi membantu Bell dan Shell." 

"Ya, mari. Kami hanya akan berada di jalan di sini. " 

Keduanya menyerah untuk membantu di dapur dan memutuskan untuk pergi membantu 
menyiapkan meja. 

Semua alat memasak di dapur memiliki bonus pengurangan waktu, jadi segera setelah 
memasukkannya ke dalam panci hingga mendidih, mereka sudah memberikan aroma yang 
lezat. Beberapa detik kemudian bahan-bahannya tampak lezat dan suara seperti kuu bisa 
terdengar. 

"... Yuzuha tidak mengatakan apa-apa, kau tahu?" 

Shin juga tahu bahwa suaranya berbeda dari suara Yuzuha yang biasa. Dia melihat ke arah 
sumber dan menemukan Tiera dan Arno. 

"H-Hei! Itu bukan aku! " 

Tiera menyadari apa arti penampilan Shin dan menggerakkan penolakannya dengan 
tangannya. Satu-satunya pilihan lain adalah Arno. 

"... huh ..." 

Dia pasti malu ditanya apakah dia lapar. Wajah Arno semakin merah dan semakin merah. 

"... aah, maaf, itu tadi aku. Aku mulai lapar. " 

" Shin, itu terlalu lambat. " 
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Jika dia harus mengatakan sesuatu, dia seharusnya melakukannya tepat setelah perutnya 
bergemuruh. Komentar "membantu" Shin tanpa ampun dikalahkan oleh Tiera. Itu sama 
sekali tidak membantu, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. 

"Ehm, aku minta maaf, tentang segalanya ..." 

"Tidak, aku malu untuk memiliki---" 

Tepat ketika Arno meminta maaf, suara "kuu" lainnya bergema di sekitarnya. 

Lebih dari jelas bahwa perut Arno adalah sumbernya. 

"... !!" 

Arno, yang masih memerah pipinya, memukul perutnya untuk mencegahnya agar tidak 
bergemuruh lagi. 

Sangat menyakitkan melihat bagaimana dia mencoba memalsukan senyum. Mungkin 
kehendaknya menang, karena keributan berhenti. 

"Ehm ... kamu tidak perlu pergi sejauh ini." 

"... bukan itu." 

"Er ..." 

"Kami tidak punya cukup untuk semua orang ... jadi aku hanya melewatkan sarapan ...." 

Arno berjongkok dan menyembunyikan wajahnya dengan tangannya, sambil menjelaskan 
dirinya dengan suara pelan. Telinganya yang masih terlihat semerah apel. 

"Shin, kau dan Yuzuha, silakan." 

"Ah, ya, mengerti." 

Shin mengikuti saran Tiera dan keluar dari ruangan dengan Yuzuha. Ekspresi Tiera 
sepertinya memberitahunya, "jangan menatapnya". 

"Dengan bau seperti ini di udara, tentu saja perutmu mulai bergemuruh ..." 

"Yuzuha juga lapar!" 

Yuzuha menyetujui gumaman Shin, ekornya bergoyang ke kiri dan ke kanan. 

Aroma wafting dari dapur semakin kuat dan sekarang sangat merangsang selera siapa pun 
yang menciumnya. Jika seseorang melewatkan sarapan, maka tidak mengherankan bagi 
perut untuk mulai mendambakan nutrisi. 
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"Kami datang untuk membantu, tetapi apakah Anda sudah selesai di sini?" 

"Semua selesai!" 

"Semua selesai!" 

Bell dan Shell bekerja di Shigureya, setelah semua, jadi persiapan mereka tanpa cacat. 

Mereka menjelaskan menu, bertanya apakah ada yang alergi, dan segera menyelesaikan 
semua persiapan lain yang diperlukan. Orang-orang merpe dan orang-orang ikan yang 
masuk ke dalam semua menerima mangkuk dan sendok, lalu menatap dapur: sumber bau 
yang memenuhi udara, tentu saja. 

"(Makanan sudah siap, bisakah kamu membantu kami membawanya keluar?)" 

"(Oke, aku datang.)" 

Shin menerima Obrolan Pikiran Schnee dan kembali ke dapur. 

"Shin? Ada apa? " 

" Mereka bilang makanannya sudah siap. Aku akan membantu melayaninya. " 

Shin memberi tahu Tiera, yang bersama Arno yang masih sedikit merona, dan berjalan 
pergi. Saat dia mendekati dapur, baunya semakin kuat dan semakin kuat. 

Dengan Yuhuza bertengger di kepalanya, kedua perutnya dan Shin memberikan gemuruh 
yang sehat. 

"Ini adalah 80 porsi pertama. Kami akan membawa sisanya segera setelah siap. " 

" Mengerti. Aku akan memberikan ini pada Bell dan Shell, lalu kembali. " 

Shin mengubah panci yang menggelegak menjadi sebuah kartu dan dengan cepat 
meninggalkan dapur. 

Dia kemudian mewujudkan pot di atas meja yang disiapkan oleh Bell dan Shell, 
mengangkat sorak-sorai keras dari para nelayan dan merpeople. Kelompok Shin membagi 
peran mereka dan menyajikan makanan, memprioritaskan anak-anak, wanita dan orang 
tua. Shibaid dan Filma menjaga antrian dengan tertib. 

"Sangat lezat !!" 

"Ya, ini benar-benar enak ..." 

"Aku merasa sangat hangat ..." 
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"Mgh! Teguk! Sangat baik!! Luar biasa !! "Para 

ibu menampar bibir mereka sambil memandangi anak-anak mereka yang gembira. Nenek 
menghela nafas lega setelah perlahan-lahan membawa mangkuk ke bibir mereka. Para 
lelaki muda menggoyang-goyangkan tubuh mereka seolah-olah sedang kesurupan. Setiap 
orang memiliki konten senyum di wajah mereka. 

"Jadi ini adalah kekuatan sejati Shigureya. Benar-benar enak. " 

" Kuu, enak sekali! " 

Menyadari bahwa jika mereka berbaris dengan benar, mereka semua dapat memiliki 
sesuatu untuk dimakan, tidak ada yang mengganggu antrian. Bergantian, rombongan Shin 
juga makan kenyang. Yuzuha mengambil kesempatan untuk berubah menjadi bentuk 
manusia dan menikmati supnya. 

"Semua orang meminta detik. Yah, itu sudah diduga ... hmm? " 

Shin menghabiskan supnya, kemudian matanya menangkap pemandangan Marshill, 
mangkuk di tangan, memandangi para nelayan lainnya. Masih ada uap yang keluar dari 
mangkuknya: dia jelas belum menghabiskan supnya. 

"Kamu tidak akan makan?" 

"Apa yang kamu --- oh, ini kamu, tuan." 

Marshill yang terkejut berdiri dengan lurus dan membungkuk pada Shin. 

"Ada apa denganmu, tiba-tiba?" 

"Aku sangat menyesal atas kelakuan burukku sampai sekarang." 

"Hei sekarang ..." 

Shin bingung dengan perubahan mendadak si nelayan. Dia menyuruhnya mengangkat 
kepalanya dan menjelaskan pertama-tama. Mereka pergi untuk duduk di langkan dan Shin 
menyuruh Marshill untuk minum supnya sebelum berubah dingin. 

Marshill masih berusaha berbicara sesopan mungkin, jadi Shin meminta agar dia berbicara 
dengan normal. 

"Aku adalah pemimpin suku prajurit yang melindungi tempat suci ini. Tapi yang bisa saya 
lakukan untuk kepentingan semua orang adalah mengumpulkan sedikit makanan. " 

Memiliki keterampilan bertarung, dia bisa menjadi petualang dan mendapatkan melalui itu, 
tetapi ada kemungkinan bahwa beberapa di antara penduduk mungkin mengamuk keluar 
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dari frustrasi dan putus asa, jadi -- memikirkan kemungkinan seperti itu -- dia tidak bisa 
memaksa diri untuk meninggalkan pemukiman. 

Marshill telah menyaksikan secara pribadi betapa ganasnya serangan ketiga binatang laut 
itu: dia juga khawatir bahwa penghalang itu akan runtuh. 

"Sedikit demi sedikit, hari demi hari, semua orang semakin kurus. Tetapi saya tidak dapat 
melakukan apa pun untuk mengubah situasi. " 

Ketika mereka ditugaskan untuk mendapatkan persediaan makanan, para prajurit 
menerima makanan yang relatif lengkap: porsi untuk anak-anak, orang tua dan orang muda 
tanpa sesuatu untuk dilakukan, bagaimanapun, sangat kecil. 

Beberapa prajurit juga berbagi makanan dengan mereka. Namun, jika mereka 
melakukannya, mereka tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan mereka saat dibutuhkan; 
banyak dari mereka dibunuh oleh monster dengan cara ini. 

"Kami tidak bisa pindah ke Barbatos sekarang, bahkan jika kami mau. Bahkan jika kita tahu 
kita tidak memiliki masa depan, tinggal di sini adalah yang bisa kita lakukan. " 

Bahkan ketika dia melawan Shin, Marshill tidak memiliki cukup kekuatan untuk bertarung 
dengan baik. Situasi yang sulit adalah alasan mengapa dia terlihat sangat mudah marah. 

".... Anak-anak bisa tertawa seperti itu, ya." 

Marshill memandangi anak-anak yang berlarian di dekat mereka, ekspresi yang lebih 
lembut di wajahnya. 

Atmosfernya yang damai sekarang membuatnya tampak seperti orang yang benar-benar 
berbeda dibandingkan ketika Shin pertama kali bertemu dengannya. 

"Aku tidak peduli apa yang terjadi padaku. Tapi tolong, biarkan bawahan saya pergi. 
Mereka hanya mengikuti perintah saya. " 

" Hei, jangan kamu berani lakukan itu di sini. " 

Shin merasa bahwa Marshill akan berlutut untuk meminta maaf dan menghentikannya. 

"Aku toh tidak punya niat melakukan apa pun. Kami tidak bertarung dan tidak ada yang 
terluka di kedua sisi. Anda lebih baik meminta maaf kepada Zazie dan yang lainnya. Kamu 
mengatakan bahwa sesuatu milik tuan mereka adalah milikmu, setelah semua. Itu juga 
bukan sesuatu yang bisa mereka lepaskan. " 

" Dipahami. " 

Marshill mengangguk tegas pada kata-kata Shin. 
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"Aduh, sepertinya pot terakhir hampir kosong. Aku akan mengambilnya. " 

" Aku akan membantu juga kalau aku bisa. " 

Marshill pergi ke Bell dan Shell, sementara Shin menuju ke dapur. 

Dia bolak-balik tiga kali. 

Setelah sekitar 400 porsi sup dibersihkan, masakan berakhir. 

"Kami selesai membersihkan, jadi bisakah kamu memberi tahu kami di mana Seafloor 
Sanctuary berada?" 

"Ya, aku disuruh menjadi pemandu Anda. Silakan ikuti saya." 

Kelompok Shin menaiki kapal bertenaga sihir mereka dan, mengikuti petunjuk Arno, 
tenggelam di bawah air. 

Bergabung dengan Shin dalam ekspedisi ini adalah anggota biasa: karakter pendukungnya 
dan Tiera. Karena ada kemungkinan bertarung di lingkungan bawah laut yang tidak 
dikenal, Shin memberi Tiera cincin yang akan menyerap kerusakan hingga tingkat tertentu. 

Awak Shigureya tetap menggunakan Celciutos, bertugas memeriksa apakah semua 
fungsinya bekerja dengan baik. Shin tidak mengira sesuatu akan terjadi begitu cepat, tetapi 
dia mengatakan kepada mereka untuk fokus pada penghalang terlebih dahulu, untuk 
berjaga-jaga. 

"Penghalang membentang di bawah air ... tidak, naik dan turun? Jadi itu kurang 
terpengaruh oleh sumber luar, ya. " 

Shin mempertimbangkan bagaimana penghalang Celciutos dibangun saat kapal bergerak di 
bawah air. Bahkan di dalam badai, ombak di sekitar Celciutos tetap tenang. Lingkungan 
bawah laut sepertinya juga tidak biasa. 

Mengetahui bahwa Seafloor Sanctuary berada tepat di bawah Celciutos, Shin 
membayangkan ekstensi penghalang di kepalanya. 
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Vol. 11 - 3.1 
Bab 3 -- Bagian 1 "Apakah kita sudah sampai di sana?" 

Tanya Tiera setelah sekitar 30 menit menyelam terus menerus. 

"Sepertinya itu lebih dalam dari yang diharapkan." 

Shin juga merasa bahwa mereka telah turun untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu 
seberapa dalam laut di daerah itu, dia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas kepada 
Tiera. 

Kedalaman posisi mereka saat ini adalah 6000 mels. 

Berkat pesona yang melekat padanya dan bahan unik yang dibuat dengan itu, kapal 
bertenaga sihir hibrida bisa menyelam dengan kecepatan tinggi, tetapi belum ada yang 
menyerupai "Seafloor Sanctuary" yang bisa dilihat. 

Arno masih memimpin jalan tanpa tanda-tanda keraguan, jadi mereka terus mengikuti di 
belakangnya. 

Tiga puluh menit lagi berlalu. 

Akhirnya, sesuatu mulai bersinar di kejauhan. Itu adalah bangunan yang dicari kelompok 
Shin. Tidak ada sumber cahaya yang terlihat, tetapi sekitarnya anehnya cerah. 

"Jadi, itulah Seafloor Sanctuary. Nama resminya adalah 'Castle of the Depths'? Tunggu, 
'Seafloor Sanctuary' juga ada di sana. Mereka bercampur menjadi satu? " 

Shin mengira 'Seafloor Sanctuary' adalah nama resmi bangunan itu, tetapi ketika dia 
melihatnya, nama lain muncul. Namun, jika dia sedikit mengalihkan pandangannya, nama 
"Seafloor Sanctuary" juga muncul. 

"Aku mengerti, jadi itu sebabnya Ishkar ada di sini." 

"Apa maksudmu?" 

"Ishkar yang kukenal dulu tinggal di kamar kerajaan jauh di dalam penjara bawah tanah 
yang menyamar sebagai kastil. Jadi ketika Arno mengucapkan kata "Sanctuary", saya pikir 
itu telah mengubah lokasi, tetapi sekarang saya melihat bagaimana itu. Bangunan itu 
mungkin bergerak ketika keraknya rusak. " 

Shin menjawab pertanyaan Tiera dengan hipotesis. 
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Setelah diperiksa lebih dekat, kelompok itu melihat sisa-sisa bangunan yang hancur yang 
tersebar di sekitar Cagar Alam. Itu mungkin telah dihancurkan oleh bencana alam. 
Bangunan utama adalah "Castle of the Depths", dengan "Seafloor Sanctuary" di sekitarnya. 

Ketika Shin mengatakan ini kepada Arno, dia sangat terkejut. Tampaknya dia tidak tahu 
tentang kejadian aneh ini. 

"Kalau begitu, interior penjara bawah tanah bisa berubah juga. Semoga jalannya tidak 
terhalang. " 

Schnee berkomentar sambil melihat Castle of the Depths. Kemungkinan itu sama sekali 
tidak mengada-ada. 

Di area permainan, fenomena seperti itu tidak mungkin. Di ruang bawah tanah apa pun ada 
jalan menuju bos. Namun, sekarang, kenyataan yang begitu jelas bisa saja berubah. 

"Kita hanya bisa pergi dan memeriksa." 

Shin memandu kapal sampai dekat dengan Castle of the Depths, lalu menambatkannya ke 
dasar laut. Ketika seluruh kelompok telah meninggalkan kapal, peralatan mereka berubah 
ke mode bawah airnya, dan Shin mengubah kapal menjadi sebuah kartu. 

Tiera, yang tidak memiliki skill 【Dive】, melengkapi anting-anting dengan efek yang sama. 

Arno terkejut melihat kapal besar itu langsung berubah menjadi kartu, tetapi kemudian 
mengangguk pada dirinya sendiri. Dia sekarang tahu bahwa Shin adalah Manusia Tinggi, 
yang cukup penjelasan. 

"Pintu masuknya ada di sini" 

Dipimpin oleh Arno, kelompok itu mencapai gerbang Castle of the Depths. Meskipun itu 
disebut kastil, eksteriornya tampak seperti potongan karton. Penjara bawah tanah itu 
sendiri membentang di bawah tanah, jadi tidak mungkin menggunakan jalan pintas ke 
lantai bawah atau trik serupa. 

Ada peti harta karun dan semacamnya di bagian atas kastil, tetapi kelompok itu tidak 
punya waktu untuk mencari mereka, jadi Shin langsung menuju gerbang. 

"Sejauh ini aku bisa membimbingmu." 

Arno berhenti sekitar 10 mels dari gerbang: penghalang semi-transparan muncul di 
hadapannya. Tampaknya menghentikan semua penyusup dengan statistik lebih rendah 
dari jumlah tertentu. 

Di era game, Castle of the Depths adalah ruang bawah tanah tingkat kesulitan tinggi, cocok 
sebagai tempat tinggal Ishkar, monster bos level 1000. 
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Semua monster yang muncul di dalamnya memiliki level tinggi juga, jadi para pemain 
menggunakannya untuk melatih pemain level rendah: itu adalah daerah yang disebut 
power leveling. 

Manajemen gim tidak menghargai penggunaan seperti itu, dan masuk ke ruang bawah 
tanah dengan sejumlah monster tingkat tinggi menjadi terbatas. 

Pembatasan waktu itu tampaknya masih aktif, bahkan di dunia ini. Shin berusaha 
mendekat dan mampu melewati tanpa masalah. Schnee dan anggota rombongan lainnya 
mengikutinya, sampai hanya Tiera yang tetap berada di luar penghalang. 

"......." 

Dia mengulurkan tangan ke arah penghalang, ekspresi gugup di wajahnya. Tepat saat dia 
akan menyentuhnya, tangan Tiera melewatinya. 

"Wheew ... Aku sangat gugup ..." 

Tampaknya ada peluang bagus bahwa Tiera akan diusir, jadi dia benar-benar lega telah 
bisa melewati penghalang. 

(Jika dia bisa masuk ke sini, itu berarti statistik rata-rata dia lebih dari 450. Bahkan dengan 
memperhitungkan bonus peralatan, itu bukan angka yang bisa kamu raih tanpa bonus 
kebangkitan ...) 

Jadi pikir Shin sambil melihat Tiera yang mendatangi mereka. 

Tiera adalah seorang Priestess of the World Tree, sebuah keberadaan khusus, tetapi 
dipastikan bahwa dia bukan Yang Terpilih. 

Dalam permainan, tidak peduli bonus apa yang diberikan oleh peralatan, dia tidak bisa 
masuk di Castle of the Depths atau Seafloor Sanctuary. 

Baru saja, di depan mata Shin, Tiera telah mengatasi penghalang sekalipun. 

Di dunia ini, pemain tanpa bonus kebangkitan dapat meningkatkan statistik basis mereka 
hanya dengan menaikkan atau menggunakan item langka. 

Sama seperti Schnee dan yang lainnya, Tiera telah menerima bonus stat dari Ley Lines; 
sebagai penghuni dunia ini, bagaimanapun, ia mulai menjadi keberadaan yang mustahil. 

"...? Apakah ada yang salah? " 

" Tidak, tidak ada. " 

Berpikir tidak akan menyelesaikan masalah. Tiera agak bingung oleh keheningan Shin, 
tetapi dia melambai padanya untuk tidak keberatan dan menatap Arno. 
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"Berhati-hatilah." 

Shin tidak tahu berapa lama, jadi dia harus Arno kembali dulu. Menjadi putri duyung, dia 
bisa kembali ke Celciutos bahkan tanpa naik kapal. 

Kelompok Shin menyaksikan Arno pergi, lalu memandangi gerbang Castle of the Depths. 

Gerbang itu memiliki tiga depresi, ukuran yang sama dengan kartu item. 

"Sama seperti bagaimana itu diatur dalam permainan, kurasa?" 

"Mengatur?" 

"Ya, kamu perlu menawarkan bahan Tiga Makhluk Laut untuk memasuki Kastil Kedalaman 
Ishkar." 

Shin menjawab pertanyaan Schnee sambil mengambil item keluar dari Kotak Barangnya. 

Sepotong mutiara Mascurda, taring Keseldran, dan jarum Eolios. Untuk masuk, mereka 
harus diubah menjadi kartu dan ditempatkan di depresi gerbang. 

Di dunia ini mereka baru saja bertemu sebentar dengan Keseldran, tetapi bahan yang 
dikumpulkan di era game masih di dalam kotak item Shin. 

Shin mengambil tiga kartu dan menempatkan masing-masing dalam depresi di mana 
Binatang Laut yang sesuai digambarkan. 

Responsnya langsung karena dua dari tiga kartu ditolak. Hanya kartu Keseldran yang tetap 
di tempatnya, bersinar samar. 

"... apa pun artinya ini?" 

"Ini terjadi ketika kartu yang salah dimasukkan. Fungsi gerbang masih aktif saya mengerti." 

Shin menjawab pertanyaan bingung Schnee sambil menyentuh gerbang. Tidak ada 
jawaban, sepertinya tidak akan terbuka dalam waktu dekat. 

Biasanya, kartunya akan tetap ada dan gerbang akan terbuka. 

"Bahannya memang benar. Lagipula, mengapa hanya Keseldran yang tinggal? " 

Di era game juga, kartu item yang diterima oleh orang lain akan ditolak. Kartu dalam kotak 
item Shin aslinya berasal dari era game, mereka dapat dilihat telah diterima dari orang lain. 

"Keseldran adalah monster ular dengan penjepit, kan? Mungkin kita harus menghubungi ... 
atau setidaknya dilihat oleh mereka? " 
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" Sepertinya itu satu-satunya kemungkinan. " 

Shin hanya bisa setuju dengan pendapat Tiera. 

"Kuu kuu" 

Shin memikirkan alasan di balik penolakan materi, ketika Yuzuha menjulurkan dahinya. 

"Hm? Ada apa, Yuzuha? " 

" Ketika kita bertemu Kesel, kekuatan magisnya masuk ke dirimu, Shin. Itu dia, mungkin. " 

" Kekuatan sihirnya datang ke saya? " 

Menurut Yuzuha, ketika Keseldran menyerang penghalang, sebagian kecil kekuatan 
sihirnya mengalir ke Shin. Itu jumlah yang sangat minim sehingga Shin tidak 
menyadarinya, tetapi kekuatan sihir yang terpancar dari kartu mirip dengan itu, 
tampaknya. 

"Artinya, selama kita dekat dengan mereka, kita tidak perlu bertarung." 

Shin tidak yakin apakah hal yang sama akan terjadi dengan dua Beast lainnya juga, tapi 
tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. 

"Oke, ayo kita mulai dari Mascurda kalau begitu." 

Karena mereka hanya perlu mendekati monster itu, Shin memutuskan untuk mencoba dari 
yang lebih mudah untuk melarikan diri dari: di antara Tiga Binatang Laut, Mascurda 
memiliki kecepatan gerakan terendah. 

Shin mematerialisasikan kapal bertenaga sihir dari Item Box, menonaktifkan mode bawah 
air, dan menaiki kapal itu bersama anggota party lainnya. Arah yang mereka tuju adalah 
barat laut. 

"Mari kita berharap kita dapat menemukannya dengan cepat." 

"Keseldran telah datang tepat di sebelah Celciutos, kurasa itu telah merasakan kehadiran 
kita?" 

Shin juga mempertimbangkan kemungkinan yang Shibaid sebutkan. 

Meskipun berada di jantung Kuwain, Keseldran telah menyerang ketika kelompok itu 
mendekati penghalang Celciutos. Mereka tidak tahu apakah itu datang untuk pesta Shin 
atau orang merpeople, tetapi waktunya terlalu baik. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Berdasarkan apa yang mereka ketahui dan apa yang Arno katakan kepada mereka, 
Keseldran telah berkeliaran sangat jauh dari wilayahnya. Itu tidak akan berhasil tepat 
waktu jika tidak mulai mengejar kapal Shin segera setelah memasuki wilayah Kuwain. 

"Jika itu akan datang kepada kita, maka itu lebih baik. Pertama kita akan pergi agak dekat, 
menetapkan penanda dan kembali. Jika semakin dekat sudah cukup, maka hebat. Jika tidak, 
kita akan memikirkan hal lain. " 

Di antara semua keterampilan sihir, ada satu yang memungkinkan seseorang untuk 
menempatkan penanda untuk mengetahui di mana target tertentu berada, untuk jangka 
waktu terbatas. Jika semakin dekat saja tidak cukup, Shin berencana menggunakannya 
untuk menemukan Mascurda. 

Bergerak dengan kecepatan tinggi di bawah air berbahaya, jadi Shin membawa kapal ke 
permukaan. Jika mereka muncul sepenuhnya mereka akan tunduk pada lautan badai dan 
ombak tinggi, jadi dia menghentikan kenaikan kapal ke kedalaman yang tidak menghalangi 
kapal berlayar. 

Setelah beberapa saat, sejumlah besar monster tipe ubur-ubur muncul di depan kapal Shin. 
Level mereka berkisar liar dari rendah ke tinggi dan mereka melayang sangat dekat satu 
sama lain, sehingga hampir tidak ada ruang di antaranya. 

"Mari kita mengambil jalan memutar." 

Tidak perlu memaksa mereka melewati monster. Monster ubur-ubur jarang menyerang 
lebih dulu, jadi mereka mungkin akan membiarkan kapal pergi selama mereka tidak 
diserang. 

Shin telah mendengar bahwa monster telah berubah menjadi kejam, tetapi jenis ini 
tampaknya tidak terpengaruh. 

Kelompok monster ubur-ubur melayang di kedalaman di mana cahaya nyaris menembus 
ke laut, jadi Shin memutuskan untuk lewat di bawah mereka. 

"Hm?" 

Kapal itu berjalan perlahan, ketika Shin melihat tanda merah transparan setengah di peta. 
Itu melambangkan keberadaan monster yang menggunakan 【Menyembunyikan】. 

Kawanan ubur-ubur juga perlahan bergerak, untuk memblokir jalur kapal. 

"Itu keluar lebih awal dari yang diharapkan, ya." 

"Sepertinya begitu." 

Schnee juga merasakan kehadiran monster itu dan melihat ke bawah kapal. 
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Shibaid dan Filma juga menyadarinya. 

"Apa yang akan terjadi?" 

Tiera mengerti bahwa monster sedang mendekat, tetapi dia tidak bisa mendeteksi musuh 
yang tersembunyi, tampaknya. 

"Ada monster tersembunyi di bawah kita. Jika kita turun sedikit lebih rendah, itu mungkin 
akan menyerang. " 

Kelompok Shin berusaha untuk melewati apa yang bisa disebut pintu masuk ke kedalaman 
laut, tempat di mana cahaya tidak bisa mencapai. 

Di bawah itu, tanpa sumber cahaya atau keterampilan penglihatan malam, tidak mungkin 
untuk melihat apa pun. 

Monster ubur-ubur hanyalah umpan. Kapal akan diserang ketika berusaha menghindari 
mereka, atau Shin pikir rencana monster itu. 

"Bukankah kita harus mengubah arah, kalau begitu?" 

"Jika kita lakukan itu mungkin tidak akan menyerang. Kami akan menghindar dan 
melarikan diri. " 

" Melarikan diri? Tunggu, maksudmu monster yang mencoba menyergap kita adalah--- " 

" Itu akan datang! Pegang sesuatu, semuanya! " 

Sebelum Tiera menyelesaikan kalimatnya, Shin dengan tajam memutar tuas kontrol dan 
menginjak pedal. Arah kapal berubah secara diagonal dan dipercepat. 

"Bingo! Saya tahu itu! " 

" Waah ... " 

Shin memutar kapal, menyinari lampu di tempat yang baru saja dikosongkan. Di sana 
mereka menemukan enam tentakel cumi-cumi dengan pengisap, menggeliat mencari kapal. 

Tiera mundur pada pemandangan seperti itu, memegang tubuhnya sendiri dengan lengan 
dan gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tentakel cumi-cumi yang sebesar ini: 
lebih dari terkejut, dia dilanda gelombang jijik. 

"Itu adalah tentakel Mascurda. Jika mereka menangkapmu, kamu akan terseret langsung ke 
mulutnya. " 
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Tubuh utama monster itu ada di suatu tempat yang lebih dalam, jadi kelompok itu hanya 
bisa melihat tentakel besarnya tumbuh dari kegelapan. Karena ini, itu tampak lebih 
menyeramkan. 

"Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" 

"Aku khawatir itu tidak akan bekerja hanya dengan tentakel, jadi aku akan lebih dekat ke 
tubuh utama. Maaf teman-teman, tapi kapalnya akan lebih berguncang lagi! " 

Menyadari bahwa ia tidak dapat menangkap apa pun dengan mencoba memahami 
tentakel-tentakel itu, tubuh Mascurda muncul dari kegelapan. 

Tubuh utamanya, lebih besar dari kapal berkekuatan sihir Shin, dipersenjatai dengan 
kerang dan permata, cocok untuk salah satu monster yang disebut Sea Beast. Cakar besar 
dan tajam menghiasi ujung tentakelnya: meskipun memiliki kesamaan dengan cumi-cumi 
normal, penampilannya jelas menunjukkan bahwa makhluk itu adalah monster. 

Tentakel tambahan yang belum digunakan sebelumnya membentang ke arah kapal, tetapi 
Shin menghindarinya dengan menggerakkan kapal secara horizontal. Tentakel, yang hilang 
dari target mereka, menabrak gerombolan ubur-ubur, membungkus diri dengan beberapa 
dari mereka. 

"Shin ... kurasa aku tidak akan bisa makan cumi lagi ..." 

"Ya, jika kau tidak terbiasa, ini bisa menjadi pemandangan yang sangat mengejutkan." 

Tiera dan Shin sedang menonton Mascurda saat berpesta di atas monster ubur-ubur yang 
ditangkapnya. Mulut monster yang bundar di bagian bawah tubuhnya merobek ubur-ubur 
dan menelannya. 

Barisan gigi mirip gergaji bisa dilihat di dalam mulut monster itu. Nasib ubur-ubur 
menunjukkan dengan jelas apa yang akan terjadi pada apa pun yang berakhir di mulut 
monster itu. 

"Jadi, ubur-ubur itu bukan pelayan Mascurda, kalau begitu." 

"Jika kita semakin dekat dengan tubuh utama, aku akan memasang penghalang." 

"Silakan." 

Kapal itu terpesona dengan sihir pelindung, tetapi untuk menambahkan keamanan, Shibaid 
mengeluarkan 

『Great Shell Shield of Collision』. 

Shin mengarahkan kapal ke arah tubuh Mascurda, menjaga monster itu di bidang 
penglihatannya. 
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"Kami mungkin diserang, jadi pastikan kamu tidak kehilangan keseimbanganmu!" 

Shin berteriak sambil melangkah lebih keras pada pedal. Mesin ajaib itu meraung, menarik 
perhatian Mascurda, matanya menatap tajam ke kapal. 

"Yah, sekarang ia menemukan kita dengan pasti." 

"Di bawah air, deteksi melalui suara adalah metode dasar. Tentu saja akan. " 

Selama pertukaran Filma dan Schnee, tentakel Mascurda sudah menembaki kapal. Namun, 
kapal itu melaju lebih cepat dari yang bisa mereka raih. 

"Shin !! Shin !!! Kami memiringkan !! Kapal miring !! " 

Kapal melaju melewati tentakel dengan kecepatan yang tak terpikirkan untuk perjalanan 
bawah laut. Kapal, miring pada 90 derajat, nyaris tidak berhasil menghindari tentakel, 
sehingga Tiera yang terkejut memanggil nama Shin. 

"Kita akan langsung seperti ini dan melewati sebelah Mascurda! Ini akan menembakkan 
sihir pada kita, bersiap untuk tabrakan! " 

Seperti yang Shin katakan, dua batu permata mels lebar di dahi Mascurda mulai bersinar. 
Juga karena statusnya sebagai monster bawah air, sihir yang digunakannya terutama 
berbasis air. 

Saat cahaya batu permata semakin kuat, air laut di depan mata Mascurda mulai berputar. 

Pusaran air yang baru terbentuk dengan cepat menjadi lebih besar dan lebih besar, cukup 
besar untuk menelan seluruh kapal Shin. 

Skill Sihir tipe air 【Maelstrom】. 

Menggunakannya di bawah air memberi bonus seperti peningkatan kekuatan ofensif dan 
efek area yang lebih besar. Dengan Mascurda sebagai kastornya, pusaran air yang 
dihasilkan mencapai ukuran yang bisa dibuat beberapa pemain. 

"Tidak terlalu cepat!" 

Di kapal, menghadap pusaran air, Shin berteriak dan menabrak panel kontrol. Dia memilih 
senjata dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. 

Sisi kapal dibuka dengan suara seperti psssht dan dua torpedo melesat ke arah pusaran air, 
meninggalkan jejak gelembung di belakang mereka. 

Torpedo menembak langsung ke jantung pusaran air: begitu mereka mencapai itu, mantra 
di dalamnya diaktifkan. Setelah ledakan, 【Maelstrom】 berputar ke arah yang berlawanan 

saat Mascurda dihasilkan, dan dua pusaran air saling membatalkan. 
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"Sekarang !!" 

Satu saat sebelum pusaran air menghilang, Shin memajukan kapal. 

Mungkin karena pusaran air yang berbenturan menghalangi penglihatannya, Mascurda 
tidak bisa bereaksi dengan cepat terhadap kapal yang memaksa melewati dua setengahnya 
menghilang 【Maelstrom】. 

Kapal bertenaga magis Shin melintas tepat di sebelah tubuh Mascurda. Pada saat itu, Shin 
menembakkan spidol, yang hanya bertindak sebagai suar kekuatan magis, jadi Mascurda 
bahkan tidak menyadari dipukul dengan itu. 

Setelah lewat, kapal melaju kencang dan melaju menjauh dari monster. 

Mascurda mencoba mengejarnya, tetapi saat itu hadiah perpisahan Shin diaktifkan. 

------!?!?!?!?!?!?!?!?! 

Apa yang telah dilepaskan dari bagian belakang kapal adalah muatan barel. Tujuan mereka 
adalah untuk menciptakan tabir asap di bawah air: daripada asap yang sebenarnya, mereka 
merilis cairan seperti tinta di sekitar. Menyentuh cairan juga membuat tidak mungkin 
mendeteksi pemain dan memberikan status negatif. Itu adalah versi bawah laut dari item 
yang digunakan untuk melarikan diri setelah bertemu monster yang terlalu berbeda dari 
level seseorang. 

Meninggalkan Mascurda, yang mengeluarkan jeritan melengking karena kemarahan, atau 
rasa sakit, kelompok Shin kembali ke Castle of the Depths. 

Di sana mereka kembali mencoba menempatkan kartu item bagian Mascurda dalam 
depresi gerbang yang serasi. Kali ini, kartu mulai bersinar dengan benar. 

"Baik! Sekarang kita tahu bahwa kita tidak perlu bertarung. " 

Akan menjadi masalah untuk melemahkan salah satu Beast Sea, karena salah satu dari dua 
lainnya akhirnya mengalahkan mereka. Jika mereka hanya harus mendekati mereka, itu 
jauh lebih mudah daripada melawan mereka. Yuzuha mengkonfirmasi bahwa, seperti apa 
yang terjadi dengan Keseldran, kekuatan sihir Mascurda telah mengalir ke Shin. 

"Tujuan kita selanjutnya adalah tenggara, kalau begitu?" 

"Ya, Eolios adalah satu-satunya yang tersisa, mari kita pastikan kita bisa menyelesaikannya 
hari ini." 

Shin mengangguk ke Schnee dan kembali ke kapal. 

Waktu saat ini adalah tiga lewat sedikit di sore hari. Mengingat berapa lama untuk kembali, 
mungkin akan senja ketika mereka melakukannya. 
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Jika mereka mulai menjelajahi ruang bawah tanah maka, bisa sampai larut malam untuk 
membersihkannya. 

Penjara bawah tanah yang akan dimasuki kelompok itu adalah yang tidak diketahui, di 
mana mereka akan menemukan sumber racun. Itu pasti bukan tempat untuk bermalam. 

Di kedalaman laut, ada atau tidak adanya sinar matahari tidak membuat perbedaan, tetapi 
karena kurangnya sinar matahari, mudah kehilangan jejak waktu dan menjadi aktif selama 
berjam-jam, sehingga berdampak pada kinerja seseorang. 

Mengetahui hal ini, Shin telah memutuskan untuk mengambil istirahat yang cukup sebelum 
menghadapi ruang bawah tanah. 

"Apa? Kita tidak akan pergi segera? " 

" Aku harus persediaan barang terlebih dahulu. Eolios adalah perenang cepat juga, jadi aku 
ingin mengambil beberapa barang untuk mengatasinya. " 

Eolios adalah monster laut yang memiliki kecepatan berenang tertinggi. Bahkan bisa 
menghindari item yang digunakan kelompok itu terhadap Mascurda. 

Shin mengubah peralatan kapal, melihat diagram kapal yang ditampilkan di layar. Di 
sebelahnya, Tiera tampak terkesan. 

"Gambar dan teks mengambang di udara ... itu benar-benar aneh, tidak peduli berapa kali 
aku melihatnya. Selain itu, hanya memindahkan mereka di sekitar mengubah hal-hal dalam 
kenyataan juga ... " 

Layar yang dimanipulasi Shin adalah fungsi yang dimuat ke kapal dan terlihat oleh siapa 
saja, tidak seperti layar status setiap orang. 

"Setelah kamu terbiasa, itu benar-benar nyaman." 

Setelah menjawab Tiera, Shin memilih item untuk melengkapi di bagian bawah lambung: 
ketika dia melakukan gambar di layar berubah, sekarang menunjukkan semacam nosel. 

Shin pergi ke luar kapal untuk memastikan bahwa itu telah berubah seperti yang 
ditunjukkan diagram. Sebagian dari perubahan telah dieksekusi di bagian bawah kapal, jadi 
dia harus berubah ke mode bawah air dan menyelam untuk memeriksa. 

"Ini benar-benar berubah. Aku ingin tahu bagaimana ini bekerja ... " 

Tiera tertarik dan bergabung dengan Shin dalam inspeksi: ketika mereka kembali, dia 
mengungkapkan keheranannya sementara menonaktifkan mode bawah air. Dia telah 
melihat sangat dekat pada bagian yang diubah, tetapi tidak bisa mengerti bagaimana hal itu 
terjadi. 
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"Secara ajaib, kurasa." 

Shin tidak bisa mengatakan itu adalah mekanik permainan, jadi dia memutuskan untuk 
mengandalkan jawaban yang selalu nyaman bahwa sihir melakukannya. 

"Itu jawaban yang paling meyakinkan, kurasa. Itu ... mesin bertenaga sihir, kan? Aliran ajaib 
ketika diaktifkan benar-benar sesuatu yang lain juga. " 

Apa yang Yuzuha sebut sebagai aliran sihir juga terlihat oleh Tiera; seperti dalam kasus ini, 
meskipun, itu mungkin untuk melihat aliran sihir yang berasal dari item juga. 

"Apa yang kau lihat, Tiera?" 

"Aku melihat cahaya ungu tipis yang berkilauan keluar dari mesin dan menyebar ke 
seluruh kapal. Ini benar-benar indah, jadi sedikit memalukan bahwa hanya saya yang dapat 
melihatnya. " 

Setelah sepenuhnya menyebar, alirannya menghilang. Mendengar Tiera membicarakannya, 
Shin berpikir bahwa dia juga ingin melihatnya, tetapi tidak ada keterampilan untuk 
membuat aliran sihir terlihat, jadi dia menyerah. 

Dengan persiapan mereka selesai, kelompok Shin berangkat lagi, kali ini ke wilayah Eolios. 

Wilayah yang dikuasai oleh Eolios tampak sangat berbeda dari Mascurda. 

"Ini buruk!" 

Shin mengutuk pelan sambil memegang kontrol kapal dengan hati-hati. 

Segera setelah memasuki wilayah Eolios, kapal diserang oleh monster. Kuantitas dan 
spesies mereka juga meningkat dari menit ke menit. 

"Mengapa begitu berbeda dari daerah lain di sini?" 

"Memang, ini tidak bisa dipahami." 

Filma dan Shibaid juga menyuarakan kebingungan mereka, memandangi para monster 
yang menyerang mereka seperti longsoran salju. 

Shibaid mendirikan penghalang untuk mengusir serangan dari segerombolan monster 
seperti makarel, sementara Shin membuat kapal berputar untuk mengusir sekelompok 
monster tipe gurita yang telah melekat padanya. 

Untuk kapal, aksinya menjadi agak terlalu menarik. 

"Aku mungkin berakhir pingsan bahkan sebelum kita menemukan bos ..." 
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Percepatan tiba-tiba, perlambatan, dan rotasi kapal terbukti terlalu banyak untuk Tiera, 
meskipun dia telah minum obat anti mabuk laut. 

Ketika Shin mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus seperti itu, dia melihat respon 
yang jauh lebih besar daripada monster di sekitarnya yang menuju ke arah mereka dengan 
kecepatan yang sangat tinggi. 

Identitas sebenarnya dari respons yang meledak ke arah kapal, melibas para monster, 
tentu saja, Eolios. 

Monster besar seperti hiu, dengan kepala dan sebagian siripnya mengeras sebagai 
perlindungan. Seluruh tubuhnya juga ditutupi oleh jarum panjang satu seperti pas, yang 
dapat meredakan sihir dan juga digunakan sebagai senjata yang kuat. Bahkan jika monster 
yang tidak bisa mengelak lewat Eolios terjebak pada mereka, Binatang Laut sepertinya 
tidak memperhatikan atau peduli. 

Selama era permainan, Eolios telah menusuk banyak pemain hingga mati. Untuk monster 
di sekitarnya, ditusuk berarti kematian instan. Karena kecepatan renang Eoli yang luar 
biasa, mereka akan terkoyak dengan kejam. 

"Seperti yang diharapkan dari yang tercepat di antara Tiga Makhluk Laut. Kecepatan itu 
ada di level lain. " 

Shin menyingkirkan monster di sekitarnya dengan sihir anti-penyerang kapal dan dengan 
paksa mengarahkan kapal keluar dari jalur Eolios. 

Bahkan jika mereka berubah menjadi liar, monster-monster itu mungkin masih bisa 
menyadari bahaya sampai tingkat tertentu. Orang-orang di sekitar kapal tampaknya 
terguncang oleh kedatangan Eolios. 

"Akan mudah jika kita bisa lewat begitu saja, seperti yang kita lakukan dengan Mascurda, 
ya." 

Shin berkata begitu pada Schnee, tetapi tidak mencoba melakukan manuver ini. Mobilitas 
Eoli berada pada puncaknya ketika ia menyerang, tetapi ia juga dapat mengubah arah 
secara vertikal atau horizontal dengan sangat mudah. 

Karena itu, untuk menghindari muatannya, mereka harus mendapatkan jarak yang besar 
dengan sangat cepat. Hanya pindah ke samping tidak akan cukup. 

Bahkan jika, secara kebetulan, mereka berhasil menghindari tabrakan, Eolios dapat 
menembakkan jarumnya, sehingga menusuk kapal tepat setelah itu dianggap aman. 

Dengan pelapisan pelindung kapal dan penghalang Shibaid, kapal itu mungkin akan mampu 
menahan satu serangan, tetapi jika tidak berhasil mereka tidak akan pulih, jadi Shin 
memutuskan untuk tidak mengujinya. 
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"Yuzuha! Apakah sihirnya sudah ada di sini? " 

" Belum! " 

Jarak antara kapal dan Eolios sekitar 300 mels. Dalam kasus Mascurda, mereka telah 
melewati kurang dari 10 mel dari tubuh monster, sementara dengan Keseldran jaraknya 
sekitar 100 mel: mengingat ini, Eolios masih terlalu jauh. 

"Bagaimana kamu suka ini kalau begitu!" 

Shin memindahkan kapal tepat di depan jalan Eolios dan melambat. 

Mungkin berpikir mangsanya telah melemah, Eolios mendekat perlahan, rahangnya 
terbuka lebar. 

"Dadaku ... sakit ..." 

Dari jembatan itu tidak mungkin untuk melihat di belakang kapal. Tiera, bagaimanapun, 
telah merasakan tekanan Eolios dan memegangi dadanya dengan cemberut. 

"Maaf, tolong tahan sedikit lagi!" 

---Distance to Eolios, 280 mels. 

Shin melihat peta dan mengukur jarak. Monster itu bisa berakselerasi tiba-tiba, jadi jarinya 
sudah siap pada sakelar akselerasi darurat. 

---220 mels. 

Sinyal Yuzuha belum datang. Dia sedang menatap dengan penuh perhatian pada sesuatu, 
menuju bagian belakang kapal. 

---180 mels. 

Shin merasakan sesuatu merayap di bahunya. Mungkin tekanan yang dipancarkan Eolios. 

---130 mels. 

"Ada di sini!" 

Suara Yuzuha menggema melalui jembatan. 

"Baiklah, kita berangkat !!" 

Segera setelah dia mendengar bahwa kekuatan sihir telah tiba, Shin mengaktifkan 
akselerasi darurat kapal. Pada saat yang sama, dia merilis item untuk memudahkan mereka 
melarikan diri dari buritan -- yang berbeda dari apa yang dia gunakan melawan Mascurda. 
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-----!?!?!?!?!? 

Beberapa detik setelah rilis, jeritan tidak manusiawi bisa terdengar dari belakang mereka. 

Apa yang Shin lemparkan ke Eolios adalah sebuah tong yang diisi hingga penuh dengan 
kristal, masing-masing dipenuhi dengan keterampilan sihir tipe Angin 【Shock Pulse】. 

Skill itu digunakan untuk mengeluarkan suara yang sangat keras, untuk membubarkan 
monster yang mengejar. Apa yang akan terjadi jika 10, 20, atau lebih diaktifkan di bawah 
air, di mana suara diperbanyak dengan kecepatan yang lebih cepat? 

"Sepertinya kita berhasil melarikan diri, entah bagaimana." 

Shin menghela nafas lega sambil melihat respon yang menghilang di luar jangkauan deteksi 
peta. 

Kristal memancarkan gelombang kejut fisik juga, jadi Eolios memiliki hal-hal yang lebih 
penting untuk ditangani daripada mengejar kelompok Shin. Melihat penanda bergerak ke 
kiri dan ke kanan, Shin menduga itu mungkin cukup membingungkan sekarang. 

Menjadi monster berbasis hiu, itu akan menjadi masalah jika mengikuti mereka melalui 
penciuman, jadi Shin telah meluncurkan laras yang menghasilkan bau busuk juga. 

Monster-monster yang telah menyerang kapal itu tampak lebih bingung daripada Eolios. 
Beberapa saling bertabrakan atau berkeliaran secara acak. Situasi benar-benar kacau 
balau. Yang lain, mungkin karena kehilangan kesadaran, tidak bergerak sama sekali. 

"Sepertinya area efeknya cukup luas." 

"Kami bahkan berhasil mengejutkan monster bos. Tapi, itu pasti karena diaktifkan di 
bawah air. " 

Shin menjawab komentar Schnee sambil mengoperasikan kontrol kapal. Tidak seperti 
sebelumnya, ketika mereka baru saja tiba di daerah itu, mereka berhasil melanjutkan tanpa 
hambatan serius. 

Mereka diserang lagi oleh monster dalam perjalanan mereka kembali, tetapi mungkin 
karena efek 【Shock Pulse】, monster itu jauh lebih ganas daripada sebelumnya, sehingga 

kelompok itu dapat kembali ke Castle of the Depths dengan relatif lancar. 
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Vol. 11 - 3.2 
Bab 3 -- Bagian 2 Pesta Shin menghabiskan malam di kapal. Setelah melakukan persiapan 
yang diperlukan, mereka berdiri di depan gerbang penjara bawah tanah. 

Shin meletakkan kartu yang tersisa di depresi gerbang dan semua kartu mulai bersinar 
terang. Dengan bunyi berderit, goresan, gerbang ke Castle of the Depths akhirnya terbuka. 

"Shin ... ada kemungkinan kita mungkin sudah terlambat." 

"Ya, bahkan aku bisa tahu. Kali ini benar-benar buruk. " 

Shin hanya bisa setuju dengan apa yang dikatakan Tiera setelah gerbang dibuka. 

Kastil Kedalaman telah ditelan oleh racun yang sangat tebal. 

"Supaya aman, mari kita semua gunakan ini." 

Shin berbicara sambil melihat racun yang keluar dari gerbang. Situasinya lebih buruk dari 
yang diharapkan, jadi dia memutuskan bahwa terlalu berisiko untuk menyerang tanpa 
mempersiapkan tindakan pencegahan yang tepat. Dia kemudian menyerahkan 『Obat 

Keajaiban Langit Suci』, yang mereka gunakan ketika menjelajahi ruang bawah tanah Fuji, 

kepada semua anggota partai. Untuk mempersiapkan sesuatu yang tidak terduga, dia 
memberikan setumpuk kartu item kepada semua orang. 

"Tiera, ambil ini." 

"Ini ... eh, kacamata?" 

Bersama dengan kartu item, Shin memberi Tiera kacamata bawah air yang terpesona 
dengan efek bonus seperti 【Night Sight】 dan 【Far Sight】. Kacamata itu besar, mirip 

dengan yang digunakan saat menyelam. 

Di ruang bawah tanah di mana visibilitas buruk karena miasma, keterampilan bantuan 
visual -- 【Night Sight】 di atas segalanya adalah keharusan. Tiera telah belajar 【Far Sight

】, tetapi belum tahu 【Night Sight】. 

"Ketika aku melengkapi mereka, air di dalam kacamata menghilang ... apakah ini oke?" 

"Tidak apa-apa ... kurasa?" 

Kacamata tidak berubah bentuk bahkan jika peralatan pemakai beralih ke mode bawah air. 

Jika kacamata dilengkapi di bawah air, air laut biasanya meresap ke dalam, tetapi 
seharusnya tidak ada efek pada keterampilan yang melekat padanya. Namun, karena suatu 
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alasan, air di dalamnya telah menghilang. Bisa jadi perbedaan antara permainan dan 
kenyataan. 

"Tidak ada gunanya memikirkannya, kurasa. Efek kacamata masih ada, jadi saya akan 
memanfaatkannya. " 

Tiera tahu bahwa itu bukan sesuatu yang perlu mereka bicarakan saat itu juga, jadi dia 
menyelesaikan topik itu. Shin mengangguk dan berbalik lagi ke arah gerbang. 

"Pertama, aku harus memastikan racun tidak menyebar lebih dari yang sudah ... oke, ayo 
pergi." 

Shin menghentikan racun menyebar di luar gerbang, lalu masuk ke Castle of the Depths, 
dengan Schnee dan yang lainnya di belakangnya. 

"Tapi aku tidak mengira kastil akan rusak sebanyak ini. Apakah penampilan luar hanya 
ilusi? " 

" Jika aku ingat dengan baik, penampilannya tidak berubah bahkan jika pemain 
menghancurkannya. Mungkin itu untuk mencegah melihat interior ruang bawah tanah dari 
luar. " 

Sambil melangkah maju melalui air, Shin menjawab pertanyaan Schnee, mengingat kembali 
ingatannya akan era permainan. 

Bagian Castle of the Depths 'hanyalah fasad, seperti potongan kardus yang diletakkan di 
depan ruang bawah tanah yang sebenarnya. Jika seseorang mau, itu mungkin untuk 
mengubahnya menjadi tumpukan puing. 

Melakukan itu tidak akan mencapai apa pun, jadi sebagian besar pemain tidak repot-repot 
menghancurkannya. 

Shin sedang mencari jalan menuju bawah tanah, ketika dia mengambil beberapa tanggapan 
dalam jangkauan deteksi. 

"Kastil itu seharusnya kosong, tapi ternyata ada sesuatu di sini." 

"Dengan racun sebanyak ini, itu tidak akan aneh." 

Shin menjawab peringatan Shibaid sambil menghunus pedangnya, 『Tanpa Bulan』. 

"Mereka tipe hantu! Mereka akan datang dari depan, kiri, dan kanan, melalui dinding! " 

Shin melihat ke peta dan melihat spidol bermusuhan bergerak ke arah mereka melewati 
kamar dan koridor, jadi dia memberi tahu sisa pesta. 
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Beberapa detik kemudian, monster menakutkan muncul di depan kelompok Shin, dari 
langit-langit dan dinding di sisi kanan dan kiri mereka. 

"Shibaid, Filma, Skullfaces di depan adalah milikmu. Schnee dan aku akan mengambil 
Phantom di kiri dan kanan. Tiera, hadapi Baby Hollow di langit-langit! " 

Shin memberi perintah pada pesta itu, lalu mengaktifkan skill 【Pure Holy】 dengan 

Schnee. 

Monster mirip manusia setengah tak terlihat yang telah melewati dinding, terbungkus 
jubah yang menyembunyikan fitur mereka, adalah High Phantoms: monster tipe hantu 
dengan level sekitar 400. 

Mampu menggunakan sihir dari setiap elemen, mereka lawan yang agak jahat. 

Mengetahui bahwa itu akan datang, Shin dan Schnee dapat bersiap untuk menyerang 
segera setelah Phantom memasuki dinding. Cahaya yang mereka pancarkan dari telapak 
tangan mereka menyebabkan Phantom Tinggi menghilang begitu saja sebelum mereka bisa 
melakukan apa saja. 

"Aku sudah selesai di sini juga." 

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan kekalahan Shin dan Schnee terhadap High 
Phantoms, Tiera telah berurusan dengan monster bola api berbentuk bayi yang disebut 
Baby Hollow. 

Hanya ada beberapa dari mereka, jadi mereka tidak memiliki kesempatan melawan 
tembakan dari busur Tiera, dipersenjatai dengan panah yang diberikan Shin padanya, yang 
memiliki bonus elemen anti-miasma Light dan bonus 【Purification】. 

Karena medan perang sekarang di bawah air, Tiera telah mengubah busur yang 
diperlengkapinya menjadi 『Emerald Whirltide Bow』, busur kelas Legenda lebih rendah 

yang meningkatkan kekuatan ofensif dan akurasi di bawah air. 

Shin tidak berpikir bahwa dia bisa menggunakannya, tetapi Tiera terbukti mampu 
menanganinya tanpa penalti. 

"Sepertinya mereka juga sudah selesai." 

Shin memperhatikan Shibaid dan Filma menyapu Skullfaces. Koridor tempat mereka 
berada cukup lebar, tetapi masih belum cukup bagi banyak Skullfaces untuk berdiri 
berdampingan. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, satu-satunya yang bisa 
mengayunkan senjata mereka adalah tiga, mungkin empat di depan. 
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Dalam hal statistik dan peralatan, tidak mungkin mereka bisa menandingi Shibaid dan 
Filma. Bahkan kelas Raja Skullfaces ditumbangkan dalam satu pukulan. Hanya masalah 
waktu sampai seluruh paket, yang terdiri dari Skullfaces dari berbagai kelas, dimusnahkan. 

"Mereka punya angka, tetapi tingkat mereka tidak perlu khawatir." 

"Itu benar. Ngomong-ngomong, High Phantom adalah monster yang muncul di Seafloor 
Sanctuary, kan? " 

Castle of the Depths adalah sarang monster tingkat tinggi. Berpikir tentang standar gim, 
High Phantoms terlalu rendah level untuk muncul di sana. 

"Berarti monster Seafloor Sanctuary juga tinggal di kastil? Itu bisa sedikit menyakitkan. " 

"Menilai dari situasi saat ini, itu tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan. Tentunya 
mereka bukan roh pendendam dari orang-orang yang mati di laut. " 

Filma tampak kesal, bahunya jatuh, tetapi Shibaid menjawabnya dengan serius. 

Mengalahkan monster tidak akan sulit sama sekali, tetapi kecepatan adalah esensi saat ini, 
jadi memiliki kemajuan mereka melambat bukanlah prospek yang baik. 

Kelompok Shin memutuskan untuk lebih fokus pada deteksi musuh dan melanjutkan 
sambil menghindari pertemuan sebanyak mungkin. 

"Jika strukturnya sama seperti sebelumnya, jalan menuju ruang bawah tanah harus di 
ruang tahta." 

Bagian dalam kastil tampak sangat mirip dengan apa yang diingat Shin. Dia memutuskan 
untuk menuju ruang tahta, seperti yang dia lakukan dalam permainan. Terletak di pusat 
kastil, dibutuhkan sekitar 15 menit berjalan kaki untuk mencapainya. 

Jalan yang paling ideal adalah langsung menuju ke sana, menghancurkan dinding yang 
menghalangi jalan, tapi itu pasti, tanpa ragu, menarik monster ke arah mereka, jadi mereka 
membuang idenya. 

"......." 

Mengetahui bahwa ada monster di sekitarnya, kelompok itu melanjutkan dengan diam 
berkat Shin dan Schnee's 【Silent Domain】. Tidak seperti suara di darat, di laut, bahkan 

bisikan terkecil dapat menarik perhatian monster. 

"Bukankah ... sangat dingin?" 

Ruang singgasana masih beberapa menit jauhnya ketika Tiera bergumam pada dirinya 
sendiri. Bahkan dalam mode bawah air efek dari peralatan asli masih aktif, jadi ada 
perubahan lingkungan yang hanya bisa dia sadari. 
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"Aku tidak merasakan sesuatu yang khusus, bagaimana dengan orang lain?" 

Filma, Shibaid, dan Schnee menjawab pertanyaan Shin dengan cara yang sama, mereka juga 
tidak mengambil apa-apa. 

Namun Yuzuha dan Kagerou memiliki pendapat berbeda. 

" Ekorku terasa dingin!" 

"Guru !!" 

Kagerou menggeram setuju dengan kata-kata Yuzuha. 

"Ada sesuatu di depan." 

"Mengingat siapa yang mendeteksi ini, aku punya firasat buruk tentang apa yang 
menunggu .." 

Dingin dingin yang tidak dapat dideteksi dengan cara biasa. Penyebabnya rupanya di ruang 
tahta. 

"Ini bukan hanya racun. Mungkin juga menyeret jiwa orang-orang yang mati di laut di sini. 
Ada begitu banyak juga ... " 

Tiera, diberkati dengan kemampuan deteksi spiritual, berbicara sambil gemetar, wajahnya 
pucat. 

"Apa kamu baik baik saja? Jika terlalu sulit, kita bisa berurusan dengan apa pun yang ada di 
dalam diri kita. " 

" Aku tidak akan bisa bergabung dalam pertempuran jika aku melakukannya, tetapi ada 
sesuatu yang ingin aku coba. Yuzuha, bisakah kau membantuku? " 

" Kuu? " 

Tiera menahan tubuhnya agar tidak gemetaran dan memandang Shin. Matanya bersinar 
dengan cahaya tekad yang sangat kuat. 

"...mengerti. Yuzuha, jaga Tiera. " 

" Kuu! " 

Yuzuha menangis ketika mengatakan "serahkan padaku!" Dan mendayung ke bahu Tiera. 
Menjadi di bawah air, rasanya seperti dia tidak menimbang apa pun. Di bawah kaki Tiera, 
Kagerou berdiri dengan bangga, seolah mengatakan "Aku juga di sisimu!". 

"Bagus, ayo pergi." 
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Shin melangkah maju, selalu fokus mendeteksi ancaman. Dinding dan semacamnya tidak 
ada artinya bagi monster tipe Hantu, jadi setiap kali mereka mendekat, Shin dan Schnee 
menghempaskan mereka dengan sihir. 

"Ini pasti itu." 

Kelompok Shin dengan cepat mencapai ruang tahta, berhasil menghindari sebanyak 
mungkin pertemuan. 

Di balik pintu, Shin mendeteksi tiga kehadiran, semuanya lebih besar dari monster yang 
berkeliaran di koridor kastil. 

"Sepertinya ada bos yang ditempatkan di sini." 

"Awalnya seharusnya tidak ada apa-apa di sini, jadi ... Kurasa mereka adalah monster dari 
Seafloor Sanctuary?" 

"Aku bertanya-tanya ... tempat itu terutama memiliki monster jenis ikan. Saya pikir 
situasinya sekarang berbeda. " 

Para monster yang muncul di Seafloor Sanctuary sebagian besar didasarkan pada makhluk 
laut, seperti ikan atau krustasea. Berdasarkan fakta bahwa monster tipe Undead seperti 
Skullfaces dan Phantoms sekarang berkeliaran di kastil, Shin ragu bahwa monster laut akan 
muncul sebagai bos. 

"Kita hanya bisa waspada dan melanjutkan." 

Shin mengangguk pada Shibaid. Melewati ruang tahta adalah satu-satunya cara untuk pergi 
ke bawah tanah, sehingga mereka tidak bisa menghindari konfrontasi bos ini. 

Meskipun mereka memutuskan untuk menghadapi bos, mereka masih bertanya-tanya 
apakah pintu masuk ruang bawah tanah masih di ruang tahta. Namun, tidak ada cara untuk 
menghapus keraguan mereka pada saat ini. 

"Apakah kamu siap, semuanya? Aku membuka pintu. " 

Shin menyuruh Schnee dan yang lainnya mengambil satu langkah ke belakang, lalu 
mendorong pintu hingga terbuka. Pintu-pintu tidak menawarkan banyak perlawanan dan 
perlahan-lahan terbuka. 

Begitu bagian dalam ruangan menjadi terlihat, semburan racun hitam melesat melalui 
pembukaan pintu langsung ke arah kelompok Shin. 

"!!" 

Miasma telah ditembak dengan keras, dengan kekuatan ledakan yang mirip dengan 
backdraft. Tingkat bahaya jauh lebih tinggi daripada racun yang keluar dari kastil. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Begitu dia melihatnya, Shin memasang penghalang racun dan melangkah mundur. 
Dihentikan oleh penghalang, momentum racun tumbuh sementara lebih lemah. Tercemar, 
penghalang menghilang dengan cepat, tapi itu cukup untuk membuat jarak. 

Kelompok Shin dalam kewaspadaan puncak ketika mereka membuka pintu, jadi tanggapan 
mereka langsung. 

Pembatas racun baru yang dipasang oleh Shibaid membuka celah antara kelompok Shin 
dan racun. 

"【Pemurnian】 !!" 

Shin kemudian melepaskan keahliannya menuju racun yang menelan penghalang Shibaid. 

Dipukul oleh cahaya yang dipancarkan oleh telapak tangan Shin, racun yang meletus 
menghilang seperti asap. 

"Baiklah, baiklah. Itu cukup disambut. " 

" Kurasa kita tidak bisa mengharapkan kesopanan dari tuan rumah yang terbuat dari racun. 
" 

Sambil bertukar olok-olok dengan Shibaid, Shin memperbesar jangkauan 【Purification】. 

Mengabaikan MP-nya yang semakin berkurang, dia menyingkirkan semua racun di ruang 
tahta sekaligus. 

Ruangan itu awalnya tampak remang-remang bahkan melalui 【Night Vision】, karena 

racun, tapi sekarang cahaya 【Purification】 menunjukkan penampilan aslinya. 

Jika penyusup memasukinya, ruang tahta menjadi menyala dengan api yang tidak keluar 
bahkan di bawah air, memastikan visibilitas. 

"Jadi, itulah sumber responsnya. Gelombang miasma hanyalah permulaan, kurasa. " 

Kelompok Shin telah merobek selubung racun dan bisa dengan jelas melihat seperti apa 
ruangan itu. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah kerangka raksasa, terbuat dari 
tulang kecil dan besar yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk besar ditutupi oleh zat 
seperti kulit biru pucat. 

Bagian dalam kerangka itu samar-samar terlihat, membuat rongga mata dari banyak 
tengkorak yang tertanam di dalamnya lebih menonjol: seolah-olah lubang yang tak 
terhitung telah dibuka pada tubuh makhluk itu. 

Penampilan bos sudah cukup untuk menginspirasi jijik kepada siapa pun yang memandang 
mereka. 
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Selain itu, jubah yang menutupi kerangka juga merupakan masalah. Pada pandangan 
pertama itu terlihat seperti jubah biru kotor, tetapi jika dilihat dengan cermat, orang akan 
menyadari bahwa jubah itu terbuat dari sosok transparan seperti manusia. 

"Jubah" sebenarnya dibuat dengan menyatukan jiwa-jiwa orang mati: bahkan teori liar 
semacam itu terdengar masuk akal. 

Wajah-wajah jiwa-jiwa itu, yang bisa dilihat Shin, meratap dan dipenuhi dengan keputus-
asaan, atau disusul oleh emosi negatif lainnya. 

------- Coba% op & ob $ a -- Le # el 8? 9 

"【Analisis】 tidak berfungsi dengan baik?" 

"Berdasarkan tampilannya dan bagian yang dapat dibaca, saya akan mengatakan itu adalah 
Trypophobia. Namun ukuran dan aura tak menyenangkan ini ... mereka berubah terlalu 
keras, dengan serius. " 

Schnee menjadi waspada karena cara aneh nama dan level monster itu ditampilkan, lalu 
Shin menjawab sambil meletakkan tangan di bahunya. 

Trypophobia yang diketahui Shin adalah monster dengan tinggi sekitar tiga mels dengan 
resistensi sihir yang kuat. Pertahanan fisiknya tidak tinggi, jadi selama pemain bisa 
mendapatkan dalam jarak pukul, itu bukan lawan yang menakutkan. Satu-satunya hal yang 
perlu diperhatikan adalah serangannya, dilakukan oleh keempat lengannya yang cakar. 

Namun, Trypophobia yang berdiri di depan kelompok Shin, memiliki enam lengan dan api 
kebiru-biruan menyerupai gumpalan kehendak yang membakar di ujung masing-masing 
cakar mereka. 

Melawan mereka sambil mengasumsikan bahwa mereka sama dengan Trypophobia era 
game pasti akan melahirkan penyesalan yang menyakitkan. 

Dalam rongga mata awalnya berongga mereka sekarang membakar api emas. 

---- ■■■■■■■■■■■■■■ ―― !! (T / N: Kotak hitam, raungan yang tidak dapat 
dipahami) 

Seolah disinkronkan dengan nyala api yang dinyalakan kembali, deru tidak 
berperikemanusiaan yang muncul dari mulut Trypophobia bergema melalui ruang 
singgasana. Itu adalah 【Deadman's Howl】, sebuah skill yang digunakan oleh banyak 

monster tipe Undead tingkat lanjut. 

Jeritan monster itu omong kosong yang tidak bisa dipahami. Mereka seharusnya 
memberikan status negatif kepada siapa pun yang mendengarnya, tetapi bagi kelompok 
Shin itu terdengar seperti permintaan putus asa untuk bantuan. 
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Tolong kami, akhiri penderitaan kami ... ratap jiwa-jiwa, terbelenggu bahkan setelah 
kematian, membelai telinga pihak Shin dan menghilang di belakang mereka. 

【Deadman's Howl】 memiliki kekuatan tiga monster di belakangnya, tetapi meskipun 

begitu ia gagal memengaruhi party Shin dengan status negatif apa pun. 

Namun Tiera, karena kemampuan pendeteksian spiritualnya, meringis. Berkat peralatan 
yang diberikan Shin padanya, dia menghindari status negatif, tetapi beban mentalnya 
semakin berat. 

Pesta itu masih berjarak cukup jauh dari Trypophobias. 

Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, dia tahu dia harus menanggungnya sedikit 
lebih lama, tetapi untuk menghilangkan kekhawatiran Shin, Tiera menggelengkan 
kepalanya dengan ringan, menarik napas dalam-dalam dan menatap lurus ke depan. 

"Bisakah kamu membuatnya?" 

"Ya, ini tidak cukup untuk menjatuhkanku. Selain itu, saya ingin membebaskan orang-
orang itu. " 

Tiera berbicara sambil melihat pada Trypophobias. Dalam ekspresinya, rasa takut 
menghadapi monster yang kuat tidak ditemukan. 

"Haruskah kita melemahkan mereka dan belum mengalahkan mereka?" 

"Tidak, singkirkan mereka tanpa menahan apa pun. Mungkin tidak masalah berapa kali kita 
mengalahkan mereka, jika kita tidak melakukan sesuatu pada jiwa yang terjebak terlebih 
dahulu. " 

Tiera mengatakan bahwa monster mungkin akan bangkit kembali bahkan jika mereka 
dikalahkan. 

"Oke, kalau begitu serahkan pertarungan yang normal kepada kita. Yuzuha, Kagerou, aku 
meninggalkan Tiera bersamamu. " 

" Kuu! " 

" Gurua !! " 

Teriakan mereka di belakangnya, Shin dan party memegang senjata mereka. Hanya Tiera 
yang menggenggam tangan di dadanya, seolah berdoa. 

"Sepertinya mereka memperhatikan bahwa skill mereka tidak berpengaruh." 

Shin memandang Trypophobias, yang telah mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. 
Mereka punya waktu untuk berbicara karena monster tidak bergerak. 
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Trypophobia tampaknya tidak memiliki kecerdasan tertentu, tetapi sebagai monster 
tingkat tinggi, mereka mungkin setidaknya bisa menyadari jika keterampilan yang mereka 
gunakan efektif atau tidak. 

Melihat bahwa pesta Shin tidak terpengaruh, mereka mungkin memutuskan untuk pergi 
dengan serangan fisik berikutnya. 

"Aku akan mengambil serangan pertama." 

Pada saat yang sama dengan Trypophobia mulai bergerak, Shibaid melompat. Meskipun 
tahan air, ia menyerang dengan perisai yang lebih cepat dari biasanya. 

Karena bagaimana tubuhnya terstruktur, Trypophobia tidak bisa bergerak dengan 
sendirinya. Karena itu, ia memiliki keterampilan untuk memaksa musuh untuk datang ke 
dirinya sendiri. Shibaid bergerak lebih cepat dari biasanya karena efek dari skill yang 
digunakan salah satu Trypophobia untuk memikatnya lebih dekat, 【Darkness Beckons】. 

Trypophobia mengangkat lengannya yang menyala, siap untuk menyerang Shibaid yang 
mendekat. Monster itu mengayun ke bawah ketika Shibaid berada dalam jangkauan, 
lengannya menggambar busur kebiruan di udara sebelum bentrok dengan perisai Shibaid. 
Suara keras logam bentrok terdengar, lalu Shibaid berhenti bergerak. 

Bos telah mengayunkan tiga lengan kanannya. Shibaid tidak bisa menghentikan mereka 
hanya dengan perisainya, jadi dia juga membangun penghalang pertahanan, yang akhirnya 
memblokir 15 cakar. 

Sebagai kesaksian kekuatan serangan monster itu, greget Shibaid menggali lantai, 
memecahkan ubin batu. 

"Saya pikir itu akan menjadi api, tetapi saya tidak merasakan panas. Apakah ini udara 
dingin? " 

Apa yang Shibaid rasakan melalui penghalang bukanlah membakar panas, tetapi 
membekukan udara dingin. 

Api mungkin tampak seperti api karena cara air laut terus membeku dan hancur. Itu 
mungkin karena efek sihir monster atau keterampilan unik yang dimilikinya. 

"Jika itu benar-benar udara dingin, maka rasakan ini!" 

Filma memotong salah satu dari Trypophobias lainnya. Nyala api berkobar darinya, 』

Bulan Merah cl: saat mereka menyentuh cakar monster yang berayun, mereka 
menghancurkannya dari pergelangan tangan ke bawah, dengan suara kaca pecah. 

"Itu lemah untuk ditembak, tidak diragukan lagi!" 
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Filma memutar tubuhnya sambil berteriak, lalu menghancurkan lengan monster lainnya. 

Pada saat yang sama, Schnee melangkah ke sisi Trypophobia yang tersisa terakhir. Setelah 
bergerak di belakang monster itu, dia berbalik, siap untuk melakukan serangan balik. 
Monster itu, bagaimanapun, baru saja menerima pukulan yang telah memotong setengah 
tubuhnya, sehingga lengannya tidak bisa mencapai Schnee. 

"Shibaid!" 

"Dimengerti!" 

Sepertinya mereka berkomunikasi secara telepati. Tanpa perlu perintah yang lebih tepat, 
Shibaid mengaktifkan skill Martial tipe Shield 【Knock Move】 dan melepaskan lengan 

kanan Trypophobia. Keterampilan ini memungkinkan pengguna untuk membangun 
penghalang dengan kekuatan pertahanan yang sama seperti perisai yang mereka miliki dan 
menggunakannya sebagai umpan saat mereka mundur, seringkali cukup cepat untuk 
meninggalkan gambar setelah. Itu biasanya digunakan oleh perisai partai untuk 
mendapatkan jarak dari musuh atau ketika mereka membutuhkan jalan keluar darurat. 

Mengambil alih tempat Shibaid yang mundur, Schnee merilis mantra sihir. 

Sepuluh kuburan sinar panjang memanjang ke masing-masing lengan monster itu: tiga 
detik kemudian, api meletus dari lengan dan meledak. 

Skill Sihir tipe api 【Materia Bomber】. 

Keterampilan ini, sangat tidak biasa di antara semua mantra tipe Api, langsung mengubah 
bagian tubuh yang ditargetkan menjadi bom. Hanya benda mati yang bisa diubah menjadi 
bahan peledak. 

"Untuk monster di atas level 800, itu agak terlalu lemah ..." 

Lengan monster itu cukup kuat untuk memaksa greget Shibaid untuk mengukir tanah, tapi 
setelah menemukan titik lemahnya, itu turun terlalu mudah, jadi Schnee semakin curiga. 

Di depan Schnee yang waspada, Shin mencengkeram 『Tanpa Bulan』 di pinggangnya, 

bersiap untuk menyerang. 

Trypophobia yang sekarang tanpa senjata meraung lagi, mungkin untuk mencoba serangan 
terakhir. Itu sangat instan, seolah-olah dipicu oleh raungan, tentakel yang terbuat dari 
tulang memanjang dari tulang yang menopang tubuh bagian atas monster dan bagian dasar 
yang mirip fondasi dari monster, bercampur dengan jiwa-jiwa. Pada saat yang sama, api 
biru yang membakar cakar monster itu muncul di udara. 

"Sudah waktunya untuk kartu truf, kan?" 
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Serangan yang tidak pernah terlihat di era game muncul satu demi satu. Meski begitu, Shin 
tidak goyah. 

Dari perspektif videogame, sangat normal bagi bos untuk melakukan serangan tak terduga. 
Itu masih jauh dari cukup untuk menghentikan serangan Shin. 

Tentakel, secepat dan setajam panah, ditangkis oleh Shibaid, sementara kobaran api 
tersapu oleh Filma dan Schnee. 

Ketiganya kemudian melompat keluar dari jangkauan serangan, pada waktu yang sama. 

"Shah !!" 

Di ruang yang sebelumnya mereka tempati Shin melepaskan serangannya. 

Tentakel dan nyala api telah muncul lagi, tetapi tidak bisa memberikan perlawanan yang 
berarti karena mereka terkoyak. Trypophobia mencoba menggunakan lengan dan cakar 
sebagai perisai pada awalnya, dengan sedikit atau tanpa efek: bersama dengan tubuh 
monster, mereka terbelah menjadi dua. 

Tebasan tajam berikut memotong tengkorak, dibentuk oleh tulang yang tak terhitung 
jumlahnya, dalam dua bagian yang bersih. 

Katana dan Keterampilan Kombinasi Ilahi 【Scourge Divide】. 

Tebasan yang menyebabkan kerusakan tambahan pada tipe dan racun Mati, skill ini tidak 
bisa dilawan oleh Trypophobia. 

Namun itu bukan akhir dari serangan pihak Shin: Schnee, Filma, dan Shibaid masing-
masing menindaklanjuti dengan menyerang dengan senjata mereka sendiri. 

Nee Blue Moon nee dari Schnee, 『Red Moon Fil dari Filma, dan『 Placid Moon Sh dari 

Shibaid menghantam tengkorak dan batang tubuh Skeleton, sudah memotong separuh 
horizontal, dan memotongnya secara vertikal kali ini. 

Beberapa detik setelah serangan Shin, Trypophobia -- tepatnya, empat bagian yang telah 
dipisahkan -- perlahan-lahan runtuh. 

Api keemasan di rongga matanya berkedip keluar dan massa tulang yang membentuknya 
terpisah. Itu hampir seperti Trypophobias yang telah berubah menjadi pasir. 

"Tiera, bagaimana situasinya?" 

"Ikatannya mulai longgar. Saya akan mulai sekarang, tapi untuk berjaga-jaga, tolong bela 
saya. " 
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Tangan Tiera, memegangi dadanya dalam doa sampai saat itu, sekarang dilepaskan dan dia 
membentangkan tangannya lebar-lebar. Bibirnya kemudian bergerak dan mulai melodi. 

Itu adalah requiem, dimaksudkan untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dan 
mengirim mereka ke tempat di mana cahaya bersinar. 

Itu adalah lagu tanpa kata-kata, melodi yang dibentuk hanya oleh suara yang lebih tinggi 
dan lebih rendah, lebih kuat dan lebih lemah. 

Nyanyian Tiera bergema melalui air yang tercemar racun. 

"Ini ..." 

Perubahan mulai bermanifestasi beberapa detik setelah Tiera mulai bernyanyi. Cahaya 
terang dan murni mulai memenuhi ruang singgasana. Itu lebih terang dan lebih hangat 
daripada api otomatis yang telah menerangi ruangan sampai saat itu. 

Pesta Shin menelan napas mereka di pemandangan. Itu hampir seperti Tiera sendiri yang 
bersinar dan menerangi ruangan. 

"Kuu" 

"Guru ..." 

Kedua binatang buas di sebelah Tiera juga menangis bersamaan dengan nyanyiannya. 

Yuzuha membentangkan ekornya dalam bentuk seperti kipas, tanduk Kagerou menyala 
sesekali. Keduanya juga memancarkan cahaya pucat dari tubuh mereka. 

Namun, ada orang lain yang tidak bisa diam saja ketika mereka menonton. 

"---Ini bukan waktunya untuk ribut." 

Shin berbalik dan melihat Trypophobia yang dikalahkan mulai mereformasi, seperti 
rekaman video diputar ke belakang. Tulang-tulang itu membentuk tengkorak, yang ditutupi 
oleh jubah yang meratap. Hanya satu dari tiga Trypophobias yang telah mulai direformasi. 

Jika dibiarkan sendiri seperti ini, monster itu akan berubah total hanya setelah 10 detik. 
Shin tidak akan hanya menonton dan tidak melakukan apa pun. 

"【Ignition Red】!" 

Shin menunjuk ke arah Trypophobia, dan tubuh yang pulih perlahan-lahan tiba-tiba 
terbakar. 

Trypophobia telah dibakar oleh keterampilan sihir dari seri Ignition, yang melanda area 
yang ditunjuk pemain dengan elemen yang dipilih pemain. 
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Merah berarti sihir api, sihir air biru, dan sebagainya. Nama berubah sesuai dengan elemen. 

Di bawah air, api -- elemen tipe undead lemah -- tidak seefektif itu, tetapi dengan statistik 
Shin, adalah mungkin untuk mempertahankan jumlah senjata yang sama seolah-olah skill 
itu digunakan di atas tanah. 

Tengkorak yang pulih berubah menjadi abu, lengan yang berusaha diangkatnya hangus dan 
jatuh. 

Nyala api tidak kehilangan momentum dan menyebar ke fondasi tulang yang mendukung 
Trypophobia, yang kemudian menjadi massa jiwa. 

Sumber energi yang diduga monster itu dibakar oleh api Shin. Yang tersisa hanyalah 
gundukan abu kecil. 

Setiap kali dimusnahkan, tulang-tulang Trypophobia mulai terbentuk lagi dari ketiadaan. 
Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan pemulihannya, jika dikalahkan sebelum direformasi, 
semuanya tidak ada artinya. 

Shin dipaksa untuk menembak 【Ignition Red】 berulang-ulang, tetapi rasio pemulihan 

MP otomatisnya melebihi jumlah yang dia gunakan untuk mantera, jadi tidak ada risiko 
kehabisan. 

Setelah beberapa kali membakar tulang, Shin menyadari bahwa kecepatan pemulihan 
monster itu melambat. 

"Itu mulai bertindak secara berbeda." 

Jumlah tulang yang naik menurun dan kerudung spiritual yang menutupi mereka semakin 
menipis, seperti yang diperhatikan Schnee juga. 

"Ya, di samping itu, ada sesuatu yang bocor keluar dari tubuhnya." 

Setelah diperiksa lebih dekat, sebuah cahaya kecil keluar dan menghilang seperti uap dari 
tubuh Trypophobia dan bagian fondasi. 

Berkat kekuatan Tiera, dua pertiga dari ruang tahta sekarang diterangi. Mungkin karena 
efek cahaya, pemulihan monster itu sangat melambat. 

----- ■■■■■■■■■■■■■■ ―― !! 

Mungkin ia mengerti bahwa ia akan menghilang, ketika Trypophobia membuka rahangnya 
sebanyak mungkin, seolah-olah berteriak, menekuk tubuh pembentuknya ke belakang. 

Hanya separuh dari tengkorak yang terbentuk, tetapi cahaya keemasan di rongga matanya 
terbakar dengan hebat. 
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Tiera memurnikan racun, sementara Shin menembakkan mantra 【Ignition Red】. 

Anggota partai lainnya saat ini bebas dan tidak akan hanya berdiri dan menonton. 

Shibaid berdiri di depan Tiera dan memperkuat pertahanannya. Schnee dan Filma bergegas 
menuju Trypophobia. 

Menggunakan skill Martial tipe Gerakan 【Waterbolt】, keduanya bisa bergerak di bawah 

air dengan kecepatan ekstrim, nyaris tidak merasakan hambatan air, dan tiba dekat dengan 
monster dalam waktu singkat. 

"Sudah terlambat untuk putus asa." 

"Sudah menyerah!" 

Tangan kiri Schnee dengan lembut memegang gagang 『Blue Moon』, bilahnya sekarang 

terbungkus seperti badai salju platinum, sementara Filma memegangnya held Red Moon 』

, terbakar terang dalam api keemasan, melewati bahunya. 

"Ambil ini." 

Schnee dan Filma berbicara pada saat bersamaan. 

Seperti yang mereka lakukan, tubuh Trypophobia terpotong oleh garis miring yang tak 
terhitung jumlahnya, berwarna platinum dan emas. Badai salju kecil yang bisa 
membekukan bahkan racun dan membakar api untuk membakar ke abu. Kedua lawan ini 
menjadi satu di dalam Trypophobia. 

Keahlian komposit tipe Tetra, 【Flame Ilahi -- Royal Frost Blade】. 

Keterampilan unik ini diaktifkan dengan menggunakan keterampilan kombinasi Katana / 
Air dan Api / Pedang pada saat yang sama. Itu sering digunakan sebagai finisher ketika 
melawan bos atau monster yang kuat. 

Trypophobia, terpotong lagi di empat bagian oleh serangan itu, jatuh ke tanah, tidak bisa 
bergerak. Rasanya seperti waktu telah berhenti untuk monster itu. 

Sulit untuk diperhatikan karena warna Trypophobia yang semula putih, tetapi seluruh 
tubuhnya sekarang membeku. Beberapa detik setelah menyentuh tanah, api keemasan 
meletus dari tubuhnya. Api ilahi dengan sifat pemurnian racun menyelimuti Trypophobia 
yang beku. 

Berbeda dari 【Ignitior Red】, yang hanya membakar targetnya, 【Divine Flame -- api 

Royal Frost Blade】 tidak meninggalkan setitik abu pun. 

Ketika api telah menghilang, tidak meninggalkan apa pun di belakangnya, nyanyian Tiera 
menjadi lebih keras. 
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Sebagai tanggapan, cahaya mulai muncul dari tempat-tempat di mana Trypophobias 
berada. Mereka lebih besar dari yang bocor dari tubuh monster selama pertempuran. 

Bola cahaya pada awalnya sangat sedikit, tetapi dengan cepat bertambah jumlahnya. 
Mereka membentuk semacam sungai cahaya di udara, yang mulai mengalir ke atas, menuju 
permukaan air. 

"Hah ... sekarang ... itu harus ... oke ..." 

"Mereka adalah jiwa-jiwa dibebaskan?" 

"Ya. Tidak ada lagi yang tersisa di sini. " 

Shin menunggu Tiera memulihkan napas, melihat lampu-lampu yang mengambang. 

Lampu melewati langit-langit Castle of the Depths dan tidak terlihat lagi. 

"Jadi itu adalah ... bagaimana jiwa bersinar?" 

"Ya, tepatnya. Tapi cahaya sejati mereka jauh lebih kuat. " 

Tiera mengatakan bahwa setelah dipenjara begitu lama, mereka mungkin menjadi lebih 
lemah. 

Kecemerlangan jiwa leluhur, yang dirasakan Tiera selama pengabdiannya sebagai Priestess 
of World Tree, jauh lebih hangat dan lebih cerah daripada apa yang baru saja disaksikan 
pihak Shin. 

"Oke, kita sudah mengurus para bos dan semuanya, tetapi apakah pintu masuk ke penjara 
bawah tanah masih ada di sana?" 

Sementara mereka menunggu Tiera pulih, Shin memeriksa lokasi yang dijaga oleh 
Trypophobia. 

【Analisis】 telah menampilkan nama monster dengan cara yang tidak biasa, jadi dia 

berpikir mungkin ada sesuatu yang tersisa. 

"Apakah itu permata?" 

Hal pertama yang dia perhatikan adalah permata dengan ukuran yang sama dengan 
monster non-standar yang dia lawan di Bayreuth, Skullface Lord. 

Warna permata, yang sangat biru, menunjukkan bahwa itu milik elemen air. Bahkan 
setelah menilai itu, dia hanya bisa mengetahui bahwa itu termasuk kelas unik tertinggi, dan 
tidak ada yang lain. 

"Apakah kamu belajar sesuatu?" 
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"Tidak, sepertinya tidak aneh. Permata ini juga, sebagai bahan, adalah sesuatu yang pernah 
saya lihat sebelumnya. " 

Shin tidak dapat menemukan tetesan selain permata tempat Trypophobia berada. Berbeda 
dari era gim, mereka tidak menjatuhkan senjata atau bahan apa pun. Untuk berjaga-jaga, 
dia memeriksa lantai juga, tetapi tidak dapat menemukan catatan. 

Shin memutuskan untuk memeriksa takhta dengan Schnee. Jika itu masih seperti yang dia 
ingat, pintu masuk ke ruang bawah tanah seharusnya ada di sana. 

"Seharusnya ada saklar di belakang singgasana .... ini dia." 

Shin menemukan celah kecil di bagian takhta. Dia memeriksa apakah ada jebakan, lalu 
mendorong celah itu lebih dalam. 

Dengan suara batu bergesekan satu sama lain, takhta dan sebagian lantai mulai bergerak ke 
samping, mengungkapkan tangga turun. Bagian itu sangat sempit sehingga Shibaid hampir 
tidak bisa masuk ke dalamnya. 

"Kami menemukan jalan menuju bawah tanah. Apakah Anda siap? " 

" Ya, saya tidak menggunakan energi sebanyak itu, saya baik-baik saja. " 

HP dan MP Tiera telah pulih sepenuhnya. Kulitnya juga tidak buruk, jadi Shin 
menyimpulkan bahwa dia tidak berpura-pura. 

"Baiklah kalau begitu, ayo pergi." 

Pesta akhirnya menginjakkan kaki di ruang bawah tanah Castle of the Depths. 

Schnee memimpin formasi, diikuti oleh Shibaid, Filma, Tiera, dan Shin. Yuzuha dan Kagerou 
berjalan bersama Tiera. 

Setelah 5 menit menuruni tangga sempit, rombongan tiba di tempat yang menyerupai gua 
alami. Lebar koridor bertambah cukup untuk memungkinkan 3 anggota bertarung 
berdampingan. 

"Tanpa 【Night Vision】, kita tidak akan bisa melihat satu pun di depan sini." 

Tiera berbicara sambil melihat koridor. Dia telah melepas kacamata untuk melihat berapa 
banyak yang biasanya terlihat. 

Miasma bawah tanah lebih tebal daripada di atas. Agar aman, kelompok itu mengambil 
dosis lain dari obat ajaib itu. 

"Ada lebih sedikit monster dari yang diperkirakan, tetapi apakah itu normal ketika infeksi 
miasma berlanjut?" 
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Filma bertanya-tanya dengan keras setelah kelompok itu menangkis beberapa serangan 
monster. 

"Lagipula monster Dungeon tidak bisa mereproduksi dengan tepat. Entah yang baru belum 
lahir, atau mereka berubah menjadi Chimera, kurasa? " 

Shin menjawab sambil mencari keberadaan di sekitarnya. Itu hanya teori, karena ada 
kemungkinan monster berkumpul di lantai bawah, tapi Shin merasa itu tidak terlalu 
berbeda dari ruang bawah tanah normal. 

"Bagaimanapun, jangan menurunkan penjaga kita." 

Shibaid berbicara ketika dia mengangkat perisainya dan tombak untuk mengusir monster 
yang telah menyerang kelompok itu. 

Jalan telah mencapai persimpangan jalan dan monster telah mencoba serangan menjepit 
pada partai. 

Monster yang Shibaid hantam adalah monster seperti makarel dengan kepala berubah 
menjadi benjolan besi, yang disebut Magnum Fish. Levelnya berkisar antara 600 hingga 
650 dan karakteristik terbesarnya adalah kecepatan tinggi. Banyak pemain yang 
mengalami kerusakan besar akibat serangan charge mereka saat pertama kali mereka 
bertarung dengan monster ini. 

Ikan Magnum memiliki pertahanan yang rendah di semua bagian tubuh selain kepala 
mereka, jadi jika serangan pertama dihindari atau diblokir, mereka menjadi mudah 
dinetralkan. Namun, jika serangan biaya menyerang, penjaga belakang Jobs dengan 
pertahanan rendah, seperti Mages atau Hunters, berisiko tersingkir dalam satu pukulan. 

"A-Aku bahkan tidak melihat mereka ..." 

"Itulah yang mereka sebut jebakan untuk timer pertama." 

Shin juga telah dipukul dan dikirim berputar di tengah air untuk pertama kalinya. 

"Dengan skill 【Insight】, kamu bisa mendapatkan firasat bahwa itu akan datang." 

"Aku hampir tidak memiliki skill yang memperkuat indera ..." 

Tiera telah belajar beberapa skill, tetapi mereka masih menghitung hingga kurang dari 
selusin. Untuk menghindari serangan Magnum Fish, dia harus entah bagaimana menebak 
lintasan mereka atau berlindung di tempat dengan banyak objek untuk digunakan sebagai 
perlindungan. Jika metode seperti itu tidak berhasil, dia hanya bisa mengandalkan 
intuisinya. 

"Jangan khawatir. Selama kita berdiri, tidak ada monster yang akan menyentuhmu. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" Itu benar, kau tahu kau berada di tangan yang baik bersama kita. " 

Di koridor sempit seperti yang dijelajahi kelompok itu, serangan hanya bisa datang dari 
arah yang ditentukan. . Shibaid dan Filma, penjaga depan, tidak akan membiarkan apa pun 
melewati mereka dalam situasi seperti itu. 

"Kalau begitu aku akan memimpin." 

Schnee, menggunakan keterampilan deteksi jebakannya, memeriksa sekeliling saat dia 
memimpin pesta. 

Mereka masih di lantai atas, tapi Castle of the Depths masih merupakan penjara bawah 
tanah tingkat tinggi. Karena terletak di bawah air juga, kelompok harus melanjutkan 
dengan hati-hati. 

Perbedaan terbesar antara ruang bawah tanah di atas tanah dan yang di bawah air adalah 
jenis perangkap yang ada. 

Seluruh lorong dipenuhi dengan air, jadi sulit untuk mengelak jika langit-langit terbuka, 
mengisap pemain, atau cairan beracun tersebar di sekitar. Kadang-kadang juga perlu 
menggunakan perangkap untuk maju, jadi ruang bawah tanah umumnya memiliki tingkat 
kesulitan yang lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka di atas tanah. 

"Sepertinya tidak masalah. Ayo pergi." 

Shin berbicara dengan Schnee melalui Mind Chat. Di tengah jalan, mereka menemukan 
jebakan yang akan membekukan air di lorong untuk waktu yang ditentukan, dan Tiera 
mengerang, "Bagaimana kamu bisa menghindarinya...?" 

Setiap monster yang menyerang dihancurkan oleh Shibaid dan Filma, seperti yang mereka 
katakan akan. Biasanya Shibaid akan menarik perhatian monster, memikat mereka di satu 
lokasi, di mana Filma akan memotong mereka bersama-sama. 

Api fl Bulan Merah 』tidak kehilangan kekuatan apa pun bahkan di bawah air, berkat 【

Enchant -- Mana Fire】. 

Apa yang tampak seperti api menderu sebenarnya berfungsi hanya sebagai ketakutan 
visual. Mereka menjadi efektif hanya ketika mereka mengenai lawan, menebas dan 
menghanguskan mereka. 

Efektivitasnya tidak hilang setelah waktu yang ditentukan, tetapi setelah sejumlah 
penggunaan, suatu kondisi yang sempurna untuk Filma, yang bisa KO setiap monster dalam 
satu pukulan. 

"Sepertinya itu jalan buntu di depan." 
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Schnee telah kembali dari inspeksi dan pemetaan, menggelengkan kepalanya. 

Sebagian besar ruang bawah tanah tingkat tinggi atau profil tinggi sudah dipetakan di era 
permainan, tapi di sini, peta Castle of the Depths -- seperti yang diharapkan -- benar-benar 
kosong. 

Karena itu, kelompok terpaksa melakukan pemetaan kembali. 

Castle of the Depths adalah penjara bawah tanah yang luas, jadi bahkan 【Magic Sonar】 

hanya bisa memindai setengah dari satu lantai. 

Ketika jalan terbelah, Shin dan Schnee berpisah untuk mengeksplorasi kedua cara, tetapi, 
bahkan kemudian, butuh waktu. 

"Sepertinya tidak mungkin untuk membersihkan ini dalam satu kali duduk." 

"Ya ... well, biasanya butuh beberapa hari untuk memetakan ruang bawah tanah, jadi 
melakukannya secepat yang kami lakukan di Hinomoto sebenarnya tidak biasa." 

Shin ingat bagaimana hal-hal sulit terjadi di era permainan dan meyakinkan Filma, 
menyebutkan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan sangat lancar sampai sekarang. 

Di ruang bawah tanah terakhir yang dibersihkan oleh party, Depths of Hellfire dan Cadaver 
Realm, mereka telah mencapai tujuan mereka dalam satu hari, tetapi ruang bawah tanah 
itu biasanya membutuhkan beberapa hari untuk membersihkannya. 

"Haruskah kita mendirikan kemah yang tepat di suatu tempat? Di tempat seperti ini, aku 
tidak ingin tidur di tenda, jujur saja. " 

" Aku mengerti betul tidak ingin beristirahat di tempat yang penuh dengan racun seperti 
ini. Jika kita bisa berteleportasi dan meninggalkannya akan sangat berbeda, tapi ... " 

Shin telah berusaha sebelumnya, tetapi kedua kristal teleport tingkat menengah yang 
digunakan untuk melarikan diri dari ruang bawah tanah dan yang tingkat tinggi yang 
digunakan untuk pergi dari area khusus, seperti bidang acara, tidak bekerja sama sekali. 

Shin selalu mencoba di ruang bawah tanah yang dinodai oleh racun, tetapi tidak yakin 
apakah racun adalah alasannya atau ada hal lain. 

"Kurasa tidak ada salahnya mencoba. Kumpulkan di sini, semuanya. " 

Kristal teleport mengangkut semua pemain dan monster dalam radius lima mil dari 
pengguna. Untuk mencegah pemain melarikan diri melalui teleport ketika mereka dalam 
keadaan darurat, monster juga diangkut. 

Bahkan jika seorang pemain terdaftar di pesta tetapi berada di luar jangkauan ketika 
kristal teleport digunakan, mereka akan tertinggal. 
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Shin memastikan bahwa semua orang berada dalam jangkauan dan mengaktifkan 
teleportasi. Tujuannya adalah pintu masuk ke Castle of the Depths, di depan gerbang 
tempat ia meletakkan kartu Three Sea Beasts. 
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Vol. 11 - 3.3 
3 
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Vol. 11 - 4.1 
Bab 4 -- Bagian 1 Hari berikutnya, rombongan Shin sekali lagi berdiri di depan gerbang ke 
Castle of the Depths. 

"Saya yakin akan senang untuk dilakukan dengan tempat ini hari ini." 

"Itu benar. Mari kita lanjutkan sambil meminimalkan kehilangan waktu. " 

Mungkin karena apa yang terjadi sehari sebelumnya, Schnee terlihat kurang peduli dan 
lebih bersemangat. 

Semua anggota partai setuju dengannya; Filma dan Shibaid juga terlihat lebih baik dari 
biasanya. 

".... hey, Shin. Apakah Anda benar-benar yakin tidak ada yang terjadi kemarin, sebelum saya 
tiba? " 

" Saya sudah menjelaskan, bukan? Bahwa kita mungkin menemukan sesuatu yang 
berhubungan denganku. " 

" Tapi meskipun begitu, bukankah tuan dan Filma bertingkah aneh? " 

" Tidak, kurasa tidak. Sungguh. " 

" ... .sangat curiga ... " 

Di bawah tatapan ingin tahu Tiera, Shin berkeringat dingin, mencoba yang terbaik untuk 
mengendalikan ekspresi wajahnya. 

Dia sudah memberi tahu Tiera tentang apa yang dirasakan Schnee. Dia tidak bisa 
mengatakan padanya, bahwa dia juga telah memeluk Schnee dan membuatnya menangis. 
Shin juga ingin melupakan fakta bahwa Filma dan Shibaid telah menonton. 

"Yah, aku tidak akan bertanya lagi ... tapi jangan sembunyikan hal-hal yang sangat penting 
dariku, oke? Aku sudah memberitahumu tentang rahasia terbesarku. " 

" Aku tahu, dan aku memberitahumu tentang bagian terpenting. Ada sesuatu yang 
tampaknya dirasakan Schnee, tetapi yang lain tidak. Saya juga tidak. Bisakah Anda 
merasakan sesuatu yang aneh selain racun, Tiera? " 

"Dengan semua racunnya, aku merasa indraku yang lain tumpul, tapi ... yah, sekarang 
setelah kamu menyebutkannya, selain merasa khawatir, aku merasa seperti ... ada sesuatu 
yang menarikku? Sesuatu seperti itu, tetapi hanya samar-samar ... " 

Tiera berbicara sambil melihat racun yang bergoyang ringan di balik gerbang. 
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Shin memercayai indera tajam Tiera, jadi dia menemukan penyebutannya merasakan 
sesuatu yang menarik padanya agak aneh. 

"Schnee terasa seperti aku mungkin menghilang, tetapi kamu merasakan sesuatu yang 
menarikmu. Hmm ... " 

Jika Shin yang ditarik, sensasi Schnee akan menjadi lebih realistis, tetapi Tiera mengatakan 
bahwa dia merasa dialah yang ditarik. 

Shin belum bisa melakukan apa pun. 

"Tidak ada gunanya khawatir tentang hal itu di sini. Kita akan tahu jika kita pergi. " 

" Memang, itu satu-satunya cara. " 

Shin tenggelam dalam pikirannya, kepalanya mengarah ke satu sisi, tetapi Filma dan 
Shibaid mendorongnya. Memikirkannya tidak akan menghasilkan jawaban. 

"Benar, kita akan pergi dan melihat apa yang terjadi." 

Sama seperti hari sebelumnya, kelompok itu menggunakan 『Obat Keajaiban Langit Suci』 

dan memasuki kastil. 

Dengan menggunakan peta, mereka melanjutkan dengan cepat ke titik tertentu: kemudian 
Shin dan Schnee berpisah untuk menjelajahi dan mengisi bagian kosong yang tersisa dari 
peta, sambil mempertahankan komunikasi melalui Obrolan Pikiran. 

Selama penjelajahan bawah tanah, Schnee adalah orang pertama yang memperhatikan 
sesuatu yang tidak biasa. 

"Tidak ada Chimera." 

"Benar ... kita sudah cukup jauh ke ruang bawah tanah, ini rasanya tidak benar." 

"Aku juga tidak bisa menemukan monster yang terinfeksi miasma. Dengan racun sebanyak 
ini yang mengisi ruang bawah tanah, aneh bahwa monster tidak terpengaruh. " 

Kelompok itu sudah melewati titik tengah ruang bawah tanah, tetapi belum menemukan 
monster yang dirasuki atau terinfeksi oleh racun: Shin tidak bisa mengesampingkannya 
hanya sebagai racun saja. imajinasi mereka lagi. 

Kecuali racun yang sangat tergantung, penjara bawah tanah itu tampak sangat normal. 

"Kurasa ini berbeda dari semua ruang bawah tanah yang kita jelajahi sebelumnya. 
Mungkinkah itu juga menjadi alasan mengapa Schnee dan Tiera merasakan sesuatu yang 
tidak biasa? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" Mungkin saja. Tampilan Trypophobia yang aneh juga bisa merupakan produk dari 
sesuatu selain racun. " 

Bahkan jika terpengaruh oleh racun, tampilan 【Analisis】 tidak pernah tampak disadap 

sebelumnya. 

Shin berpikir bahwa transformasi dari game menjadi kenyataan mungkin menjadi alasan 
untuk perilaku aneh itu. 

Menilai dari kondisi monster-monster bawah tanah itu, ada kemungkinan besar bahwa 
sesuatu selain racun sudah menunggu. 

"Apakah hal seperti ini terjadi sebelumnya?" 

"Tidak, aku tidak bisa mengingat hal semacam itu." 

Shibaid menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Filma. 

Schnee, Tiera, dan tentu saja, Shin menggelengkan kepala mereka juga. 

"Aku pikir sesuatu telah terjadi ketika aku sedang tidur, tetapi sepertinya bukan itu 
masalahnya. Bagaimanapun, kita bisa terus dan melihat, ya. Itu mulai terasa seperti 
menghadapi bos yang belum pernah kami lawan sebelumnya. " 

" Ya, sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu dia. " 

Filma mengangkat bahu dan Shin setuju dengan penilaiannya. Situasi saat ini tidak 
sepenuhnya sama, tetapi sebelum menghadapi bos untuk pertama kalinya ia juga akan 
berpikir tentang bagaimana itu akan bertindak atau apa jenis musuh yang akan terjadi. 
Satu-satunya cara untuk tahu adalah bertarung. 

Kesimpulan Filma tidak jauh dari kebenaran. 

"Ayo pergi, kita harus menemukan rute ke kamar bos hari ini." 

Pesta itu semakin dalam di ruang bawah tanah. Sekarang sudah melewati titik tengah, 
mereka turun ke apa yang mereka duga adalah area bawah tanah dungeon -- jika ingatan 
Shin benar. Mereka tidak bisa mendeteksi perubahan pada monster yang mereka temui. 

Sama seperti daerah atas dan tengah, racun bocor dari dinding dan lantai. 

Shin dan Schnee memimpin, diikuti oleh sisa pesta. Kemajuan memakan waktu, tetapi 
mereka tidak terhalang oleh rintangan seperti Trypophobia. 

Setelah menuruni tangga ke lantai lain, kelompok Shin menghadapi pintu besar, 5 mels, 4 
mels, dihiasi dengan indah, dekorasi yang sombong. 
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"Ini adalah ... es?" 

Pintu itu, mungkin menuju ruang tahta Ishkar, ditutupi oleh kristal transparan. Shin 
menyentuhnya dengan hati-hati dan merasakan sensasi dingin. 

"Haruskah kita mencoba melelehkannya?" 

"Tidak, sudah banyak waktu untuk tiba di sini. Mari kita masuk ke dalam besok. " 

Mempertimbangkan siapa yang akan mereka hadapi, Shin memprioritaskan menjaga 
kondisi semua orang dalam kondisi prima. 

Kelompok itu berteleportasi ke pintu masuk ruang bawah tanah dengan kristal dan 
beristirahat di kapal bertenaga sihir. Keesokan harinya, setelah memastikan bahwa tidak 
ada yang merasa tidak sehat, mereka dengan cepat menavigasi ke pintu megah yang telah 
mereka hentikan pada hari sebelumnya. 
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Vol. 11 - 4.2 
Bab 4 -- Bagian 2 "Ayo mencairkan es dulu. Shibaid, pasang penghalang, untuk berjaga-jaga. 
" 

" Dimengerti. " 

Shin berdiri di depan gerbang beku dan mengaktifkan skill Sihir tipe-Api dasar 【Fireball】

. Alih-alih melepaskannya sebagai serangan, ia memegangnya di depan pintu untuk 
melelehkan es. 

Menghancurkan es dengan paksa juga merupakan pilihan, tetapi tanpa sengaja memukul 
pintu dapat menyebabkan sesuatu yang tidak terduga terjadi, jadi Shin memutuskan untuk 
melanjutkan dengan hati-hati. 

Menjaga bola api tetap hidup di dalam air itu sendiri adalah hal yang aneh, namun itu 
hanyalah sejenis keajaiban yang diberikan oleh kekuatan sihir yang misterius. 

Sedikit demi sedikit, panas yang dipancarkan bola api melelehkan es, yang menutupi pintu 
seolah menutupnya. 

"Aku berharap sebanyak ... ini bukan es normal." 

【Fireball】 Shin dengan mudah lebih dari 1000 derajat, jadi es biasa akan benar-benar 

menghilang dalam sekejap. 

Es yang menutupi pintu, meleleh sangat lambat bahkan dengan bola api menyentuhnya. 
Kalau terus begini, butuh waktu berjam-jam untuk sepenuhnya lenyap. 

"Itu mungkin ada hubungannya dengan racun ... mari kita coba 【Purification】." 

Shin menghentikan 【Fireball】 dan mengaktifkan 【Purification】, tapi tidak ada 

perubahan yang terlihat pada situasinya. 

"Lingkungan sekitar dipenuhi dengan racun, tetapi hanya pintu ini yang tidak? Kurasa aku 
hanya perlu meningkatkan daya tembaknya. " 

Shin mengaktifkan salah satu skill Flame paling kuat yang ia miliki, skill Flame-type 【Flare 

Wall】. Skill api tingkat tinggi ini menciptakan dinding api di satu tempat. Itu tidak bisa 

dipindahkan, tetapi memancarkan panas yang cukup sehingga target akan menderita 
kerusakan bahkan menggunakan peralatan tahan api. 

Shin menciptakan 【Flare Wall】 tepat di depan pintu, jadi panasnya bersentuhan 

langsung dengan es. Mungkin karena suhu yang lebih tinggi, es mulai meleleh lebih cepat 
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daripada saat terkena panas 【Fireball】. Meski begitu, masih akan memakan waktu yang 

cukup lama. 

"Biarkan aku melakukannya juga." 

Schnee menciptakan 【Flare Wall】 sendiri. Meskipun tidak di level Shin, Schnee juga telah 

mencapai kemahiran tinggi dalam keterampilan bela diri dan sihir. 

Keterampilan tipe dinding menjadi lebih kuat jika dilipatgandakan, jadi Schnee 
menambahkan miliknya ke Shin. 

"Kecepatan leleh tidak berubah." 

"Tapi kita pasti memiliki lebih banyak daya tembak sekarang," 

Meskipun peningkatan daya tembak yang jelas, es itu tidak meleleh lebih cepat daripada 
ketika hanya Shin yang melempar skill. 

"Coba gunakan beberapa skill lain." 

Mengikuti proposal Shin, Schnee mencoba casting skill tipe Flame lainnya. Namun, tidak 
satu pun dari mereka yang tampaknya efektif. 

"Apa artinya ini?" 

"Karena aku entah bagaimana terhubung ke tempat ini, hanya sihirku yang bekerja? Tiera, 
dapatkah kamu mencoba juga, hanya untuk memastikan? " 

Tiera mengatakan bahwa dia merasa tertarik oleh sesuatu, jadi Shin berpikir bahwa 
sihirnya dapat memiliki efek. 

Semua mantra sihir tipe Api Tiera adalah Seni. Kekuatan mereka jauh lebih rendah 
daripada Keterampilan, jadi hampir tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki efek 
signifikan pada es yang bahkan kekuatan sihir Shin tidak bisa meleleh dengan cepat. Shin 
memintanya untuk mencoba, tetap saja, untuk memastikan. 

"Ini bukan apa-apa!" 

Tiera memegang tangan ke lapisan es dan melemparkan 【Tembok Api】, tepat di sebelah 

pintu, seperti yang telah dilakukan Shin. Menjadi skill sihir tipe Api yang sama, daya 
tembak harus meningkat, jika hanya sedikit. 

【Fire Wall】 Tiera, namun, bukannya bergabung dengan 【Flare Wall】 Shin, ditolak 

olehnya dan menghilang. 

"Seharusnya dimungkinkan untuk menggunakan Keterampilan dan Seni bersama-sama, 
meskipun ..." 
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Schnee telah berhasil mencobanya sebelumnya, jadi dia bingung dengan perkembangan ini. 

"Haruskah aku mencoba memadamkan 【Flare Wall】 -ku?" 

"Aku pikir kita tidak seharusnya. Bahkan jika Art saya efektif, ada terlalu banyak perbedaan 
daya tembak di antara kami. Saya pikir kemampuan kami terlalu berbeda. " 

Anggapan Tiera sangat masuk akal. Butuh terlalu banyak waktu untuk menguji setiap 
kemungkinan kecil, jadi mereka memutuskan untuk hanya menunggu keterampilan Shin 
untuk melakukan tugasnya. 

"Butuh lebih banyak waktu dari yang diharapkan, ya." 

"Siapa pun atau apa pun di dalam telah memperhatikan kita, itu pasti. Aku hanya berharap 
Ishkar masih bertahan. " 

Filma dan Shibaid bertukar kata sambil melihat Shin melelehkan pintu yang beku. 

Ada kemungkinan, seperti yang terjadi pada Trypophobia, agar racun tiba-tiba pecah dari 
balik pintu, jadi mereka tetap waspada. 

"Tidakkah kelihatannya kita terlalu berharap." 

"Memang." 

"Apakah kamu merasakan sesuatu, Tiera?" 

"Aku merasakan semua indraku kewalahan oleh kehadiran racun. Tapi ... entah bagaimana, 
rasanya aneh. " 

Tiera menjawab bahwa dia tidak bisa mengatakan apa yang ada di dalam ruangan, karena 
ketebalan racunnya. 

Mungkin karena dia sudah beberapa kali mengalami miasma, dia merasa bahwa racun yang 
mencemari penjara bawah tanah ini berbeda dari pengalamannya yang lain. 

"Dalam hal apa bedanya?" 

"Sulit untuk mengatakannya... racun yang kurasakan sampai sekarang terasa seperti 
perpaduan dari banyak jenis kedengkian dan niat buruk. Bukan hati nurani yang kuat 
seperti yang dimiliki seseorang, tetapi sesuatu yang ambigu dan tidak terbatas, seperti itu 
kosong di dalam. " 

Itulah alasan mengapa racun memiliki efek berbeda pada orang yang berbeda, tambahnya. 

"Hmm ... dengan demikian monster menjadi lebih liar di bawah pengaruhnya karena 
mereka dipengaruhi oleh sisi yang lebih agresif?" 
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"Mungkin. Tapi aku tidak tahu bagaimana dengan Chimera dan Iblis. " 

Tiera setuju dengan teori Shibaid, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin. 

"Mendengarmu yang mengatakan itu membuatku berpikir bahwa apa yang mereka 
katakan adalah benar ... selama ada seorang pria, akan ada racun." 

Ada makhluk dengan kecerdasan tinggi bahkan di antara monster, tetapi jumlah mereka 
tidak dapat dibandingkan dengan manusia ' Wajar untuk berpikir bahwa manusia adalah 
sumber kejahatan. 

"Emosi negatif terlahir dengan mudah, itu benar. Mereka juga dapat dikurangi. Manusia 
tidak hanya memiliki emosi negatif. " 

Shibaid menyuarakan bantahan yang agak terdengar dari kata-kata Filma. 

Di antara anggota partai yang hadir, Shibaid adalah orang yang telah berpartisipasi dalam 
pertempuran paling banyak sampai mati, jadi dia sangat mengenal kebencian dan 
permusuhan yang dapat ditampung oleh para pria. Mungkin karena ini, ia ingin percaya 
pada niat baik yang bisa dimiliki manusia juga. 

"Jika monster dilahirkan dari niat jahat, alangkah baiknya jika sesuatu seperti pelindung 
lahir dari niat baik ..." 

Filma mengeluh bahwa jika ada makhluk yang berseberangan dengan Iblis, segalanya bisa 
sangat berbeda. Di sebelahnya, Shibaid menjawab, benar-benar serius: 

"Aku setuju denganmu, tapi kurasa itu berarti kita harus melakukan sesuatu tentang itu 
sendiri." 

"Kurasa kita punya sedikit topik ... pokoknya, Tiera, kamu bilang racun di sini terasa 
berbeda, tapi apa yang membuatmu berpikir begitu?" 

"Itu hanya sesuatu yang kurasakan, jadi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi 
racunnya rusak penjara bawah tanah ini terasa seperti memiliki kemauan yang kuat. Tapi 
aku tidak tahu apa itu sebenarnya. " 

" Mungkinkah Setan akan lahir? Surat wasiat yang lahir dari kedengkian bisa menjadi 
massa niat jahat yang bahkan lebih kuat. " 

Shibaid mencoba menebak apa penyebabnya, penjaganya selalu naik. Filma mengangguk 
juga. 

"Aku setuju, ini tidak mungkin baik ... bagaimana menurutmu, Tiera?" 

"Aku tidak tahu ... itu hanya sesuatu yang kurasakan. Tapi sepertinya berbeda dari 
kedengkian. Setidaknya, saya tidak berpikir itu adalah Setan. " 
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Tiera menambahkan bahwa dia merasakan sesuatu yang berbeda di hadapan Setan. 

Shin memikirkan kata-kata Tiera, sambil terus menggunakan 【Flare Wall】. 

"Sesuatu selain Iblis ..." 

"Mungkinkah Ishkar berubah menjadi Invader karena racun?" 

"Kemungkinannya ada. Ishkar bukanlah tipe monster yang mengamuk. Seperti yang 
Yuzuha dan para merpeople katakan, itu seperti penjaga bagian ini juga. Ini mungkin 
memiliki afinitas yang buruk dengan racun ... jika itu melawannya, emosi yang 
diproyeksikannya tidak hanya akan lahir dari kedengkian, kurasa. " 

Prediksi Shin lahir juga dari keinginannya agar Ishkar tetap menolak. 

"Kalau begitu, kami telah membuat berbagai macam teori, tapi sekarang saatnya untuk 
mencari tahu kebenarannya." 

【Flare Wall】 Shin telah melelehkan sebagian besar es. Tidak ada kunci atau perangkap. 

Yang tersisa hanyalah mendorong pintu terbuka. 

"Shibaid dan aku akan membuka pintu dulu. Sisanya tergantung pada situasi di dalam. " 

Shin sudah merumuskan strategi dasar, memperkirakan situasi di dalamnya. Semua orang 
mengangguk pada kata-katanya. 

"Ini dia!" 

Shin mendorong pintu hingga terbuka. 

Berbeda dari kamar kerajaan di mana kelompok itu melawan Trypophobia, tidak ada 
ledakan racun yang tiba-tiba kali ini. 

"Pertama, 【Pemurnian】." 

Bagian dalam ruangan itu sangat gelap: bahkan dengan 【Night Vision】, hampir tidak 

mungkin untuk melihat apa pun. 

Di belakang Shibaid, yang dengan hati-hati mengangkat perisainya tinggi, Shin dan Schnee 
mengaktifkan 【Purification】. Lampu yang lahir dari telapak tangan mereka lenyap dalam 

kegelapan. 

"Eh ... apa ...?" 

Seruan terkejut dan kebingungan keluar dari bibir Tiera. 
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Alasannya cukup jelas. Di ruang di mana racun dibersihkan, sesuatu yang tidak 
diharapkannya muncul. 

"Itu pasti Ishkar." 

"Ya. Menilai dari penampilannya, itu belum berubah menjadi Invader. " 

Shin dan Schnee langsung mengerti bahwa makhluk raksasa yang mereka lihat di luar 
pintu adalah Ishkar. 

Tubuh Ishkar setebal 5-mels di bagian terdekat kepalanya. Karena ini, melihatnya dari 
posisi Tiera -- beberapa langkah dari pintu -- sepertinya ada tembok di balik pintu. 

"Jadi itu ... Ishkar ..." 

Shin dan Schnee bereaksi dengan tenang. Di belakang mereka, Tiera menelan ludah. 

Ishkar, salah satu monster yang telah mencapai puncak, level 1000. 

Dengan penampilan yang mirip dengan naga timur, ia bergerak melalui air dengan 
memutar tubuhnya yang panjang dan sempit. 

Dua pasang mata biru berkilau di kepalanya, sementara tanduk mirip kristal tumbuh dari 
sisinya. Cakar pada anggota tubuhnya bisa dengan mudah menembus baja. Sisiknya yang 
keras, berwarna biru, akan sulit dirusak dengan senjata biasa. 

Namun, tubuhnya yang besar adalah karakteristiknya yang paling berbahaya. Ada laporan 
yang tak terhitung jumlahnya menelan beberapa pemain dalam satu gerakan. 

Juga karena medan bawah laut yang berbahaya, itu adalah monster pertama yang biasanya 
terlintas dalam pikiran ketika berpikir tentang bos yang sulit dikalahkan. 

"Mari kita mendekat ke wajahnya. Tetap jaga dirimu. " 

Bagian dari tubuh monster di hadapan Shin dan party tampaknya adalah yang paling atas, 
bagian yang paling dekat dengan kepalanya. 

Di balik pintu yang sebelumnya beku itu bukan ruang singgasana, tapi bentangan luas yang 
aneh. Kedalamannya tampak memanjang bahkan lebih jauh dari 100 atau 200 mels. 

Jika ruangan sebesar itu, tanpa pilar tunggal, dibangun di atas tanah, pasti akan runtuh. 
Menimbang bahwa itu harus memungkinkan Ishkar untuk bergerak, bagaimanapun, 
membuatnya tampak kecil. 

Memastikan siap untuk melemparkan keterampilan pertahanan kapan pun dibutuhkan, 
Shin dan kelompoknya terus bangkit. Wajah Ishkar kurang lebih 100 mels dari langit-
langit. 
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Shin hanya bisa melihat sisi wajah monster itu, tapi sepertinya dia ingat. 

".... !!" 

Saat pesta itu perlahan mendekati kepala monster itu, mata Ishkar tiba-tiba bergerak. Sulit 
dikatakan karena kurangnya iris mereka, tetapi bola-bola biru tua itu pasti terfokus pada 
kelompok Shin. 

Shin memperhatikan bahwa Tiera, di belakangnya, menegang. 

(Oke, apa yang akan kamu lakukan sekarang ...?) 

Shin berbisik pada dirinya sendiri, tanpa berbicara sepatah kata pun. 

Level Ishkar mencapai 1000, dia bisa mengatakan bahwa tidak hanya Tiera, tetapi juga 
Schnee dan yang lainnya tegang. 

Mereka sudah siap. Jika Shin bertarung dengan pembatasnya dihilangkan, akan sulit bagi 
mereka untuk kalah. 

Tetapi meskipun begitu, kemungkinan salah satu anggota sekarat tidak nol. Begitulah 
lawan Ishkar. 

『... ..Huh hUmAn.』 

"!!!" 

Ketika kelompok itu dengan cermat mengamati gerakan Ishkar, suara seperti suara gong 
bergema di seluruh ruangan. 

Ya, sebuah suara. Gema membuatnya sulit untuk memahaminya, tetapi suara yang 
mencapai telinga Shin dan partainya jelas menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. 

"Kau sadar?" 

"Untuk MELAKUKAN ... UNTUK MELAKUKAN SENDIRI ?" APA YANG SAYA 
MENDAPATKANNYA DI BAWA SAAT INI? MiASma ... ADALAH PENDUDUK ANDA. " 

Ishkar tidak menjawab pertanyaan Shin. Itu melanjutkan monolognya, seolah tidak bisa 
mendengar kata-kata Shin. 

"MEMBUAT BONEKA. SAYA AKAN TIDAK MEMBUAT RAHASIA UNTUK INI DI BAWAH INI. 
OnLy pLAyeRS cAN Be be my eNEmY. " 

" Apa yang kamu katakan? Hei! Tidak bisakah kau mendengarku? " 
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" POWER YANG KAU BISA MELAKUKAN MIMMA ... Tidak PERNAH SAYA TIDAK BISA 
MELAKUKANNYA. ------- hig HuMan. Jika ANDA MENDAPATKAN A RETUrn MELAWAN 
ANDA AKAN ... sLAy Me. " 

Ishkar tidak menjawab Shin, sampai akhir. 

Shin menemukan penyebutan eksistensi selain racun terutama membingungkan. Namun, 
kata-kata yang diucapkan terakhir oleh Ishkar, membuatnya melupakan segalanya tentang 
itu. 

"Hei!! Apa maksudmu dengan--- " 

Seolah-olah sebagai jawaban atas pertanyaan yang diucapkan Shin, pintu terbanting 
menutup. Pada saat yang sama, tubuh Ishkar mulai memancarkan energi -- cukup untuk 
membuat atmosfernya bergetar. 

"Nngh, seperti yang diharapkan dari monster yang berdiri di atas yang lainnya ... tekanan 
apa ...!" 

Shibaid, yang berdiri di depan kelompok sebagai perisai, mengerutkan kening. Energi yang 
dilepaskan ke segala arah adalah 【Wave of the Monster Lord】 milik Ishkar, keterampilan 

yang dilepaskannya pada awal setiap pertempuran. 

Shibaid berhasil memblokirnya dengan penghalang yang mengurangi serangan, tetapi jika 
dia tidak menggunakan penghalang itu, kemungkinan semua anggota kecuali Shin tidak 
akan bisa bergerak untuk sementara waktu. 

Monster di atas level 950 dapat menggunakan serangan yang menembus pertahanan 
aksesori status kekebalan. Dalam hal itu, apakah pemakainya dipengaruhi oleh status 
negatif tergantung pada statistik mereka, pangkat aksesori dan pangkat pemain 
keterampilan. 

"Bahkan dengan penghalang Shibaid, itu membuatku merinding." 

Cengkeraman Filma menegang pada Moon Bulan Merah 』saat dia memandang Ishkar. 

"Apakah kamu takut?" 

"Tidak mungkin! Darahku terbakar! " 

Schnee dan Filma saling memberi semangat. 

Ishkar perlahan berbalik ke arah kelompok Shin, menunjukkan permusuhan yang jelas. 
Tekanannya cukup kuat daripada Schnee dan yang lainnya akan melambat jika mereka 
tidak fokus. 

"Kuu!" 
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"Guruu !!" 

Di sebelah Tiera, Yuzuha dan Kagerou juga berada dalam posisi siap tempur. Lawan berada 
di atas mereka di peringkat, tetapi meskipun demikian mereka tidak kehilangan keinginan 
untuk bertarung. 

Tiera, berdiri di antara mereka, menatap lurus ke Ishkar, ekspresinya kaku. 

"Schnee, semuanya, fokuslah pada dukungan. Sisanya adalah seperti yang kita rencanakan! 
" 

Shin memberikan arahannya dan melompat di tengah-tengah 【Wave of the Monster Lord

】. 

【Wave of the Monster Lord】 berlangsung selama 20 detik. Dalam permainan, Ishkar 

tidak akan menyerang selama waktu itu. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa mereka 
andalkan. 

Dengan setiap 【Limiter】 dihapus, Shin melebihi dalam statistik makhluk lain di dunia itu; 

saat ini tidak mungkin baginya untuk dipengaruhi oleh status negatif. 

Dia masih waspada terhadap kemungkinan bahwa musuh dapat menyerang selama 20 
detik itu. 

"------ ■■■■" 

Sesuatu yang dekat, tetapi sedikit berbeda dari raungan keluar dari mulut Ishkar. Itu 
adalah jenis nyanyian, yang tidak bisa didengar sebagai kata-kata yang masuk akal di 
telinga kelompok. 

Di depan mata Shin dan rombongannya, air laut yang memenuhi ruangan mulai berubah. 
Itu dikompresi dalam sekejap, lalu ditembak dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh 
mata manusia. 

Dalam satu detik, bilah air yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan ditembakkan ke 
pesta, masing-masing cukup tajam untuk mengiris peralatan kelas Legenda dalam satu 
tebasan. 

"【Ice Maelstrom】! " 

"【Vortex Slash】! " 

Schnee dan Filma membalas bilah air yang menargetkan pesta dengan keterampilan 
mereka sendiri. 
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Pusaran pecahan es membentang dari telapak tangan Schnee. Kemudian listrik ditarik oleh 
tebasan Moon Bulan Merah ran mengalir melalui air, seolah mengejar pusaran air. Petir 
Filma dikombinasikan dengan pusaran es Schnee, memperkuat kekuatan dan bidang 
efeknya. 

Mata air Ishkar bersentuhan langsung dengan pusaran air raksasa yang dibentuk oleh 
kombinasi keterampilan Filma dan Schnee. 

Air itu membelah tanah dan pecah, seperti halnya es yang berderak dengan listrik. Setelah 
beberapa detik berbenturan, serangan kombinasi Filma dan Schnee muncul sebagai 
kemenangan. 

Schnee dan Filma tidak menghancurkan semua mata air, tetapi hanya yang diarahkan pada 
mereka. Hasilnya bukanlah kehancuran timbal balik, tetapi lebih seperti sebuah terobosan. 

"Untung kita siapkan sebelumnya." 

"Ya, sekarang kita bisa lebih fleksibel secara strategis." 

Keterampilan yang digunakan oleh Schnee dan Filma tidak memiliki nama tertentu sebagai 
keterampilan kombinasi. 

Meski begitu, menggabungkan dua keterampilan meningkatkan kekuatan dan efektivitas 
mereka. 

Dalam game, bahkan jika dua skill yang tidak dimaksudkan untuk digabungkan digunakan 
bersama-sama, tidak ada perubahan dalam efeknya. 

Namun, di dunia ini, keterampilan tidak mungkin untuk tidak saling mempengaruhi. 

Meskipun diciptakan oleh kekuatan misterius yang disebut sihir, keterampilan 
dimanifestasikan sebagai fenomena fisik. Beberapa orang berpikir bahwa mereka harus 
saling mempengaruhi, dan efek dari kombinasi tersebut telah diteliti dan dibuktikan. 

Ada beberapa peluang untuk mengujinya dalam pertempuran, tetapi kelompok Shin telah 
mencoba segala macam kombinasi setiap kali mereka memiliki kesempatan. 

Pusaran air es dan listrik menerobos rentetan bilah air dan bertabrakan dengan batang 
tubuh Ishkar. Pecahan es menghancurkan sisik monster, listrik yang menyelimuti mereka 
membakar dagingnya. 

Pusaran air telah kehilangan daya setelah menembus bilah air, tetapi masih berhasil 
menimbulkan kerusakan. 

Masalahnya adalah, karena tubuh Ishkar yang besar, lukanya hanyalah sebuah area kecil 
yang hangus. Itu akan berbeda jika serangan itu cukup kuat untuk menembus tubuh naga 
laut, tetapi luka bakar yang dangkal tidak bisa memperlambat pergerakannya. 
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"Seperti yang diharapkan, serangan seperti itu hanya bisa menggaruk kulitnya." 

"Yah, mari kita serahkan itu pada Shin." 

Tujuan mereka adalah untuk menangkis serangan Ishkar. Berharap untuk berbuat lebih 
banyak terhadap Ishkar akan menjadi sombong, bahkan untuk Schnee dan yang lainnya. 

"Wooooohhh !!!" 

Shin mengerahkan semangat juangnya dan mengayunkan 『Tanpa Bulan』. Baginya, tubuh 

besar Ishkar adalah target besar yang mustahil untuk dilewatkan. 

Bilah less Tanpa Bulan less melengkung, yang memanjang dalam bilah pisau merah 
panjang 6-mel. Itu adalah langkah pertama dari skill yang melepaskan tebasan dengan 
tujuh bilah, satu untuk setiap elemen. 

Skill komposit Octa-elemental, 【Seven Radiant Blades】. 

Pedang merah tua yang merobek 【Wave of the Monster Lord】 saat maju adalah tebasan 

elemen Api pijar. Sekarang setelah Shin menghapus pembatas atas pada statistiknya, 
tebasannya bisa memotong sisik dan daging Ishkar dalam satu pukulan, meninggalkan luka 
yang dalam pada tubuh monster itu. 

"Satu lagi!" 

Shin menyiapkan senjatanya lagi, untuk melakukan tebasan berikutnya. Bilahnya sekarang 
dibentuk oleh banyak pasir. Katana, yang sekarang berwarna coklat muda, diayunkan 
seakan menelusuri luka terbakar di tubuh monster itu. 

Ishkar, bagaimanapun, tidak akan membiarkan dirinya diserang tanpa menghindari atau 
mempertahankan. 

Air laut bergemuruh dan menutupi permukaan tubuh Ishkar yang berputar dan berliku. 

Pisau pasir dan baju besi air laut. Bentrokan keduanya berakhir dengan pisau yang muncul 
sebagai pemenang. 

Serangan yang terbuat dari pasir mungkin tidak terdengar terlalu berbahaya secara 
normal, tetapi pasir yang membentuk bilah Shin sama sekali tidak normal. Itu bisa bergetar 
dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Berkat kekuatan sihir, gerakannya menantang 
hukum fisika, meningkatkan kekuatan pemotongannya lebih tinggi dari pisau gergaji biasa, 
tetapi juga senjata kelas Kuno. 

Dengan demikian bilah pasir itu mengiris baju zirah air laut seolah-olah menembus 
mentega, mengukir banyak luka lagi di tubuh Ishkar. Dengan setiap tebasan, pasir juga 
menempel pada tubuh monster itu, memperbesar luka. 
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Kerusakan serangan ini secara bertahap meningkat membuatnya bahkan lebih jahat 
daripada dibakar oleh api. 

Ishkar telah memelintir tubuhnya untuk menghindari tebasan, sehingga hanya menderita 
luka daging sampai sekarang. Ofensif Shin, bagaimanapun, masih jauh dari selesai. 

"Kamu tidak akan membiarkan aku mendapatkan caranya, ya?" 

Seolah pertempuran sampai sekarang hanyalah pemanasan, Ishkar pindah dari Shin 
dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tubuh besar monster itu tidak berarti bahwa 
gerakannya lamban. Jika bergerak dengan kecepatan tinggi di dalam air, arus yang 
dihasilkan akan memengaruhi bahkan pergerakan kelompok Shin. 

"Jika aku menggunakan kemampuan penuhku, aku mendapatkan perasaan mahakuasa 
yang aneh ini ..." 

Shin memfokuskan kekuatan pada kakinya dan menendang air. Tubuhnya kemudian 
melaju ke depan, seolah-olah dia telah menendang benda padat. 

Arus air yang dihasilkan oleh Ishkar akan membuatnya sulit untuk berenang lurus bahkan 
untuk Yang Terpilih, tetapi Shin maju seolah mengirisnya dengan tubuhnya. 

Tebasan ketiga, bilah es yang tertutup kabut putih, siap diayunkan ke sisi Shin. 

Ishkar menembakkan sinar panas ke arah Shin yang mendekat. Itu adalah rentetan panas 
besar, cukup besar untuk sepenuhnya menelan tubuh Shin. 

Shin membalasnya langsung, mengayunkan Skill-boost boost Tanpa Bulan 』tepat di 

tengah. 

Kemajuan ledakannya terhenti, tetapi tubuhnya tetap tanpa cedera. 

Sinar monster yang terbakar dipotong rapi menjadi dua bagian oleh kabut putih pada 
katana Shin, mengubah arah ke sisi kiri dan kanannya. 

"Haha, itu mudah!" 

Shin bersorak, tangannya mencengkeram gagang pisau dengan kuat. 

『Tanpa Bulan』 sekali lagi menggambar busur, membekukan air laut di sekitarnya. Detik 

berikutnya, badai beku mulai bertiup ke arah Ishkar, seperti air terjun yang siap melahap 
sinar monster yang terbakar. 

Ishkar melihat serangan yang masuk dan berhenti melepaskan sinar panas, memutar 
tubuhnya menjauh dari serangan Shin. Monster itu mengeluarkan serangan kilat dari 
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tanduknya sebagai pembalasan, tetapi Shin menyapu mereka dengan yang sekarang 
memakai petir 『Tanpa Bulan less. 

"- ■■■■" 

Geraman pelan keluar dari mulut Ishkar. Shin telah mempelajari pola serangan naga, tetapi 
bisa memiliki strategi baru di dunia ini. Shin menyadari ini dan memutuskan untuk 
mengamati apa yang akan dilakukan monster itu selanjutnya. 

Shin yang waspada kemudian diserang dari segala arah. 

Air laut di sekitarnya mulai bergerak, semuanya pada saat bersamaan. Itu berubah menjadi 
bola 1-mel, menempati radius 50 mels di sekitar Shin. 

Itu adalah salah satu keterampilan Ishkar, 【Aqua Cage】. 

Bola air 【Aqua Cage】, benar-benar memenuhi bidang pandangan Shin, kemudian 

disambar oleh serangan petir Ishkar. 

Itu bukan kilat kuning yang sama yang telah disapu Shin sebelumnya, tetapi baut biru 
muda yang bersentuhan dengan bola dan mengubah arah, seperti sinar cahaya yang 
dibelokkan oleh air. 

Air laut berbentuk bola berfungsi tidak hanya untuk menjebak Shin, tetapi juga untuk 
melakukan petir. 

Baut, melewati beberapa bidang, tiba sangat dekat dengan posisi Shin. 

"Sekarang ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya." 

Petir terbelah dua di depan mata Shin dan melewatinya. Beberapa detik kemudian, 
beberapa bola terbelah menjadi dua juga, kembali ke air laut. 

Baut telah diiris oleh pisau tak terlihat yang memanjang dari 『Tanpa Bulan『, bilah angin. 

Seseorang dengan penglihatan yang baik mungkin bisa melihat bahwa, di dekat ujung 『

Tanpa Bulan』 ', bagian dari pemandangan tampak terdistorsi. 

【Aqua Cage】 adalah skill yang mempengaruhi sekeliling target, tapi tidak menyebabkan 

kerusakan itu sendiri. Karena itu jelas mungkin untuk bergerak. 

Setelah 『Tanpa Bulan』 diayunkan, bilah angin menghilang dan digantikan oleh yang 

hitam pekat. Shin mengkonfirmasi perubahan itu dengan pandangan sekilas dan 
mengangkat pedangnya. 

"Shaah !!" 
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Katana berwarna gelap mengayun ke bawah. Efek bilah keenam adalah meniadakan semua 
sihir, menyebabkan semua bola air di jalur bilah menghilang. 

【Aqua Cage】, serangan yang dimaksudkan untuk secara bertahap mencukur nyawa 

target menjadi kosong, tidak berdaya sebelum negasi sihir pedang hitam itu. Hasil ini 
mempengaruhi lingkungan juga. 【Aqua Cage】 di depan Shin juga benar-benar 

menghilang. 

Terakhir, 『Tanpa Bulan』 berubah menjadi tebasan terakhir skill, bilah cahaya. Shin 

memegangnya dengan kuat dan cepat bergerak melalui ruang yang sekarang terbuka. 

Ishkar juga mungkin memperhatikan bukaan diukir pada 【Aqua Cage】. 

Bahkan dengan resistensi sihir Shin yang tinggi, bagaimanapun, ia tidak bisa begitu saja 
menembus 【Aqua Cage】 yang dirilis oleh monster level 1000. Dia terus maju, meskipun 

ada bahaya. 

Shin tidak bisa melihat melewati bola 【Aqua Cage】, jadi dia menggunakan peta dan 

deteksi kehadiran untuk melanjutkan sambil menghindari mereka. 

Begitu dia akhirnya berhasil keluar dari area efek 【Aqua Cage】, cakar Ishkar dibawa ke 

arahnya. 

Shin mendekat 『Tanpa Bulan』 lebih dekat dan menggunakannya untuk melindungi sisi 

kiri tubuhnya. 

Serangan Ishkar membuat Shin terbang. Menyaksikan ini, Schnee dan anggota rombongan 
lainnya masing-masing menarik napas dalam-dalam. Dalam permainan, serangan langsung 
seperti itu pasti akan menjatuhkan pengukur HP target ke zona merah. 

"Sama seperti yang diharapkan ... kurasa aku benar-benar harus berterima kasih pada 
Hadiah seperti cheat ini yang kudapat !!" 

Karena peningkatan statistik Shin dan bonus yang diberikan oleh peralatannya, HP-nya 
menurun kurang dari 10%. Salah satu alasannya adalah kerusakan kecil yang diterima, 
tetapi total HP-nya juga lebih dari dua kali lipat jumlah aslinya. Selama dia bertahan 
dengan baik, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia menerima beberapa serangan. 

Sebelum Shin berteriak, bilah cahaya dari katananya menembus mata Ishkar. 

Karakteristik terbesar dari bilah cahaya adalah panjangnya, memanjang lebih dari 100 
mels. Itu tidak bisa memengaruhi sekelilingnya seperti bilah kegelapan, jadi bisa dikatakan 
bilah itu benar-benar tumbuh lebih lama. 

Sebagian besar pemain memanfaatkan ini untuk melakukan sapuan jarak jauh, tetapi 
kekuatan terbesarnya ditarik keluar saat menyodorkan. 
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Ujung bilah diarahkan lurus ke depan. Sebuah serangan selebar beberapa makam, sangat 
sedikit mels tinggi, yang menutupi jarak yang ekstrim dalam sekejap. Bahkan untuk Shin 
dan pestanya, menghindarinya akan menjadi hal yang sangat sulit. 

Tentu saja, Ishkar tidak bisa, karena matanya adalah salah satu dari sedikit titik lemah 
monster itu. Bilah cahaya menusuk mereka, memanjang sejauh mungkin, akhirnya 
menembus tengkorak Ishkar. 

"■■■■■■■■■■■■■■―――――――――― ? 

――――――?????????? Even Ish Ishkar not Even help Even Even Even Even Even Even Even 
Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even 
Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even 
Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even 
Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even 
Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even 
Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even 
Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even 
Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even Even 
Even Even―― ? Even Even Hasilnya hanyalah jeritan kesakitan karena, berkat tubuh 
besarnya, bilahnya terlalu kecil untuk menyebabkan kematian instan. 

Namun, tidak segera melepaskan serangan ke segala arah, adalah kesalahan fatal bagi 
Ishkar. 

Dalam jangka waktu kecil dari jeritannya yang menyakitkan, ia kehilangan pandangan dari 
Shin. 

Bilah cahaya yang menusuk menghilang. Ketika mata Ishkar menangkap Shin lagi, dia 
sekarang memegang 『Tanpa Bulan』 dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya 

mengepal. 

Ishkar memperhatikan bahwa siluet Shin diselimuti cahaya ungu pudar, berbeda dari aura 
dorongan fisik. 

"Mari kita lihat apakah kamu dapat bertahan hidup bahkan dengan kepala tertiup angin?" 

Shin tidak memperhatikan perubahan fisiknya. Tinjunya menabrak mata Ishkar yang tanpa 
cahaya. 

Keahlian bela diri tipe Barehanded, 【Shiden -- Zekka】. 

Salah satu keterampilan tangan kosong paling kuat muncul dari tinju kanan Shin. 

Mata Ishkar, yang sudah tertembus bilah cahaya, pecah dan pecah. Sesaat kemudian, 
tengkorak monster itu membengkak. 
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Kekuatan tipis yang dilepaskan di kepala Ishkar merusak bagian dalamnya dan mengambil 
nyawa naga. HP gauge Ishkar mencapai nol secara instan. 

Kekuatan yang dilepaskan oleh tinju Shin, bagaimanapun, tidak puas hanya dengan 
menghancurkan kepala naga. 

Beberapa detik setelah kepala Ishkar mulai membengkak, tengkorak monster itu tidak bisa 
menahan kerusakan lagi dan meledak. Kekuatan yang dilepaskan melakukan perjalanan 
melalui air laut dan mencapai sejauh Schnee dan seluruh kelompok. 

Setelah kehilangan segalanya di atas lehernya, tubuh besar Ishkar secara bertahap 
kehilangan kekuatannya. Dari luka yang seharusnya menyemprotkan darah, zat biru 
seperti uap muncul sebagai gantinya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 11 - 4.3 
Bab 4 -- Bagian 3 "Hei, Schnee ... bukankah Shin bertingkah aneh?" 

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

Shin mengayunkan bilah es ke arah Ishkar. Tidak dapat menyimpannya lagi, Filma meminta 
pendapat Schnee. 

Schnee tidak menjawab. Cengkeramannya pada gagang 『Blue Moon』 mengencang. 

Tidak perlu pertanyaan, dia sudah tahu jawabannya. 

Ishkar telah mulai berkelahi dengan Shin, dan hanya Shin: rasanya seperti bahkan tidak 
mengakui keberadaan Schnee dan anggota party lainnya. 

Sementara Shin telah berusaha untuk tidak melibatkan mereka, itu lebih dari jelas bahwa 
naga itu secara aktif tidak menyerang mereka. 

Menemukan pertempuran itu peluang yang bagus, Shin bertarung dengan pembatasnya, 
tetapi gaya bertarungnya saat ini agak berbeda dari yang biasa dikenal Schnee. 

Terlepas dari seberapa tinggi statistik Shin, anggota partai tidak dapat menentukan 
seberapa kuat dia. Tidak ada yang tahu seberapa kuat musuh yang bisa dia lawan sendiri, 
musuh macam apa yang bisa menandinginya, atau musuh macam apa yang bisa lebih 
unggul darinya. 

Lebih dari pelanggarannya, Schnee khawatir tentang pembelaannya. Satu-satunya cara 
untuk benar-benar tahu adalah diserang, jadi bahkan jika mereka bisa membuat prediksi, 
tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak yang bisa dia tahan. 

Namun, cara bertarung Shin saat ini, tidak menunjukkan bahwa ia tidak banyak 
memikirkan pertahanannya. 

"Ini aneh ... bagi Shin untuk tertawa saat bertarung dalam pertempuran seperti itu." 

Mengikuti pertanyaan Filma, Shibaid juga menyatakan keraguannya. Perisainya tinggi, dia 
masih menjaga kewaspadaannya, tetapi pandangannya mengikuti Shin, bukan Ishkar. 

"Kuu, sesuatu, aneh." 

Yuzuha memperhatikan Shin dengan alis berkerut. Kagerou juga menangis dalam 
persetujuan. 

"Ini aneh. Aku tidak bisa merasakan racun apa pun yang datang dari Ishkar! " 
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Tiera, yang selama ini fokus mencoba memurnikan racun, seperti yang dia lakukan 
terhadap Trypophobia, tiba-tiba mengangkat suaranya, sedikit panik. 

Ekspresi Schnee berubah masam. 

Dia juga mampu mendeteksi racun sampai batas tertentu. Berdasarkan kepadatan racun 
yang merusak ruang bawah tanah, mustahil bosnya, Ishkar, tidak terpengaruh. 

Menyaksikan pertempuran Schnee dan anggota rombongan lainnya berpikir bahwa Ishkar 
telah melemah atau tidak bisa bergerak lagi, karena telah menyegel racun. Jika tidak, itu 
akan hilang akibat racun dan berubah menjadi Invader. 

Terlepas dari prediksi mereka, bagaimanapun, Ishkar muncul di hadapan mereka dengan 
melihat seperti yang mereka ingat, dengan semua kemampuannya yang utuh. Itu bertarung 
melawan Shin seolah racun tidak memengaruhi sedikit pun. 

"Shin ..." 

Melihat gaya bertarung Shin yang jelas berorientasi menyerang, Schnee merasa terdorong 
untuk berlari kepadanya. Dia ingin pergi ke sisinya, untuk berbicara dengannya. 

Dia tidak bisa melakukannya. 

Shin bertarung melawan monster di atas semua monster, binatang level 1000. 

Sementara statusnya telah ditingkatkan oleh Ley Lines ketika mereka membebaskan Filma, 
dan dia melengkapi senjata dan armor kelas Kuno, pertarungan ini terlalu berbahaya 
baginya untuk menyelam ke. 

"... .Filma, Shibaid. Ayo pergi ke sisi Shin. Tiera, kamu pergi dengan Yuzuha dan Kagerou 
dekat ke dinding, pastikan kamu berada di luar jangkauan serangan. " 

" Tidak, aku juga pergi. " 

" Berbahaya, kamu tahu? " 

" Aku tahu. Tapi aku bisa merasakan kekuatan yang bukan disebabkan oleh racun yang 
datang dari Shin dan Ishkar. " 

" Kekuatan dingin dan kuat dari Ishkar dan kekuatan mengamuk dari Shin. Yang terakhir 
ini terutama sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, "kata Tiera. 

"Sebuah kekuatan mengamuk ... mungkin yang menjadi alasan mengapa Shin akting begitu 
aneh?" 
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"Mari kita berpikir tentang itu nanti. Lebih penting lagi, bahkan jika kita pergi, apa 
sebenarnya yang akan kita lakukan? Akan sulit bahkan bagi kita untuk bersaing dengan 
Shin seperti sekarang, kau tahu itu kan? " 

Tanpa pembatasnya, Shin bergerak lebih cepat daripada siapa pun di pesta itu dan 
serangannya juga jauh lebih kuat daripada serangan mereka. 

Bagaimanapun, dia bisa menghadapi Ishkar langsung. Kekuatannya ada pada level lain. 

Jika Schnee dan kelompoknya berpartisipasi dalam pertempuran antara Ishkar dan Shin, 
itu hanya bisa sebagai umpan. 

"Saya percaya bahwa jika target menjadi dua, itu harus melihat kita juga. Dengan Shin apa 
adanya, kita hanya akan bertindak sebagai pendukung. " 

" Tidak apa-apa untuk bergabung dalam pertempuran, tetapi apakah kita akan 
meninggalkan Shin seperti itu? " 

" Aku akan pergi sendiri. Saya memiliki kecepatan tertinggi di antara kami, dan bahkan jika 
saya diserang, saya bisa menghindar dengan keterampilan Kunoichi. " 

Kekuatan itu diterima ketika mereka membebaskan Filma, lampiran tambahan yang biasa. 

Dikombinasikan dengan dorongan fisik karena pemanggilan roh, hanya tersedia untuk Elf 
dan Pixies, AGI Schnee dikalahkan. Menjadi seorang Kunoichi yang terampil dalam 
menghindar, dia mungkin akan menjadi yang tercepat dalam mencapai posisi Shin. 

"Kau benar-benar sesuatu, kau tahu ..." 

"Berdasarkan kemampuan kami, Schnee adalah yang paling cocok. Sikap berperang Shin 
adalah kekhawatiran, tetapi bahkan jika sesuatu terjadi, saya ragu bahwa dia bisa ditebang 
dalam sekejap. " 

Semua orang mengangguk pada kata-kata Shibaid dan mulai bergerak. Shibaid memimpin 
dengan Filma mengikuti beberapa langkah di belakang. Tiera, Yuzuha, dan Kagerou 
bertindak sebagai penjaga belakang. 

Terpisah dari kelompok Shibaid, yang berjalan dengan setiap anggota pada kecepatan yang 
sama, Schnee mendekati Shin dengan kecepatan tinggi, menggunakan rute yang berbeda. 

Dia menatap Shin, yang sekarang dikelilingi bola air, 【Aqua Cage Ishkar】. 

Dia tahu bahwa itu bukan hanya bola yang terbuat dari air. 

Shin mungkin akan baik-baik saja, tetapi dalam hati Schnee, kekhawatiran yang seharusnya 
dihilangkan muncul sekali lagi. 
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"Itu ..." 

Satu detik sebelum Schnee bisa mengaktifkan skill untuk menyingkirkan bola 【Aqua Cage

】, Shin telah menyelinap melewati area efek bola. Bilah cahaya memanjang dari 『Tanpa 

Bulan』 dan menusuk salah satu mata naga. 

Shin kemudian bergerak lebih dekat ke Ishkar dan menyiapkan tangan kanannya. 
Tubuhnya terbungkus aura samar, berbeda dari topi apa pun yang pernah dilihat Schnee 
sebelumnya. Dingin menggigil di punggungnya. 

Tidak ada yang perlu menjelaskannya padanya. Schnee secara naluriah merasa bahwa Shin, 
sementara dirasuki oleh aura itu, tidak bisa diizinkan untuk bertarung lagi. 

"Shin !!" 

Suara Schnee, bagaimanapun, tidak mencapai dia. 

Tinju Shin mendarat keras di tengkorak Ishkar, yang pecah berkeping-keping di depan 
mata Schnee. 

"Kh ..." 

Gelombang kekuatan menyebar melalui air laut, menunjukkan kekuatan serangan. 

Pesta merasakan gelombang kekuasaan di seluruh tubuh mereka. Schnee dan anggota 
lainnya terhenti di jalurnya. 

"Aku harus pergi ... cepat ..." 

Schnee memfokuskan kekuatannya pada kakinya yang beku dan menendang air dengan 
keras. Sebelum dia bisa lebih dekat dengan Shin, sesuatu berubah di Ishkar. 

Tengkoraknya meledak. Ishkar sekarang tanpa kepala, benar-benar diam. Uap biru 
mengalir keluar dari lehernya yang terputus. 

Pada saat yang sama, es yang tak terhitung melesat keluar dari tubuh dan leher naga, 
seperti kesibukan tombak, menutupi tubuh monster itu. 

Es itu kemudian berangsur-angsur berubah bentuk. 

Tombak es semua menyatu menjadi satu dan menciptakan kembali kepala Ishkar. 

Namun, itu tidak sepenuhnya dibuat oleh es: mata dan tanduk adalah perpaduan biru dan 
ungu yang dalam. Setelah membentuk kepala naga, es biru juga menutupi cakar dan 
sisiknya. 
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Shin menyerang lagi sebelum monster itu pulih sepenuhnya, tetapi Ishkar menghindari 
serangannya dengan ketangkasan yang tidak terpikirkan untuk tubuh sebesar itu. 

"Apa ... ..!?!" 

Schnee bingung dengan bentuk Ishkar yang baru dan tidak dikenal dan sudah terlambat 
untuk memperhatikan apa yang muncul di hadapannya. Dia melambat seketika, tetapi tidak 
bisa menghindari menabrak sesuatu yang solid. 

Dia tidak menerima kerusakan, tetapi bahkan melihat apa yang dia tabrak, dia tidak bisa 
melihat apa pun. Dia mengulurkan tangannya dengan hati-hati dan merasakan kehadiran 
sesuatu yang halus, seperti dinding kaca. 

"Ini adalah ... tembok?" 

Schnee mendorongnya, tetapi tembok itu tidak bergerak. Dia menekan dengan lebih kuat, 
tetapi dinding tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Shibaid dan yang lainnya 
menyusulnya, tetapi mereka tampaknya juga tidak bisa lulus. 

Shin tampaknya memiliki keunggulan dalam pertempuran, tetapi seiring waktu berlalu 
aura di sekitar Shin secara bertahap tumbuh lebih besar. Pada saat yang sama, gaya 
bertarungnya juga berubah. 

"- diluar pandanganku !!" 

Schnee mengayunkan 『Blue Moon』, dengan paksa, tidak menahan sama sekali. 

Filma dan Shibaid memperhatikan keadaan Shin dan menabrak dinding yang tak terlihat 
dengan keterampilan. 

"Sialan kamu, kenapa ... !?" 

『Bilah Blue Moon elled telah ditolak, dan sihir sepertinya tidak memiliki efek apa pun. 

Perasaan yang menyebar dari bilah katana itu mengungkapkan bahwa dinding itu sama 
sekali tidak rusak. 

"... Tenang." 

Schnee menjauh dari Filma dan yang lainnya, untuk memastikan tidak mengenai mereka 
secara tidak sengaja, dan melepaskan salah satu kartu asnya. 

Bilah es panjang dan tipis memanjang dari 『Blue Moon』. Tidak seperti Shin Tujuh Tujuh 

Bilah】, bilah yang sebening kristal tampak seperti Moon Bulan Biru longer yang lebih 

panjang. 

Keterampilan Katana dan Kombinasi Air, 【Shiden -- Flowing Spark Blossom】. 
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Keterampilan ini mengabaikan baju besi dan semua pertahanan dan juga sangat efektif 
terhadap penghalang seperti yang menghentikan kemajuan partai. Schnee melepaskannya 
ke dinding seperti kaca tanpa cadangan. 

"Ini tidak mungkin ..." 

Tetapi bahkan tebasan ini, membawa setiap ons kekuatannya, tidak bisa menghancurkan 
penghalang di depan mereka. 

"Schnee ..." 

"Hasilnya sama, kalau begitu." 

Filma dan Shibaid mendekati Schnee setelah mencoba keterampilan Shiden mereka 
sendiri, tetapi tidak berhasil. 

Di belakang mereka, Yuzuha dan Kagerou memukul penghalang dengan serangan api dan 
kilat. 

"Ada apa dengan penghalang ini? Itu terlalu sulit! " 

" Aku tidak tahu ... Aku tidak ingat pernah melihat sesuatu yang 

sekuat ini. " Dalam permainan, Ishkar tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan 
penghalang seperti itu. 

Sebuah penghalang yang bahkan tidak retak setelah diserang oleh keterampilan Schnee, 
Shibaid, dan Filma's Shiden tidak bisa dibangun bahkan oleh monster level 1000, setelah 
semua. 

"Namun demikian, jika kita tidak melewati rintangan ini, kita tidak bisa pergi ke bantuan 
Shin." 

Shibaid berbicara sambil memelototi dinding transparan. 

Karena penghalang tidak menunjukkan celah sedikitpun, jelas bahwa itu tidak bisa 
dihancurkan hanya dengan memukulnya dengan skill. Menjadi tidak terlihat oleh mata 
telanjang, itu juga tidak mungkin untuk mengatakan sejauh mana jaraknya. 

"Tiera, bisa Anda ceritakan apa-apa ... .Schnee, Filma, lihat!" 

"Tiera? Apa ....? " 

Schnee memandang Tiera setelah Shibaid memanggilnya, dan melihatnya melayang di 
depan Yuzuha dan Kagerou. Dua yang terakhir sedang menggerakkan kaki mereka ke atas 
dan ke bawah, seolah menggaruk sesuatu. 
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Memang, Tiera telah melewati penghalang yang menghalangi Schnee dan anggota party 
lainnya. 

"Kenapa ...?" 

"Ayo, Schnee !! Kita mungkin menemukan cara untuk melewatinya !! " 

Didesak oleh Filma, Schnee dan Shibaid bergegas ke tempat Tiera berada. Dia tampak 
sangat bingung dan buru-buru berbicara kepada mereka bertiga saat mereka mendekat. 

"Menguasai!! A-Aku tidak tahu kenapa, tapi aku berhasil !! " 

" Bagaimana ?? Metode apa yang kamu gunakan? " 

" Yah, aku ... aku mencoba memotong penghalang dengan belati, dan aku hanya bisa jatuh ... 
" 

Tiera sendiri tampaknya tidak tahu bagaimana dia bisa melewati penghalang. Kagerou, 
yang tertinggal, menggaruk dinding yang tak terlihat dengan sekuat tenaga. Yuzuha juga 
mencakar penghalang dengan cara yang sama, tapi dia tiba-tiba menyelinap melewati 
penghalang. Di saat yang sama, Kagerou juga melewati ke sisi lain. 

"Kuu !?" 

"Guruu !?" 

Terkejut, keduanya berputar sekali di air karena momentum kelebihan mereka. Setelah 
sedikit mengayuh, mereka akhirnya kembali ke posisi semula. 

"... Kita, sudah lewat !?" 

Yuzuha bingung oleh perkembangan yang tiba-tiba, lalu tubuhnya bergetar. Aura ungu 
yang sama di sekitar Shin juga bangkit dari tubuhnya. 

"Ini ... seperti Shin? Yuzuha, kamu baik-baik saja? " 

Schnee, yang khawatir, bertanya pada Yuzuha bagaimana perasaannya. Namun Yuzuha 
tidak menjawab dan melolong keras sebagai jawaban. 

"Kuu ... KUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON !!!" 

Tubuh Yuzuha bersinar terang dan bertambah besar. Ketika cahaya memudar, Yuzuha 
telah kembali ke bentuk aslinya. 

Dia sekarang jauh lebih besar dari Schnee atau Tiera dan memakai ciri khasnya sembilan 
ekor juga. Tidak salah lagi: Yuzuha telah kembali ke bentuk aslinya. 
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"Eh ...? Yuzu ... ha? " 

Transformasi tiba-tiba Yuzuha membuat Tiera hampir tak bisa berkata-kata. Kagerou juga, 
di sebelah Tiera, menggeram kebingungan. 

"... jadi kekuatan ini bisa memengaruhi aku juga." 

Yuzuha melihat tubuhnya sendiri dan berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya tidak lagi 
mengandung sifat kekanak-kanakan. Kesadarannya tampaknya telah kembali ke keadaan 
yang cocok dengan tubuhnya saat ini. 

"Jangan khawatir, aku ingat kalian semua. Aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Kamu 
juga, Kagerou, jangan memelototiku, " 

Yuzuha menggunakan salah satu ekornya dan mengangkat Tiera di punggungnya. Dia 
kemudian perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke Shin. 

"Aku tidak yakin apa yang sedang terjadi, tapi kurasa kita hanya bisa menyerahkan 
semuanya pada Tiera dan Yuzuha ..." 

"... Tiera. Dengarkan dengan baik. Saya yakin Anda mengerti setelah melihat aura itu, tetapi 
Shin berbeda dari biasanya sekarang. " 

Schnee menghela napas, lalu mulai berbicara. Dia tidak bisa pergi sendiri, jadi tidak ada 
pilihan selain berbicara. 

"Iya. Agak ... menakutkan. Saya juga merasa dia berubah. " 

"Dia tidak bisa mengendalikannya, pasti." 

Tiera dan Yuzuha setuju sambil melihat Shin bertarung melawan Ishkar. Tiera, berkat 
indranya yang tajam, merasakan hal yang sama dengan Schnee. 

Yuzuha, matanya menyipit, sepertinya mencoba menyimpulkan sesuatu. 

"Yuzuha, apa kamu tahu itu apa?" 

"Itu kekuatan, itu yang bisa aku katakan. Saya tidak tahu apa itu sebenarnya. Namun, 
sepertinya Shin juga belum sepenuhnya dikonsumsi olehnya. " 

" Bisakah kamu menggunakannya untuk menghancurkan dinding ini? " 

" Dengan waktu, tampaknya itu mungkin. Tapi tidak segera. Formulir ini juga bersifat 
sementara, tidak lengkap. " 

" ... dipahami. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh dari ini. Karena itu kami 
mempercayakan ini kepada Anda. " 
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Schnee berbicara kepada Yuzuha dan Tiera, menahan emosinya. Dia tidak kehilangan 
ketenangannya sampai-sampai meminta Yuzuha untuk menghancurkan penghalang, tanpa 
mengetahui berapa banyak waktu yang diperlukan, dalam situasi seperti saat ini. 

"... Aku akan membobol pertempuran mereka." 

Tiera menelan nafas dan melihat ke arah Shin dan Ishkar. Reaksinya sangat alami, karena 
kedua lawan menggunakan serangan yang berarti kematian instan untuk seseorang dengan 
statistik Tiera. Mengganggu konflik mereka berarti bahwa satu kesalahan langkah akan 
mengakibatkan kematian. 

"... Dipahami. Yuzuha, kumohon. " 

" Serahkan semuanya padaku. " 

Setelah beberapa saat hening, Tiera meminta bantuan Yuzuha, dengan ekspresi tegas. Pergi 
bersama berarti menghadapi bahaya bersama. Yuzuha sudah siap untuk apa yang akan 
terjadi. 

"Kita pergi!" 

Mengendarai Yuzuha, Tiera menuju ke Shin. 

Schnee hanya bisa menatap punggungnya seperti yang dia lakukan. 

"Tidak bisakah aku ... melakukan apa saja ...?" 

Melihat Ishkar dan Shin berkelahi, Schnee ingat kata-kata yang diucapkan naga sebelum 
pertempuran dimulai. 

"Boneka .... mereka yang lahir di dunia ini .... mungkinkah ...!?" 

Schnee merefleksikan dan menyadari bahwa Ishkar bisa saja berbicara tentang karakter 
pendukung dan semua yang datang di dunia ini dari yang sebelumnya, tidak termasuk 
mantan pemain. 

Hanya pemain yang bisa menjadi musuh. Itu mungkin berarti bahwa, di antara mereka, 
hanya Shin yang diizinkan untuk bertarung. 

"Jika demikian, mengapa ...." 

Mengapa Tiera bisa melewati penghalang? 

Tiera adalah makhluk dunia ini, bukan pemain. Schnee tahu bahwa dia juga bukan anak 
pemain. 
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Yuzuha adalah monster mitra Shin. Perannya adalah bertarung bersama Shin, yang bisa 
menjelaskan mengapa dia bisa melewati penghalang. 

Kagerou memiliki hubungan yang sama dengan Yuzuha dengan Shin. Jika Tiera tidak 
melewati penghalang, Kagerou mungkin juga tidak akan bisa. 

Yuzuha, Kagerou, Tiera ... di antara mereka, Tiera adalah kasus yang aneh. Dia dilahirkan 
dalam keadaan yang berbeda, tetapi dia harus berada di sisi yang sama dengan Schnee dan 
yang lainnya. 

Namun dia telah melewati penghalang dan sekarang menuju ke arah Shin. 

"Kenapa ...." 

Schnee hanya bisa menonton. Dalam hatinya, banyak keraguan bangkit dan menghilang. 

Kenapa itu bukan aku? 

Kenapa bukan aku yang akan membantu Shin? 

Orang lain ada di tempat dia seharusnya berada. Hanya berpikir itu membuat Schnee 
merasa seluruh tubuhnya menggiling dan pecah. 

-----Apakah Tiera seseorang yang penting bagi Shin? 

Keraguan terakhir yang muncul dalam dirinya, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, 
tidak akan hilang. 
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Vol. 11 - 4.4 
Bab 4 -- Bagian 4 "Itu ... bukan darah." 

Shin bergumam pada dirinya sendiri, masih dalam posisi bertarung, sambil melihat zat biru 
seperti uap yang keluar dari leher Ishkar. 

Tengkorak yang meledak itu lenyap seolah mencair. 

Itu berakhir terlalu mudah. Itulah alasan mengapa Shin belum menurunkan pengawalnya. 

Kekuatan ofensif Shiden tinggi. Dengan statistik Shin, mungkin saja KO bahkan Ishkar 
dalam satu pukulan. 

Namun, ... bahkan mempertimbangkan ini, tidak ada tantangan. Rasanya "membosankan". 

"!? Tunggu, apa yang aku pikirkan tadi !? " 

Shin merasakan semangat juangnya mendidih, saat dia menghadapi lawan yang kuat. 
Namun, dia merasa bahwa pemikiran terakhirnya datang dari sumber yang sama sekali 
berbeda. 

Seolah ada orang lain selain dirinya yang ada di pikirannya. 

"... Seperti yang aku pikirkan, kamu belum turun." 

Sebelum Shin mengerutkan kening, beberapa pilar es tumbuh dari leher Ishkar. Dalam 
sekejap mata, pilar-pilar itu menyatu menjadi satu dan membangun kembali kepala Ishkar. 

Itu tidak sepenuhnya terbuat dari es: tanduk dan mata berwarna biru tua. Shin merasakan 
semacam keinginan di balik mata yang menatapnya. 

"Jika kamu hidup kembali, yang harus kulakukan adalah mengalahkanmu sekali lagi." 

Shin lupa apa yang sedang dipikirkannya saat ini dan menendang air, bergerak ke arah 
Ishkar, dorongan ledakan yang membuatnya mendekat pada naga secara instan . 

Ishkar, bagaimanapun, memblokir kemajuannya dengan membekukan air laut di sekitar 
Shin. 

Shin segera memberikan sihir untuk menghancurkan es. Namun... 

"Aku tidak bisa melanggarnya? Kalau begitu aku akan menghancurkannya! " 
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Sihir seharusnya bisa melemahkan efek ikatan, tetapi gagal. Shin menduga itu mungkin 
karena keahlian tertentu yang dimiliki Ishkar, jadi dia memutuskan untuk memaksa keluar 
dari ikatannya. 

Setengah dari tubuhnya sudah membeku, tetapi dia masih bisa mengayunkan tangan dan 
kakinya untuk membebaskan diri. Mungkin berkat efek resistensinya, hanya permukaan 
tubuhnya yang beku. 

Begitu Shin melepaskan diri, lengan Ishkar terayun ke arahnya. Shin memperhatikan, tetapi 
sebelum melakukan manuver menghindar dia mengayunkan 『Tanpa Bulan』 di 

sekitarnya. 

Sambil mengayunkan 『Tanpa Bulan』, dengan gerakan menyapu, Shin mendengar suara 

retak dari ujung katana. Sumber suara adalah sisik Ishkar, yang telah berubah warna untuk 
menyatu dengan air laut. 

Itu adalah 【Dead Fragment Drops】, salah satu serangan Ishkar yang telah merenggut 

nyawa banyak pemain di masa lalu. Sisiknya sangat sulit untuk dilihat, sangat kokoh dan 
banyak, karakteristik yang membuat mereka sangat sulit untuk ditangani. Mereka 
menyebabkan para pemain untuk memisahkan dan menyerang mereka secara individu. 

Shin tahu seberapa kuat timbangannya, jadi dia mengaktifkan skill bela diri tipe Katana 【

Blade Breaker】 untuk menghancurkan timbangan saat mereka menuju ke arahnya. 

Sementara Shin sibuk berurusan dengan timbangan, cakar Ishkar juga menimpanya. 

"Hhngh!" 

Melawan cakar yang berkilauan tajam, Shin memilih untuk tidak bertahan atau 
menghindar, tetapi untuk menyerang. 

Dia berbalik ke Ishkar dan berputar sekali di tempat. Kaki kanannya menendang air dan 
kaki kiri, mengambil keuntungan dari gaya sentrifugal, membalas cakar dengan tendangan 
bangsal lokomotif. 

Keahlian bela diri tipe Barehanded 【Rolling Wave Strike】. 

Tendangan itu, dilepaskan dengan ledakan busa putih, melepaskan gelombang kejut yang 
bisa dikendalikan ketika bentrok dengan cakar Ishkar. Memfokuskan dampak pada satu 
titik memungkinkan Shin untuk menghancurkan cakar Ishkar, seperti gelombang yang 
mengamuk. 

"Dengan perbedaan ukuran ini, tentu tidak mudah." 

Shin telah menghancurkan cakar Ishkar, tetapi juga karena perbedaan massa mereka, dia 
tidak bisa mempertahankan posisinya hanya dengan menggunakan air laut sebagai pijakan. 
Dia tidak mengalami kerusakan, tetapi didorong kembali dan dipaksa untuk mundur. 
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Saat itu, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya. 

"Shi --- n!" 

"Cih, siapa yang menghalangi sekarang ... di ... jalan? Tidak, aku ... tunggu, itu ...? " 

Setiap kali dia berpikir, dia merasakan sesuatu yang asing di dalam benaknya. Dia 
menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkannya, dan kemudian dia memperhatikan 
apa yang ditunggangi Tiera. 

Meskipun tidak sebesar Ishkar, itu adalah siluet ukuran jauh lebih besar daripada Shin atau 
partainya. Mata menyembunyikan kecerdasan, anggota tubuh yang kuat, dan karakteristik 
terbesarnya: sembilan ekor. 

"Yuzuha, apakah itu kamu?" 

Berkat kontrak yang terikat dengan Yuzuha, Shin dengan cepat menyadari bahwa Tiera 
mendekatinya sambil menungganginya. 

Yuzuha tiba di sebelah Shin dalam sekejap mata, berhenti seolah memekik berhenti, 
mendorong Tiera keluar dengan punggungnya, lalu berbalik ke arah Ishkar. 

"Aku akan menahannya." 

Dengan kata-kata Yuzuha bergema di belakangnya, Tiera menuju ke Shin. Bergerak dengan 
kecepatan yang tidak bisa dia raih sendiri, Tiera membuka lengan dan kakinya lebar-lebar. 

Dia mungkin bermaksud agar Shin menangkapnya. Sedikit bingung, Shin membuka 
lengannya lebar-lebar juga. 

"----Eh?" 

Tepat sebelum mereka bisa menyentuh, Tiera menggunakan tangannya untuk mengubah 
arah. 

Dia hanya memindahkan beberapa kuburan: dari jalur yang akan membuatnya memeluk 
Shin, dia berubah menjadi jalur pelukan kepala. 

Shin tidak akan pernah mengharapkan Tiera untuk mengubah arah: kejutan itu, menambah 
kebingungan awalnya, mencegahnya menghindar. 

Akibatnya, kepala Shin akhirnya tertanam kuat di dada Tiera. 

"Pergilah, jahat! Bersihkan! " 

"!? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Teriak Tiera, masih memegangi kepala Shin dengan erat. 

Skill tipe Divine 【Ayat Pemurnian】. 

Ketika Tiera masih seorang Priestess of the World Tree, dia menggunakan keterampilan ini 
untuk menyucikan lingkungan sebelum memanggil roh-roh itu. Keterampilan dihapus dan 
dicegah penyakit status dari pengguna dalam radius yang ditetapkan di sekitar mereka; 
namun, dia seharusnya kehilangan itu bersama dengan pekerjaan Pendeta. 

Aura yang menyelimuti tubuh Shin menghilang. Setelah memastikan bahwa itu benar-
benar hilang, Tiera melepaskan Shin. 

"Ah... .Apakah aku menjadi jahat atau semacamnya?" 

Aura itu menghilang berkat 【Ayat Pemurnian】, dan Shin merasa bahwa kehadiran yang 

tidak biasa di dalam benaknya hilang. 

Sambil bertarung, dia akan langsung melupakannya: setelah itu hilang, Shin dengan jelas 
memahami perasaan yang tidak biasa itu dan terkejut. 

"Kamu memiliki aura di sekitarmu yang tuan dan yang lainnya katakan belum pernah lihat 
sebelumnya. Cara Anda bertarung juga keras. Jangan ... buat kami khawatir seperti itu. " 

Tiera berbicara dengan ekspresi yang sangat serius. Shin berterima kasih padanya dengan 
jujur. 

"Di mana Schnee dan yang lainnya?" 

"Semacam dinding tak terlihat tidak akan membiarkan mereka lewat. Aku tidak tahu 
alasannya, tetapi hanya aku, Yuzuha, dan Kagerou yang bisa melewatinya. " 

Shin melihat ke arah Schnee dan yang lainnya dan menemukan mereka kemampuan 
menembak ke arah ruang yang tampaknya kosong. Seperti yang dikatakan Tiera, 
keterampilan mereka berhenti dan menghilang dengan tiba-tiba setelah melakukan 
perjalanan ke titik tertentu. 

"Aku juga tidak mengerti apa yang terjadi, tapi sebaiknya kita selesaikan ini dengan cepat. 
Anda mundur, Tiera. Yuzuha dan aku akan mengakhiri ini sekarang! " 

Tiera mengangguk dan mundur, sementara Shin kembali menghadap Ishkar. Matanya 
sekarang menunjukkan cahaya yang tidak ada sebelumnya. 

-----Boundary level Guardian 1000 

Nama yang ditampilkan oleh 【Analyze】 bukan milik Ishkar. 
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Shin teringat penyebutan Ishkar tentang "kekuatan yang melahap bahkan racun". 
Kesadaran Ishkar mungkin tidak ada lagi di monster itu. 

Penjaga perbatasan yang berbalik, Ishkar, melepaskan napas mematikannya, yang 
dinetralkan Yuzuha dengan lima jenis sihir. Shin maju di bawah tubuhnya yang besar. 

Kedua pesaing bertukar serangan yang pasti akan menimbulkan kerusakan besar jika tidak 
diblokir, jadi Shin bisa bersiap untuk menyerang tanpa Ishkar menyadarinya. 

Shin sekarang sekitar 10 mels di bawah dagu wali. Bagi monster itu, itu adalah titik buta 
total. 

"(Aku akan menyerang juga. Harap tetap sibuk sedikit lagi)" 

"(Dipahami.)" 

Shin diingatkan tentang bagaimana suara asli Yuzuha seperti orang dewasa terdengar, 
sementara dia memegang 

『Tanpa Bulan』 dengan tangan yang berlawanan. 

Dia membidik rahang penjaga dan mengaktifkan keterampilan. 

Skill kombinasi Katana dan Kegelapan 【Hollow Shackles】. 

Shin melemparkan 『Tanpa Bulan』, terbungkus aura gelap, dengan sekuat tenaga. Katana 

berubah menjadi kilatan hitam pekat dan menusuk rahang monster itu, tanpa terhalang 
oleh sisiknya, lalu melepaskan efeknya. 

"■■■■ !! ■■■■ !!! " 

Dipaksa untuk menghadap ke atas karena dampak penusukan『 Moonless,, kepala 

Guardian terbungkus erat oleh pita hitam yang memanjang dari katana. 

Band-band hitam menutupi sebagian besar kepala monster itu, kemudian mendapatkan 
momentum lebih banyak dan melanjutkan untuk membungkus seluruh tubuh Guardian. 

Monster itu mencoba melawan, tetapi statistik yang ditingkatkan Shin juga memperkuat 
kekuatan ikatan band. 

Karena itu, Guardian tidak bisa merobek band dengan cukup cepat: yang baru akan 
dihasilkan dan mengikatnya lagi sebelum bisa mendapatkan kebebasan apa pun. Tidak 
mungkin untuk sepenuhnya menyegel gerakan monster itu, tapi sekarang Guardian tidak 
bisa bergerak dengan bebas seperti sebelumnya. 

"Yuzuha! Daya tembak maksimal! " 
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" Serahkan padaku! " 

Menanggapi kata-kata Shin, sebuah bola cahaya keemasan terbentuk di mulut Yuzuha. 

Shin mengucapkan mantra sihir di sampingnya. 

Gumpalan berisi kekuatan sihir dari masing-masing tujuh elemen muncul di sekitar Shin. 
Merah, biru, coklat, hijau, kuning, putih, hitam: ketujuh bola itu lebarnya sekitar satu mel. 

Shin kemudian mengulurkan tangan kanannya ke depan dan semua bola berkumpul di satu 
tempat. Tujuh bola menyatu bersama dan mulai bersinar dalam warna emas yang sama 
dengan Yuzuha. 

Skill Komposit Hepta-Elemental 【Elemental Order】. 

Bola emas dua mel, yang mampu menyerang titik lemah dari semua elemen, bergabung 
dengan napas Yuzuha, keterampilan unik bernama 【Bencana Tertinggi】, dan menusuk 

kepala Guardian. 

" 

Pergi bersamamu!" Shin dan Yuzuha terus melepaskan keterampilan mereka, sambil 
mengubah arah mereka. Bola cahaya keemasan bergerak dari kepala monster ke badannya, 
merobek tubuhnya. 

Uap biru dilepaskan dari tubuh monster yang terputus, tapi itu juga dikonsumsi oleh 
cahaya keemasan dan menghilang. 

"Kami menghancurkan semua yang bisa kami lihat, tapi ..." 

Lawan itu mampu meregenerasi kepalanya. Untuk keamanan tambahan, Shin dan Yuzuha 
dengan hati-hati mempelajari lingkungan mereka. 

"Shin!" 

Ketika mereka melakukannya, Schnee dan yang lainnya mendekati mereka. Rintangan yang 
menghalangi mereka tampaknya telah menghilang. 

"Maaf telah membuatmu khawatir." 

"Tidak. Jika kamu baik-baik saja, maka itu sudah cukup." 

Lega, Schnee meletakkan tangannya di dadanya. 

"Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Berbeda dari luar, tidak ada racun di sini. " 
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" Transformasi Ishkar juga aneh. Seharusnya tidak memiliki kemampuan regeneratif 
seperti itu. " 

Filma dan Shibaid menyuarakan keraguan mereka, sambil melihat ke ruang di mana Ishkar 
yang baru saja menghilang dulu. 

"Ternyata ada sesuatu yang lain di dalamnya. Nama yang ditampilkan adalah Boundary 
Guardian. " 

" Belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. " 

Semua anggota yang hadir mengangguk pada kata-kata Schnee. Yuzuha -- masih dalam 
bentuk dewasanya -- juga mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang itu. 

"Apa yang bisa terjadi di sini ...? Sepertinya saya berubah juga ... itu bisa dikaitkan dengan 
alasan mengapa saya dibawa ke sini. " 

Ishkar telah menyebutkan" kembali bertentangan dengan keinginan Anda ". Itu bisa berarti 
bahwa, seandainya Shin tidak melawan, dia bisa saja kembali ke dunia asalnya. 

Itu hanya kemungkinan, jadi dia tidak punya niat untuk mencoba. Lebih dari itu, Shin 
tertarik dengan kata "Boundary". 

Dunia nyata dan dunia game. Mungkin itu menjaga batas antara keduanya? 

Itu akan menghasilkan serangkaian pertanyaan lain, tetapi menjadi dunia gim, tidak terlalu 
aneh bagi makhluk seperti itu untuk eksis. 

Andaikata para pemain mati di dunia lain tinggal di sini. Itu biasanya, batas tidak bisa 
dilintasi tanpa sekarat, tetapi Shin telah melintas tanpa sekarat ... 

(Mungkinkah itu punya alasan untuk ingin menyingkirkanku?) 

Untuk pergi jauh-jauh mengambil alih tubuh Ishkar untuk menyerangku ... mungkin bisa 
berarti bahwa saya dapat menjadi penyebab beberapa bencana? Atau mungkin itu hanya 
mencoba untuk menghapus benda asing? 

"... Aku hanya tidak mengerti." 

Shin menghela nafas sambil melihat ruang yang digunakan Ishkar. Dia merenung sejenak, 
tetapi pada akhirnya semua itu hanya imajinasinya, delusinya. Dia tidak tahu bagaimana 
keadaan sebenarnya. 

"Shin, lihat." 

"... celah sementara menjaga racun di cek sudah hilang, jadi mengalir keluar?" 
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Shin melihat ke arah yang ditunjuk Tiera dan melihat kabut hitam muncul di ruang yang 
sebelumnya kosong. Di tengahnya ada semacam objek persegi panjang. 

Karena kabut, hanya siluetnya yang terlihat, tapi itu seperti yang diingat Shin. 

Setelah mengalahkan Ishkar, sertifikat yang membuktikan kemenangan atas monster level 
1000, bahan, perlengkapan, dan kartu item lainnya muncul. Rupanya, sebagian besar racun 
itu ditampung oleh barang-barang ini. 

"Tiera, kumohon." 

"Ya, serahkan padaku." 

Shin dan yang lainnya menjaga agar racun tidak menyebar, sementara Tiera memurnikan 
massa utama. Mungkin karena Guardian pergi, racun hilang dengan mudah yang bahkan 
mengejutkan Tiera. 

"Eh? Ini ... " 

" Ada apa? " 

Tiera memandangi tumpukan kartu item yang dimurnikan. Ilustrasi di kartu atas 
membuatnya bereaksi, terkejut. 

Shin menjadi penasaran dan mengintip di tangan Tiera. Kartu atas tumpukan memiliki 
gambar kristal bercahaya dalam warna pelangi. 

Nama itemnya adalah 『Divine Beast Crystal』. 

"Serius ...? Ini adalah item yang memungkinkanmu memanggil binatang suci! " 

" Eh ...? " 

Monster yang disebut Beast Divine, seperti Element Tails dan Gruefagos, tidak bisa 
dijinakkan secara normal. Tapi dengan benda yang sekarang dipegang Tiera, Divine Beast 
Crystal, mereka bisa disebut sementara sebagai unit sekutu. 

Divine Beast Crystals muncul sebagai tetesan langka setelah mengalahkan binatang suci 
dan memungkinkan pemanggilan monster seperti yang dikalahkan sebagai sekutu. 

Itu adalah item sekali pakai, tetapi jika digunakan melawan monster bos sebagai kartu truf, 
itu cukup kuat untuk mengubah aliran pertempuran. 

Tergantung pada monster yang bisa mereka panggil, Divine Beast Crystals bisa memiliki 
nilai yang sama dengan peralatan kelas Kuno. 

"... hei, jika aku menggunakan ini, bukankah Ishkar bisa bangkit?" 
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"Monster yang dipanggil biasanya menghilang setelah waktu yang ditentukan ... Aku 
bertanya-tanya. Dalam pertempuran melawan Ishkar ini, kekuatan yang tidak dikenal ikut 
campur. " 

Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi pada wilayah laut ini, apakah Ishkar menghilang. 
Kebangkitan naga laut akan menjadi hasil yang paling menguntungkan. 

"Cobalah. Jika saya bisa menggunakan kekuatan saya di atasnya, saya akan memberi Anda 
bantuan saya. " 

" Apakah Anda yakin? Kekuatanmu belum sepenuhnya kembali, kan? " 

" Itu bukan masalah. Tidak adanya master area ini adalah masalah yang jauh lebih 
mendesak. " 

Yuzuha, yang tidak tahu berapa lama dia bisa mempertahankan bentuknya saat ini, 
mendesak Shin untuk menggunakan item itu, jadi dia setuju. 

".... Hasil." 

Tiera mengangkat Divine Beast Crystal tinggi dan mengucapkan kata kunci. Kristal itu 
kemudian hancur, memancarkan cahaya pelangi. 

Cahaya berangsur-angsur terbentuk: setelah lima detik, itu membentuk siluet Ishkar. 
Ketika cahaya akhirnya menghilang, sebelum kelompok itu Ishkar, tampak persis sama 
seperti ketika mereka memasuki ruangan. 

"Hmm, begitu." 

Ishkar yang dipanggil tidak melakukan apa-apa, hanya mengambang di tempatnya. Itu 
sedang menunggu perintah dari summonernya. 

"Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja?" 

"Bersabarlah sebentar." 

Yuzuha kemudian mengulurkan salah satu dari sembilan ekornya ke arah Ishkar. Dia 
meletakkan ujung ekornya di rahang naga, lalu berhenti. 

Beberapa detik kemudian, tubuh Ishkar dan Yuzuha mulai bersinar. Mereka terus 
melakukannya selama sekitar 10 detik, kemudian cahaya redup dan menghilang. 

"Ini sudah cukup." 

Yuzuha kemudian diubah kembali ke mode rubah kecil. Dia masih memiliki sembilan ekor. 

"Aku sedikit lelah. Pegang aku. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" Hm? Ah, tentu saja. Terima kasih. " 

Yuzuha melayang ringan di air dan meringkuk di dada Shin. Wajah rubah kecilnya tampak 
agak puas. 

"Tampaknya kau menang" 

Sama seperti kelompok itu sedikit rileks, suara Ishkar mencapai telinga mereka. 

"Apakah kamu ingat?" 

"Gadis itu menggunakan kristal jiwaku. Apakah Anda mengerti jika saya mengatakan 
'cadangan'? " 

" Yah, saya tidak akan pernah mengharapkan binatang suci untuk mengatakan 'cadangan' ... 
" 

" Itu hanya sebuah fragmen yang tertanam dalam ingatan saya. Sekarang karena Ley Lines 
bebas dari kontaminasi, hamba-hamba saya di atas juga harus tenang. Terima kasih 
banyak. " 

Ishkar rupanya sudah merawat Tiga Binatang Laut. Setidaknya orang merpe dan nelayan 
tidak dalam bahaya langsung lagi. 

"Aku ingin mengucapkan terima kasih, tetapi rubah itu telah mengambil bagian dari 
kekuatanku. Saya tidak bisa berbuat banyak. " 

" Hei, Yuzuha! Trik apa yang kau tarik, mengambil keuntungan dari situasi seperti ini? " 

" Aku memungkinkannya untuk tetap di sini dan menghubungkannya dengan Ley Lines. 
Seperti yang Anda tahu, Ley Line sudah tertutup di tempat saya dulu. Biarkan aku memiliki 
sebanyak itu. " 

Kekuatan yang Yuzuha ambil dari Ishkar akan kembali seiring waktu, jadi Ishkar tidak 
ingin serius menemukan kesalahan padanya. 

"Yah, kita tidak datang ke sini mencari sesuatu, dan sepertinya Yuzuha semakin dekat 
untuk kembali ke bentuk aslinya, jadi itu sudah cukup bagiku." 

Shin memandang Schnee dan yang lainnya, tetapi mereka semua memiliki sentimen yang 
sama. 

"Hanya satu hal, kalau begitu. Apa kamu tahu sesuatu tentang apa yang merasukimu? " 

" Hmm ... aku ingat bahwa kamu adalah targetnya. Tujuannya adalah untuk menghapusmu 
dari dunia ini. Hanya dua hal ini. " 
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" Untuk alasan apa? " 

" Aku tidak bisa mengatakannya. Tapi itu adalah sesuatu yang bahkan racun tidak bisa 
memengaruhi. Itu menghapus racun yang sedang kupegang seolah-olah itu hanya asap. " 

Keberadaan lebih unggul daripada racun. Shin tidak tahu apa itu, Schnee dan yang lainnya, 
yang semuanya menggelengkan kepala. 

"Itu adalah keberadaan yang sama sekali tidak diketahui. Bersikaplah waspada. " 

" Ya, aku mengerti. " 

Shin selesai berbicara dengan Ishkar. Karena Yuzuha telah kembali juga, mereka 
meninggalkan kamar kerajaan. 

Peristiwa selain tujuan awal mereka untuk membantu orang-orang meriam telah terjadi, 
tetapi Shin berpikir bahwa, secara keseluruhan, hasilnya positif. Dia tidak bisa memastikan, 
tetapi dia merasa bahwa kekuatan dalam dirinya juga bukan sesuatu yang negatif. 

Pesta berjalan melalui koridor yang sekarang bebas racun. 

Ishkar telah bangkit, orang merpe dan orang ikan menghindari kehancuran. 

Tiera dan Yuzuha bertenaga, kekuatan keseluruhan partai meningkat. 

Namun, tidak semua hasil bersukacita. Sesuatu pasti telah terbukti dalam pertempuran 
melawan Guardian. 

Mereka dihentikan oleh penghalang, dan mereka diizinkan masuk oleh penghalang. Hati 
mereka jelas terpecah. 

Hati Schnee, terutama, dipenuhi dengan ribuan riak kecil. 

Dengan masing-masing anggota memegang pemikiran yang berbeda di hati mereka, pesta 
itu meninggalkan ruang bawah tanah. 

Pada saat yang sama ketika Shin mengakhiri pertempurannya melawan Ishkar, seorang 
pria tiba di Barbatos. 

Saat ini tidak ada yang tahu, secara alami, bahwa ia akan membawa cobaan yang hebat 
kepada Schnee .. 
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