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Vol. 12 - 1.1 
Bab 1 -- Bagian 1 Pihak Shin telah berkelana ke wilayah laut Kuwain untuk mencari Kapal 
Assault Celciutos kedua, salah satu rumah serikat Rokuten. 

Kelompok itu berhasil menemukan guildhouse, tetapi menemukan bahwa racun telah 
mengubah laut di sekitarnya menjadi daerah yang sangat berbahaya. 

Pihak Shin menemukan bahwa penyebabnya terletak di bawah tanah bawah tanah "Castle 
of the Depths." Mereka bergegas ke ruang bawah tanah dan bertempur melawan Raja Laut 
Naga Ishkar yang rusak, akhirnya mencapai kemenangan ... 

Setelah pertempuran melawan Ishkar, kelompok itu kembali ke pintu masuk penjara 
bawah tanah. Petualangan kelompok itu telah mengalami beberapa peristiwa tak terduga, 
jadi, segera setelah mereka mewujudkan kapal bertenaga sihir mereka dan berkuda, 
mereka memutuskan untuk beristirahat. 

Mungkin adrenalin juga ada di dunia baru: ketika kelompok itu meninggalkan "Castle of the 
Depths", ketegangan mereka digantikan oleh kelelahan. 

Setelah masing-masing anggota mandi, mereka mundur ke tempat masing-masing untuk 
beristirahat: mereka memutuskan untuk meninggalkan masalah Kuwain ke perangkatnya 
sendiri. 

"Nh ... nnh ... nnhg ..?" 

Sudah berapa lama dia tidur? 

Shin terbangun, bingung oleh sensasi seseorang memeluknya. 

"Ah, Yuzuha." 

Melihat ke langit-langit, Shin ingat bahwa kadang-kadang Yuzuha akan tidur dengannya. 
Dia biasa berbaring di atasnya, mungkin memandangi wajah lelaki yang tertidur itu. 

Dia menggumamkan "kamu lagi?", Dan kemudian mencoba memindahkan Yuzuha. Dia 
kemudian memperhatikan. 

Kehadiran sesuatu yang sangat lembut menekan perutnya. 

"........." 

Tidak, itu bukan Yuzuha. Ini adalah kesimpulan Shin, dalam keheningan total ruangan. 

Indranya mengingat berat pasangannya. Yuzuha telah tumbuh, tetapi dia masih memiliki 
beberapa fitur kekanak-kanakan yang tersisa. Perasaan Shin mengatakan kepadanya 
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bahwa tubuh yang sekarang berada padanya berbeda dengan Yuzuha. Itu memakai 
olahraga sebagai piyama, jadi mudah untuk mengatakannya. 

Dalam istilah yang lebih konkret, gundukan kembar yang lembut dan membentuk bebas 
yang jelas membuat kehadiran mereka terasa di tubuh Shin jelas bukan milik Yuzuha. 

"Hnn?" 

Shin memutar lehernya, berusaha mengangkat kepalanya sebanyak mungkin. Dia melihat 
ke arah tubuh bagian bawahnya dan bisa melihat kepala orang itu sekarang berbaring di 
atasnya. 

Ruangan itu gelap, tapi berkat 【Night Vision】 dia bisa dengan jelas tahu warna rambut 

"tamunya". 

Rambut perak yang tampak halus, telinga rubah lancip. Bahu keluar dari bulu. Dua yang 
pertama adalah karakteristik Yuzuha, seperti yang diingat Shin. 

------ 【Yuzuha level 871 Element Tail】 

"Tunggu sebentar, berapa banyak kekuatan yang kamu serap kembali ke sana ...?" 

Sebelum melawan Ishkar, Yuzuha masih di bawah level 700. Namun sekarang, dia lebih 
dekat dengan 900. 

Shin tidak tahu persis berapa banyak kekuatan yang telah diambil Yuzuha dari Ishkar, 
tetapi itu haruslah dalam jumlah yang cukup besar. 

"Kamu telah tumbuh lebih dari terakhir kali." 

Penampilannya telah berubah dari anak kelas 6 ke 8 menjadi siswa sekolah menengah. 
Shin belum bisa melihat seluruh siluetnya, tetapi berat badannya saat ini membuatnya 
berpikir begitu. 

Dia melihat jam: dia tidur sekitar dua jam, karena hampir jam 1 siang. 

Dia tidak merasa lelah secara fisik, jadi Shin memutuskan untuk bangun dari tempat tidur 
dan mencoba membangunkan Yuzuha. 

"Hei, Yuzuha. Bangun. " 

" Mmh ... " 

" Hei, kau mendengarku. " 

" Hanya lima menit lagi ... " 
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Shin mengguncang tubuh Yuzuha melalui selimut, hanya untuk mendengar jawaban klasik. 

"Jika kamu lelah, kamu bisa istirahat lagi, tapi turunkan dulu." 

"Hanya lima menit lagi ... biarkan aku menikmati ini .." 

"Nikmati apa !? Kamu sudah bangun, kan !? " 

Yuzuha mengejutkan Shin dengan kalimat yang benar-benar tak terduga. Dia melihat 
Yuzuha menggosok kepalanya di dadanya, mencerminkan bahwa kepribadiannya pasti 
telah berubah lagi. 

"... kamu menangkapku." 

"Tentu saja." 

Dia mungkin menyadari bahwa dia tidak bisa terus seperti itu. Yuzuha menarik dirinya ke 
atas dan selimut jatuh, mengungkapkan tubuhnya. 

Itu benar-benar berbeda dari dua jam yang lalu. Shin menutupi matanya karena tidak 
melihat lekuk tubuhnya yang sangat feminin. 

"Pakai sesuatu, sekarang." 

"Ingin menikmati?" 

"Tidak." 

Masih telanjang bulat, Yuzuha mengajukan pertanyaan kepada Shin sambil duduk di dekat 
pahanya. 

Sementara dia tanpa ekspresi seperti sebelumnya, itu karena ketidakmampuannya untuk 
mengekspresikan emosi. Namun, sekarang dia termasuk dalam kategori benar-benar santai 
atau tidak terkesan. 

Shin memandang Yuzuha di antara jari-jarinya dan melihatnya di sana, tidak berusaha 
menutupi tubuh telanjangnya sama sekali, memiringkan kepalanya ke arahnya. Dia 
tampaknya tidak memiliki rasa malu. 

"Namun kepribadian aneh lainnya ... bagaimana kamu menjadi seperti ini?" 

"Selalu ada beberapa pola kepribadian dalam diriku ... kepribadian yang kalian semua tahu 
adalah jumlah total dari karakter yang ada di dalam diriku. Bahkan seperti saya sekarang, 
saya masih satu sisi yang dikenal sebagai Yuzuha. Pada akhirnya, aku akan menjadi seperti 
bentuk lengkap yang sudah kau ketahui. " 

Yuzuha mengatakan semua ini dengan nada malas, lalu jatuh lagi di atas Shin. 
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Shin menghentikan kejatuhannya sebaik yang dia bisa, dan payudara Yuzuha yang masih 
muda berakhir tepat di depan matanya. Terlepas dari kemauannya, ia akhirnya berpelukan 
dengan Yuzuha. 

"Mengapa kamu jatuh di atasku lagi ..." 

"Aku lelah jika aku banyak bicara." 

Itu mungkin yang sebenarnya. Nada suaranya jelas menunjukkan betapa lelahnya dia. 

"Itu salah satu alasan yang menakjubkan ... ngomong-ngomong, kesampingkan itu, lepaskan 
aku. Dan sudah pakai sesuatu. " 

Situasi bisa dengan mudah disalahpahami oleh siapa pun, jadi Shin mendorongnya lebih 
kuat. 

Dia tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi, karena kepribadiannya telah berubah, tetapi 
jika dia bersikeras dia harus memindahkannya dengan paksa. 

"... itu tidak baik." 

"Diam." 

Yuzuha mungkin menebak apa yang dipikirkan Shin, karena dia akhirnya berhasil 
melepaskannya. 

Saat dia mengangkat tubuhnya, Yuzuha pergi ke sudut ruangan dan menyalakan perangkat 
cahaya. 

"Pakai sesuatu dulu." 

Shin menutup matanya lagi dan memarahi Yuzuha. Bahkan dengan ruangan yang 
sepenuhnya terang, dia tidak berusaha menyembunyikan tubuhnya. Setiap bagian benar-
benar terlihat. 

"Jika itu Shin, aku tidak keberatan." 

Yuzuha berdiri dengan bangga, membusungkan dadanya tanpa menahan diri. Shin bisa 
bersumpah dia mendengar suara seperti bouncing. 

"Untuk apa kau bertindak sombong!" 

Shin, selalu memastikan untuk tidak melihatnya, mengambil kartu item di dekat tempat 
tidur. 

"Ini, pakaianmu yang biasa." 
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"Tidak apa-apa, tapi sesuatu yang lebih seksi juga akan menyenangkan, bukan?" 

Jawab Yuzuha, pakaian pendeta yang diberikan Shin padanya. 

"Berhentilah konyol." 

"Aduh." 

Shin, memastikan hanya untuk melihat wajah Yuzuha, memberinya potongan ringan di 
kepala dan meninggalkan ruangan. 

Ada pakaian pendeta dengan lebih banyak eksposur kulit, seperti Yuzuha mengisyaratkan, 
tapi Shin tidak berniat memakainya seperti itu. 

Dalam hal statistik, ada banyak opsi superior. Tetapi dengan statistik Yuzuha, sementara 
dia tidak bisa mengambil musuh kelas Ishkar sendirian, dia umumnya tidak akan memiliki 
masalah seperti dia sekarang. 

Situasinya berbeda dari Tiera, yang harus mengenakan pakaian tertentu untuk 
meningkatkan statusnya. 

Jika dia menyuruh Yuzuha mengenakan pakaian pendeta yang minim, Shin tahu bahwa 
Schnee dan yang lainnya akan menatapnya dengan cara yang tidak tahan lama. 

Kereta pikiran Shin mencapai titik ini dan dia menghela napas lagi. 

"Maaf untuk menunggu." 

"Bagus, kamu pakai itu." 

Shin menyuarakan keterkejutannya, karena dia tidak menyangka Yuzuha benar-benar 
memakai pakaian itu dengan benar, yang memicu pertanyaan dari Yuzuha. 

"... Haruskah aku memakainya lebih longgar?" 

Tangan Yuzuha menuju area dadanya, terlalu alami, tapi Shin meraihnya di tengah jalan. 
Cukup mudah untuk menebak apa yang akan dia lakukan. 

"Tidak sama sekali ... lebih dari itu, kamu ingat apa yang terjadi sebelumnya sekarang, kan? 
Yang lain juga harus bangun, mari kita pergi ke dapur. Jika Anda masih merasa lelah, Anda 
bisa kembali tidur. " 

" Tubuh saya akan segera terbiasa. " 

Kekuatannya telah kembali, tetapi tampaknya tubuhnya belum menyesuaikan diri dengan 
itu. Kelelahannya, bagaimanapun, sebagian besar hilang. Untuk sesaat, Shin berpikir untuk 
bertanya kepadanya mengapa dia mengatakan dia lelah beberapa saat yang lalu. 
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"Ngomong-ngomong, jangan bertingkah seperti itu ketika Schnee dan yang lainnya ada." 

"Jangan khawatir. Layanan saya hanya untuk Shin dan Shin saja. " 

" ... .Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini ... " 

Shin menghela nafas lagi karena perubahan radikal Yuzuha. 

Dia bisa tahu dari kehadiran mereka bahwa Schnee dan yang lainnya sudah mulai bergerak 
di dalam kapal. Shin memperingatkan Yuzuha lagi, lalu mulai berjalan. 

"Oh, Shin, kamu awa .... siapa itu?" 

Shin dan Yuzuha memasuki ruangan dan Filma menyapa mereka, meskipun dia berhenti 
ketika dia melihat Yuzuha. 

"Ini Yuzuha, dia mendapatkan kekuasaan dari Ishkar dan dibesarkan." 

"... halo." 

"Hey ada. Saya merasakan kehadiran Yuzuha baik-baik saja, tetapi dia benar-benar 
berubah banyak. Saya terkejut. " 

Yuzuha telah banyak berubah, jadi Shin mengerti dengan baik apa yang dimaksud Filma. 

"Shin, kamu sudah bangun. Hm? Oh, itu Yuzuha. Kamu benar-benar bertambah besar. " 

Shibaid, yang membantu mengatur meja, mendekat. Dia bisa tahu itu Yuzuha segera dan 
bertindak sangat seperti seorang paman. 

"Kau cepat sekali." 

"Bagiku, anak-anak Manusia dan Binatang, sama seperti Yuzuha di sini, tumbuh dengan 
sangat cepat. Jadi mataku menjadi cukup bagus dalam hal itu. Yah, aku sudah terbiasa 
dengannya. " 

" Kamu punya kemampuan baru yang bagus saat aku sedang tidur. " 

Shibaid mengatakan itu sepertinya bukan apa-apa, memprovokasi reaksi bermata lebar 
dari Filma, yang kemudian berbalik lagi ke arah Yuzuha. 

"Atmosfermu juga berubah banyak, ya?" 

"Tipe yang santai, kurasa? Aku akan kembali ke mode rubah kecil nanti. " 

" Oh benarkah? " 

" Jadi Shin tidak akan memarahiku bahkan jika aku tetap padanya. " 
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" Yah, jujur bukan? " 

Filma tersenyum pada kata-kata Yuzuha yang jelas dan ringkas. Senyum yang pasti 
menyembunyikan rencana jahat. 

"Jadi hanya Tiera yang masih tidur." 

"Memang, kita tidak tahu bagaimana bisa memurnikan pemurnian racun. Kami hanya 
menyiapkan makanan. Sebaliknya, bukankah seharusnya kamu menghentikan mereka? " 

Shin mencoba berpura-pura tidak mendengar apa yang dibicarakan Filma dan Yuzuha, 
tetapi Shibaid menunjukkannya. 

"Bahkan jika mereka merencanakan sesuatu, mereka tidak akan berhenti bahkan jika aku 
mengatakan sesuatu ..." 

"Yuzuha tampaknya telah banyak berubah, tapi dia selalu menyukaimu, Shin." 

"Aku tidak akan menyangkal itu, tapi aku tidak "Kupikir apa yang dia rasakan adalah apa 
yang kita sebut cinta atau naksir ..." 

Berkat keberadaan Marino, Shin merasakan perbedaan dalam apa yang Yuzuha ungkapkan 
kepadanya. 

Ketika dia terlihat seperti anak kecil, itu baik-baik saja hanya mengatakan bahwa dia 
melekat padanya, tetapi itu tidak berhasil lagi. Meski begitu, itu berbeda dari kasih sayang 
yang ditunjukkan Marino atau Schnee kepadanya. 

"Bagaimana saya bisa menjelaskan, itu seperti campuran kasih sayang terhadap orang tua 
dan teman. Setidaknya itulah yang kulihat. " 

" Hmm, kalau begitu, ada kasih sayang non-romantis di dalam. Element Tails yang kulihat 
di masa lalu menguji, melatih, dan memperlakukan manusia dengan kasih sayang. " 

" Ya, kau benar. " 

Shin ingat Element Tails di era game dan mengangguk. 

Kepribadian berubah seiring dengan pertumbuhan. Dia harus memutuskan bagaimana cara 
menanganinya. 

"Yah, kurasa aku akan menunggu dan melihat sekarang." 

Saat Shin berkata demikian, Tiera dan Kagerou memasuki ruangan. 

"Oh, aku yang terakhir?" 
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"Oh, kamu sudah bangun. Kami baru saja selesai menyiapkan makanan. " 

Waktunya tepat, jadi pesta mulai makan. 

"Ngomong-ngomong, Shin. Apa yang akan kamu lakukan tentang Celciutos, karena 
sekarang anak-anak dara menggunakannya sebagai rumah mereka? " 

Setelah makan, Schnee menyebutkan keraguan yang muncul kembali dalam benaknya. 

Kapal bertenaga sihir itu bukan guildhouse Shin, tetapi saat ini satu-satunya anggota 
Rokuten di dunia baru adalah Shin. Ekspresi Schnee menunjukkan bahwa dialah yang 
harus memiliki kapal. 

"Kita tidak bisa membiarkannya seperti itu ... secara pribadi, aku akan mempercayakannya 
pada Zazie dan yang lainnya." 

Celciutos adalah tuan mereka, guildhouse Cook, jadi Shin ingin mereka mengelolanya. 

"Tidak akan sulit untuk mengatur titik teleportasi dari Shigureya ke Celciutos. Untuk kaum 
duyung, kita bisa membangun penghalang dan rumah pengganti. " 

" Apakah mereka akan menerimanya? " 

" Mereka harus melakukannya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk setuju, karena 
mereka telah tinggal di sana untuk waktu yang lama, tetapi terlalu berbahaya untuk 
membiarkannya di sana sebagai tempat yang aman untuk hidup. Kami akan melihat sekilas 
jika tidak ada masalah, tetapi kemudian saya berencana kedatangan Raster. " 

Celciutos sudah digunakan lebih dari 500 tahun, tanpa perawatan apa pun. Penduduk 
hanya menggunakan bagian yang tidak rusak, tetapi jika mereka entah bagaimana 
mengakses gudang senjata atau ruang penyimpanan, mungkin ada masalah. 

Celciutos, seperti Miralrea Pindah ketiga Reed dan Sky Castle Rashugum keenam Cashmere, 
adalah guildhouse yang dirancang untuk pertempuran. Jika tidak berfungsi, itu bisa 
menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. 

Itu adalah satu lagi alasan mengapa Shin tidak ingin meninggalkan sesuatu sebagaimana 
adanya. 

"Apakah itu sangat berbahaya?" 

"Senjata fantasi kadang-kadang bahkan lebih mematikan daripada yang asli ... lebih dari itu, 
aku mengalami kesulitan piloting, jadi 

bisakah kau turun dari pangkuanku?" Shin memindahkan rubah kecil mode Yuzuha ke 
bahunya dan kembali untuk melihat ke kejauhan. 
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Kapal perang kehidupan nyata tidak bisa menembakkan amunisi peledak dari senjata api 
cepat seperti senjata gatling, juga tidak ada hambatan yang dilengkapi. Mereka juga tidak 
bisa menetralkan torpedo. 

Berkat teknologi yang disediakan oleh kekuatan gaib yang disebut sihir, mereka hanya bisa 
disebut senjata gaib. 

"Kapal yang kita naiki sekarang juga bisa sangat berbahaya dengan peralatan yang tepat. 
Ayo, Yuzuha, ini. Atau guntur Schnee akan segera menyerang. " 

" Kuu? ... rasa malu. " 

" Filma? Kamu pikir aku ini apa? " 

Filma dan Yuzuha mundur dari Shin, untuk menghindari tatapan Schnee. Mereka tiba-tiba 
menjadi sangat ramah, untuk alasan yang tidak diketahui. 

"Jadi dia ...." 

Schnee membisikkan sebuah pertanyaan kepada Shin. 

"... berubah, kan?" 

"Yah, dia baru saja belajar menunjukkan kasih sayang, kurasa." 

"Itu sangat berbeda dari apa yang dikatakan Filma dan Shibaid." 

Schnee tampaknya mengerti bagaimana perasaan Yuzuha. 

"Kita sama, itu saja. Yang bisa kukatakan adalah apa yang membuatmu prihatin. " 

" A-aku mengerti. " 

Shin tergagap menanggapi jawaban percaya diri Schnee. Dia masih belum sepenuhnya 
memutuskan tentang banyak hal, jadi dia hampir iri dengan kepercayaan diri Schnee. 

Ketika mereka berbicara, lingkungan kapal tumbuh secara bertahap lebih terang: mereka 
lebih dekat ke permukaan laut. Saat mereka bergerak ke atas, orang-orang tua dan orang-
orang ikan berkumpul di sekitar kapal. Di antara mereka ada juga resepsionis guild 
petualang, putri duyung Arno. 

Kelompok Shin melambai padanya dengan senyum dan dia balas melambai, lega. 

"Aku senang melihat kamu telah kembali dengan selamat!" 

"Terima kasih. Saya ingin memberi tahu Anda apa yang terjadi, jadi bisakah Anda 
memanggil Lierno dan yang lainnya di ruangan yang kami bicarakan sebelumnya? " 
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"Dimengerti, aku akan segera membuat persiapan." 

Kelompok itu turun dari kapal dan menuju Celciutos, dikelilingi oleh banyak orang merpe 
dan nelayan, yang mungkin sedang menunggu kelompok untuk kembali. Zazie dan yang 
lainnya dengan cepat bergabung dengan mereka. 

Kelompok itu tiba di ruangan itu bersamaan dengan Lierno dan orang-orang lain yang 
terlibat dalam pengambilan keputusan untuk orang-orang merpe dan orang-orang ikan. 

"Baiklah, mari kita laporkan hasil eksplorasi Seafloor Sanctuary ... yang sebenarnya adalah 
Castle of the Depths." 

"... tolong." 

Shin mendengar suara seseorang menelan nafas mereka. Beberapa tampak menunggu, 
yang lain ragu-ragu, yang lain lagi tampak gelisah: segala macam ekspresi menghiasi wajah 
orang-orang yang hadir. 

"Ishkar telah dirusak oleh racun. Kami telah memurnikannya, dan sekarang harus hampir 
dikembalikan ke normal. Kami juga telah diyakinkan bahwa Tiga Makhluk Laut juga harus 
tenang. Saya percaya bahwa monster juga akan tenang. " 

" Oh, apakah itu benar? " 

" Ya, Ishkar memberi tahu kami sendiri, jadi seharusnya tidak ada kesalahan. " 

" Ya ampun ... Anda telah berbicara dengan Ishkar secara langsung? " 

Sebagian besar anggota terlihat sangat terkejut bahwa Shin berhasil bertukar kata-kata 
dengan binatang suci. Bagi penghuni dunia ini, binatang ilahi benar-benar makhluk 
istimewa. 

"Kami tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih kami kepada Anda. Jika Anda 
membutuhkan bantuan kami, katakan saja kapan saja. " 

" Yah ... tentang itu, kami memiliki permintaan sekarang, sesuatu yang kami ingin Anda 
lakukan, sebenarnya. " 

Ketika Lierno dan yang lainnya mengangkat kepala, Shin menjelaskan tentang pindah dari 
Celciutos, mendirikan penghalang lain dan pindah ke pemukiman baru. 

Lierno dan yang lainnya tampak bingung dan gelisah pada awalnya, tetapi ketika Shin terus 
berbicara, mereka menjadi terkejut oleh kenyataan bahwa dia akan bertindak terlalu jauh 
untuk mereka. 

"Aku memintamu untuk keluar, jadi yang bisa kulakukan hanyalah memberimu tempat 
tinggal yang baru." 
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"Tidak, kita sudah meminjam tempat ini ... selama lautnya aman, kita dapat hidup bahkan 
tanpa Celciutos. Ini akan lebih dari cukup jika Anda bisa membuat penghalang. " 

Awalnya, para nelayan dan merpeople tidak membangun rumah, tetapi hidup di gua, gaya 
hidup yang cocok untuk makhluk bawah air. 

Akan tetapi, penghuni laut di sini telah hidup di Celciutos sejak mereka lahir: mereka 
mungkin sangat terikat padanya. 

Shin berpikir bahwa karena dia meminta mereka untuk meninggalkan tempat seperti itu, 
dia harus memberikan semua dukungan yang dia bisa. 

Lierno tampak sangat menyesal ketika mendengarkan proposal Shin. Setelah beberapa saat 
hening, dia mengangguk. 

"... mengerti. Jika Anda mengatakan Anda akan melakukan banyak hal untuk kami, kami 
tidak dapat menolak kebaikan Anda. Seperti yang Anda katakan, bagi saya dan semua 
orang yang lahir di sini, Celciutos adalah tempat yang terjamin keamanannya, pilar hati 
kami. " 

Di dunia ini, hidup bersama monster membawa bahaya yang selalu ada. Bahkan di kota 
atau desa, orang tidak pernah tahu kapan akan ada serangan monster, dan permukiman di 
bawah air tidak terkecuali. Itulah alasan mengapa Celciutos, dilengkapi dengan penghalang 
yang bahkan monster tingkat tinggi tidak bisa menerobos, dihargai oleh semua yang hidup 
di dalamnya. 

"Saya khawatir tentang apa yang bisa terjadi ketika kami pindah ke Barbatos, tetapi terima 
kasih kepada Anda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan Shin." 

"Anda akan pindah, kalau begitu?" 

"Ya. Angka kami menurun, Anda tahu. Jika kita mulai bergerak dalam jumlah kecil, saya 
tidak berpikir akan ada risiko gesekan yang tidak perlu muncul. " 

Meskipun keputusan itu tampaknya tidak final, anggota lain tidak menyatakan keberatan. 

Ada juga usulan mendirikan monumen peringatan di tempat di mana Shin akan 
menciptakan penghalang. Lierno menambahkan bahwa mereka akan menangani semua 
perincian setelah upacara pemakaman Jesta selesai. 
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Vol. 12 - 1.2 
Bab 1 -- Bagian 2 "Untuk saat ini, aku berencana untuk memindahkannya ke suatu tempat 
di mana itu tidak akan menonjol dan Raster melakukan pemeliharaan." 

Setelah berganti lokasi, Shin berbicara dengan Zazie dan kelompoknya tentang apa yang 
dia rencanakan dengan Celciutos . Mereka tidak membahas topik ini selama pembicaraan 
dengan Lierno dan para pemimpin lainnya. 

"Tuan Shin, aku tahu ini permintaan yang sulit, tapi izinkan aku bertanya. Saya ingin Anda 
menyerahkan Celciutos kepada kami. " 

Zazie menyebutkan masalah mengelola Celciutos sebelum Shin mengangkatnya. Dalam hal 
hierarki administrasi, Shin berada di atas Zazie dan karakter pendukung sebelumnya. Jika 
Shin tidak mengizinkannya, mereka bahkan tidak bisa memindahkan Celciutos. 

Berdiri di belakang Zazie, karakter pendukung lainnya -- Lapwing, Bell, dan Shell -- 
menyaksikan Shin dengan ekspresi memohon. 

"Tenang saja, aku berencana menyerahkannya padamu sejak awal. Bagaimanapun juga, ini 
adalah rumah guild Cook, dan aku yakin kamu tidak akan melakukan sesuatu yang aneh 
dengannya. " 

" Terima kasih banyak. " 

Zazie menunduk, ekspresi seriusnya masih di wajahnya. Lapwing dan dua lainnya 
mengikuti. 

Dengan otorisasi Shin, mereka akan dapat mengujicobakan Celciutos sekarang. Pertama-
tama mereka ingin memungkinkan untuk datang dan pergi antara Shigureya dan Celciutos, 
jadi mereka berempat pergi ke ruang operasi. 

"Oke, kalau begitu aku akan memberi Celciutos pemeriksaan umum. Apa yang akan kamu 
lakukan, semuanya? " 

"Aku tidak memiliki keterampilan apa pun tentang teknologi atau pemeliharaan seperti itu, 
jadi aku akan membantu persiapan persiapan pemakaman Jesta." 

"Sama seperti Shibaid, aku sama sekali tidak pandai dengan keterampilan jenis 
penciptaan." 

Shibaid dan Filma menjawab dengan cara serupa cara untuk pertanyaan Shin. 

Girard juga sama: karakter pendukung garis depan Shin mengkhususkan diri dalam 
pertempuran, jadi mereka belum mendapatkan teknik yang cukup terkait dengan 
menciptakan sesuatu yang berguna. 
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Karena pekerjaan mereka, mereka dapat melakukan pembongkaran dan memasak 
sederhana, tetapi mereka tidak dapat melakukan apa pun dalam hal pemeliharaan kapal 
besar seperti Celciutos. 

"Aku akan pergi membantu dengan pemakaman juga." 

Tiera juga mengatakan dia akan pergi bersama Shibaid dan Filma. Kemampuannya sebagai 
pendeta telah kembali, jadi dia mungkin bisa berguna di sana, katanya. 

"Aku akan tinggal dan membantu Shin." 

Sebaliknya, Schnee akan membantu Shin, menggunakan pengetahuannya tentang alkimia. 

"Kuu, aku ingin menonton." 

Masih dalam mode rubah, Yuzuha naik di bahu Shin. 

"Oke, sudah diputuskan kalau begitu." 

Shin menuju ke ruang mesin Celciutos, bersama Schnee dan Yuzuha. Jika dia ingin 
memindahkan Celciutos, itu adalah lokasi pertama yang diperiksa. 

Ruang mesin kapal dibangun menggunakan kombinasi pandai besi, alkimia, dan sihir. Shin 
dan Hecate telah menciptakannya bersama, jadi dia tahu cara kerjanya dan bagaimana 
melakukan pemeliharaan padanya. 

"Ini luar biasa seperti yang kuingat." 

"Kuu, begitu banyak kekuatan sihir." 

Kelompok Shin melewati beberapa kamar, akhirnya mencapai ruangan di luar ruang mesin 
Celciutos, tempat sumber daya kapal ditahan. 

Wadah bundar transparan 3-mel yang lebar di dalam ruangan didukung di atas dan di 
bawah oleh empat lengan mekanik. Di dalam wadah itu adalah cahaya putih, yang kadang-
kadang akan menunjukkan sekilas lampu seperti aurora. 

"Tidak ada perubahan warna, dan juga tidak terlihat rusak." 

Menggambar semua pengetahuannya dari permainan, Shin memeriksa setiap bagian 
ruangan. Ruang mesin guildhouse biasanya bebas perawatan, tetapi setelah 500 tahun 
diabaikan karena ditinggalkan, ada sesuatu yang salah. Shin memberi tahu Schnee untuk 
memberi tahu dia jika dia menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan, kemudian 
melanjutkan pemeriksaannya. 

"Aneh, ringan." 
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"Karena kami menggunakan 'Drop of Erathem' yang besar. Itu menciptakan mesin semi 
permanen, atau setidaknya itulah yang kami sebut itu. Kami belum benar-benar 
mengujinya. " 

Cahaya yang dipancarkan oleh sumber listrik bersinar lembut dan tidak menyakiti mata, 
bahkan jika melihat langsung. Juga, karena lampu tujuh warna yang kadang-kadang muncul 
di dalamnya, tidak ada yang menduga bahwa itu adalah sumber kekuatan raksasa 
Celciutos. 

Yuzuha tampaknya telah menyukainya, dan menyaksikannya dengan penuh perhatian, 
penuh keajaiban kekanak-kanakan. 

"Oke, tidak masalah di sini. Ke selanjutnya, ayolah Yuzuha. " 

Mengkonfirmasi bahwa tidak ada penyimpangan, Shin dengan cepat menyelesaikan 
pemeriksaan dari setiap bagian ruangan. Beberapa bagian perlu diganti atau dirawat: dia 
mengurus bagian-bagian yang membutuhkan pengetahuan atau teknik khusus dan 
membiarkan Schnee mengurus sisanya. 

Setelah menyelesaikan perawatan, Shin kembali ke luar. Dalam ruang terbuka seperti 
persegi ia menemukan tumpukan kayu panjang 2-mel yang ditumpuk satu sama lain untuk 
membentuk struktur berbentuk segi enam. Dia pertama kali diingatkan tentang api 
unggun, tetapi kemudian dia melihat tombak dan dekorasi di sekitar struktur dan 
menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang ritualistik. 

Shin bertanya kepada nelayan Marshill, yang kebetulan berada di dekatnya, tentang 
struktur itu. Struktur kayu akan dibakar bersama almarhum, untuk mengembalikan jiwa ke 
surga dan tubuh ke laut. Itu sama dengan ritual Barbatos, yang dibicarakan Zazie. 

"Pemakaman akan diadakan besok. Jika ada sesuatu yang ingin Anda bakar bersama 
almarhum, tolong beri tahu saya. " 

Hal-hal yang disukai oleh almarhum atau hal-hal yang mereka sukai, asalkan mudah 
terbakar, akan dibakar dengan tubuh, untuk mengirim mereka pergi bersama. 

Shin menjawab bahwa Zazie atau Lapwing akan tahu lebih banyak tentang itu daripada dia, 
dan Marshill menjawab bahwa dia sudah memberi tahu mereka tentang itu. 

Keesokan harinya, di bawah langit biru yang cerah, upacara pemakaman dimulai dengan 
nada yang sangat serius dan formal. 

Di depan nyala api yang membakar, Lierno dan Arno, yang mengenakan pakaian suku, 
meneriakkan kata-kata yang tidak bisa dipahami kelompok Shin. Mereka tidak dapat 
memahami maknanya, tetapi entah bagaimana bisa merasakan bahwa nyanyian itu sedang 
berdoa bagi mereka yang lewat ke dunia lain. 
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Mungkin waktunya telah dihitung, tetapi, begitu Lierno dan Arno selesai melantunkan, 
kayu yang terbakar hancur. Tiera, yang berdiri di sebelah mereka, memercikkan air ke bara 
api. 

Api padam, menghasilkan kepulan asap putih, yang semua orang lihat saat naik ke langit. 

Setelah beberapa saat, asap menghilang dan Lierno dan Arno mengucapkan mantra. Air 
yang diciptakan oleh sihir mereka mengelilingi sisa-sisa dan mengangkutnya ke laut. 

Saat abu meleleh di air laut, kayu hangus tenggelam ke dasar. 

Dengan beberapa kata terakhir oleh Lierno, upacara pemakaman berakhir. 

◆◆◆◆ 

"Saya akan memindahkan Celciutos, lalu membangun pemukiman di ruang sebelumnya, 
oke?" 

Setelah pemakaman Jesta, Shin pergi untuk memindahkan Celciutos segera. 

Karena Shin akan memberikan penghalang dan pemukiman baru, hampir tidak ada 
keberatan untuk mengambil Celciutos dari penduduknya. 

"Saya berharap lebih banyak orang untuk memprotes sekalipun." 

"Tidak ada seorang pun di sini yang berani protes kepada kata-kata High Manusia. Semua 
orang tahu bahwa Marshill juga tidak bisa bertarung melawanmu. " 

" Ah ... apa aku mungkin terlalu kejam? " 

"Tidak sama sekali, kupikir itu hal yang baik bahwa semua orang menyaksikan 
kekuatanmu. Marshill sejauh ini adalah yang terkuat dari suku kami: melihat dia 
kewalahan seperti itu, semua orang harus menerima kenyataan itu. Tidak peduli seberapa 
suka mereka pada Celciutos, mereka pasti mengerti betapa menakutkannya jika memiliki 
pemilik sah sebagai musuh. " 

" Hmm? Kau membuatnya terdengar seperti aku mengancammu ... " 

Shin tidak punya niat seperti itu, tetapi cara Arno berbicara, sepertinya dia mencoba untuk 
mempersenjatai Celciutos dengan mereka. Dalam pertemuan pertama mereka dengan 
Marshill, suasananya menjadi agak tegang, sehingga akan sulit untuk menyangkalnya 
sepenuhnya. 

"Itu cara terbaik untuk meyakinkan mereka yang akan menentang tanpa alasan yang 
sebenarnya. Celciutos adalah sesuatu yang kami pinjam. Akibatnya, kami telah menikmati 
semua keuntungan yang ditawarkannya dengan sepihak. Namun, banyak yang telah 
melupakan ini, jadi saya percaya bahwa pengingat yang keras pun bisa diperlukan. Jika 
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pemilik mengatakan untuk mengembalikannya, itu harus dilakukan. Bahaya langsung yang 
kita hadapi telah terpecahkan juga: membalas kebaikan dengan dendam semacam itu sama 
sekali tidak terpikirkan! " 

Arno menyatakan bahwa situasinya membaik dari sebelumnya: tidak ada risiko para 
anggota masyarakat dan nelayan yang kehilangan segalanya dengan Celciutos yang hilang, 
karena Marshill sudah mengatakan sebelumnya. Shin menawarkan untuk membuat 
penghalang dan penyelesaian baru, jadi apa yang sebenarnya tidak mereka sukai? Arno 
mengerutkan kening. 

Ada juga fakta bahwa para nelayan dan merpeople tidak bisa, pada dasarnya, melakukan 
apa pun dengan Celciutos. Bahkan jika Jesta telah mempercayakan mereka dengan itu, 
mereka hanya bisa "mengawasinya" daripada benar-benar "memanfaatkan" kapal. 

Penghalang itu sendiri didorong oleh kekuatan sihir Celciutos. Jika penghalang itu 
dilanggar, Celciutos diatur untuk melarikan diri. 

Pembatas telah dipertahankan tanpa masalah sampai sekarang, jadi bahkan jika Jesta tidak 
bertemu dengan merpeople, membiarkannya kosong, itu mungkin akan berhasil menahan 
racun sampai kelompok Shin menemukannya. 

"Yah, bahkan jika mereka memahaminya di kepala mereka, hati mereka mungkin membuat 
mereka memprotes perubahan itu." 

Tidak peduli seberapa masuk akal sesuatu terdengar, emosi tidak diselesaikan dengan 
begitu mudah: Shin telah mengalaminya sendiri, jadi dia berpikir itu adalah sesuatu yang 
tidak bisa dihindari. 

Di jembatan, Shin mengalihkan mesin dari mode keluaran rendah saat ini, yang 
mempertahankan penghalang, sistem pemurnian diri, dan beberapa fungsi lainnya, ke 
mode keluaran tinggi untuk navigasi. 

Lambung Celciutos bergetar sedikit sebelum memulai perjalanan pertamanya dalam 500 
tahun. 

Setelah memastikan bahwa tidak ada orang merpeople atau ikan di sekitarnya, Shin pindah 
Celciutos. 

Ketika kapal telah berlabuh ke bebatuan dan karang di sekitarnya, Shin menarik jangkar, 
mengangkat Celciutos, dan perlahan-lahan bergerak ke arah laut terbuka. Di panggung laut, 
kapal sering terjebak di terumbu karang, sehingga kapal zaman game, besar maupun kecil, 
dilengkapi dengan fungsi levitasi berdurasi pendek. 

Sebuah kapal setingkat Ceciutos dapat melakukan perjalanan, melayang di atas tanah, 
selama sekitar satu jam. Mereka mengatakan bahwa beberapa pemain, setelah 
menyaksikan prestasi ini, mencoba membangun sebuah pesawat. 
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"Baiklah kalau begitu, aku akan membuat penyelesaian terlebih dahulu." 

Shin menggunakan keterampilan arsiteknya untuk mulai membangun rumah prefab di 
ruang terbuka setelah memindahkan Celciutos. Dia bisa menciptakan perumahan yang 
lebih nyaman tetapi, menurut Lierno, itu lebih dari cukup. Para nelayan dan merpeople, 
meskipun lambat dan bertahap, akan segera mulai pindah ke Barbatos. 

Para mantan warga Celciutos terkejut melihat rumah-rumah itu siap dalam waktu kurang 
dari 30 menit, tetapi tidak ada yang menyatakan ketidakpuasan. Alasannya mungkin 
karena mereka biasanya hidup di air dan sering bergerak. Mereka pindah ke rumah 
sementara dengan kecepatan yang membuat Shin terkejut juga; Kemudian dia pergi 
mencari tempat untuk menyembunyikan Celciutos. 

"Sepertinya itu bisa berlayar dengan baik, setidaknya untuk saat ini. Untung hanya meriam 
yang tampaknya memiliki masalah. " 

Shin bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat peta daerah Kuwain dan sekitarnya di 
jembatan kapal. 

Karena Shin dan kelompoknya ada di sekitar, itu tidak masalah bahkan jika peralatan 
ofensif Celciutos tidak berfungsi: itu akan jauh lebih buruk jika ada masalah dengan mesin 
atau sumber listrik. Jesta telah memilih untuk menjaga agar miasma tetap tersegel karena 
dia tidak tahu apakah kekuatan ofensif Celciutos yang berkurang sudah cukup untuk 
mengusir monster yang rusak karena racun, atau begitulah yang ditebak oleh Shin. 

Celciutos adalah senjata yang kuat, tapi -- kecuali pengecualian langka -- itu hanya 
digunakan secara ofensif dalam pertempuran antara guild. 

Di era game, tidak mungkin untuk bertarung melawan monster bos dungeon seperti Ishkar 
dengan guildhouse. 

Namun, sekarang segalanya berbeda. 

Sebagai contoh, ketika Shin menghadapi Skullface Lord di Wraith Plains, itu mungkin untuk 
ruang bawah tanah yang seharusnya di bawah tanah muncul di atas. Kemungkinan bos 
penjara bawah tanah muncul di atas tanah dengan demikian tidak nol. 

Jika digunakan secara efektif, Celciutos bahkan bisa menghancurkan Ishkar tanpa 
memberinya kesempatan untuk membalas; saat ini, artileri utamanya -- meriam utama, sub 
meriam, dan sebagainya -- tidak berfungsi, jadi dalam kasus terburuk bahkan bisa 
tenggelam. 

Jesta mungkin mempertimbangkan semua ini ketika dia memutuskan untuk menutup 
racunnya. 

"Di area ini, kita bisa menyembunyikan Celciutos ... di sini, kurasa." 
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Shin menemukan lokasi yang cocok dari peta yang disimpan dalam database. Ada sebuah 
lokasi dengan batu-batu besar yang menjorok keluar dari permukaan laut. Jika datanya 
benar, mereka cukup besar untuk menyembunyikan Celciutos. 

Ketika mereka tiba di lokasi, mereka memang menemukan sekelompok batu besar yang 
menjulang di atas laut. Dengan kombinasi keterampilan bangunan dan Bumi, Shin 
mengukir batu, memperkuatnya, dan kemudian menyembunyikan Celciuto di antara 
mereka. 

Shin juga menempelkan Crystal Stones, penghalang, dan keterampilan ilusi yang 
menyamarkan penghalang dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menyembunyikan 
bebatuan. Kalau-kalau ada orang yang mendekat, Shin juga menempatkan Batu Kristal 
dengan lampiran sihir yang mengusir monster dan manusia. 

Dengan Celciutos sebagai sumber tenaganya, lampiran sihir bisa bertahan semi permanen. 

"Tuan Shin, kamu telah memperoleh banyak keterampilan yang berhubungan dengan 
produksi selain yang pandai besi, tetapi apakah kamu tidak pernah berpikir untuk 
menguasai mereka?" 

Pertanyaan Zazie muncul setelah persiapan penyembunyian Celciutos selesai. Seperti yang 
dia katakan, Shin bisa meningkatkan satu atau dua keterampilan lainnya, seperti 
membangun atau bertani, setinggi pandai besi. 

"Jika kamu menguasai pandai besi, skill terkait seperti alkimia juga berada pada level yang 
agak tinggi juga. Bukannya kami tidak pernah membahasnya, tetapi secara umum kami 
tidak pernah menyentuh keterampilan yang dikhususkan anggota lain. Kecuali jika 
diperlukan untuk menyempurnakan spesialisasi kami sendiri. " 

Untuk dapat menangani apa pun yang terkait dengan produksi adalah prospek yang 
menarik, tetapi untuk melakukan hal yang sama seperti orang lain sama sekali tidak. 

Itu adalah kebetulan bahwa semua anggota Rokuten menuju ke arah yang berbeda dengan 
spesialisasi mereka, dan juga bahwa mereka semua berbagi rasa tidak suka untuk 
melakukan hal yang sama dengan yang lain. 

Anggota Rokuten terkadang berbicara satu sama lain tentang hal itu dalam percakapan 
santai. 

"Semua orang juga merasa berbeda tentang sejauh mana mereka akan menyempurnakan 
keterampilan mereka. Karena ini berhubungan dengan pandai besi, saya melakukan 
banyak alkimia di waktu saya, meskipun itu adalah spesialisasi Hecate. Mengenai pertanian 
Cook atau pembuatan boneka Reed, bagaimanapun, saya mungkin tahu sesuatu tentang itu 
tetapi keterampilan saya adalah tingkat pemula paling baik. " 

Tingkat keterampilan pertanian Shin misalnya hanya II. 
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"Ngomong-ngomong, mengapa kamu menanyakan itu?" 

"Aku bertanya-tanya apakah anggota Rokuten tidak bercita-cita untuk mencakup semua 
aspek penciptaan, dengan bekerja sama satu sama lain. Aku tidak pernah bisa bertanya 
pada tuanku, kau tahu. " 

" ... Aku mengerti. " 

Shin berpikir bahwa Zazie pasti ingin bertanya pada Cook tentang hal seperti itu. 

Dalam permainan, dia tidak bisa mengungkapkan keinginannya sendiri. Untuk karakter 
pendukung, pemahaman yang lebih baik tentang tuannya jelas merupakan mimpi. 

Jadi pikir Shin, yang sekarang bisa menghabiskan waktu dengan karakter pendukungnya, 
seperti Schnee dan Girard. 

Setelah menyembunyikan Celciutos dan mengatur titik teleportasi, kelompok Shin 
mengendarai kapal bertenaga sihir dan kembali ke Barbatos. 

Mereka telah memberi tahu Zigma bahwa mereka tidak tahu kapan mereka akan kembali, 
jadi mereka menggunakan 【Bersembunyi】 di kapal yang dekat dengan pelabuhan, lalu 

berenang ke darat, dengan kapal yang disimpan dengan aman di dalam kotak barang milik 
Shin. 

Mereka telah menyembunyikan kehadiran mereka ketika mereka mencapai tanah, jadi 
tidak ada risiko orang melihat mereka dan merasa mereka curiga. 

Tujuan pertama mereka adalah Shigureya. 

"Di mana Anda ingin saya mengaturnya?" 

"Ada beberapa kamar untuk staf di belakang. Ayo siapkan ruangan khusus. " 

Dipandu oleh Lapwing, Shin tiba di sebuah kamar di belakang restoran, yang juga 
digunakan sebagai ruang tamu. Shin mengatur titik teleportasi dan menghubungkannya ke 
titik yang ditempatkan pada Celciutos: sekarang dimungkinkan untuk bergerak bebas 
antara Shigureya dan kapal. 

"Akhirnya, mari kita tempatkan kunci bertenaga sihir di pintu ... di sana." 

Shin mengunci ruangan dengan kunci unik yang juga digunakannya untuk gudang Tsuki no 
Hokora, mengaturnya sehingga hanya Shin sendiri dan karakter pendukung anggota 
Rokuten yang dapat membuka. saya t. Tidak ada orang lain yang bisa memasuki ruangan 
dengan cara ini. 

"Terima kasih telah melakukan begitu banyak untuk kami." 
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"Tidak apa-apa, sungguh. Selain itu, sekarang berat badan saya juga berkurang. " 

Menemukan dan mengamankan guildhouse yang hilang adalah kejadian yang cukup 
beruntung. Kelompok Shin juga akan mengalami kesulitan mengelola Celciutos selama 
perjalanan mereka, jadi membuat Lapwing dan yang lainnya mengurusnya adalah satu lagi 
keberuntungan. 

Kelompok itu tidak berniat pergi ke mana pun hari itu, tentu saja, jadi mereka makan 
malam di Shigureya dan tinggal di penginapan yang mereka gunakan sebelum berangkat. 
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Vol. 12 - 1.3 
Bab 1 -- Bagian 3 Keesokan harinya, kelompok Shin berpisah untuk melakukan hal-hal 
mereka sendiri. 

Shin harus mengunjungi guild dan melaporkan tentang tindakannya di daerah Kuwain, 
tetapi anggota lain tidak memiliki masalah mendesak untuk diperhatikan. 

Arno seharusnya sudah kembali ke guild: Shin sudah mengatur dengannya untuk 
melaporkan bahwa mereka belum membuat penemuan signifikan. 

"Jika sesuatu yang mendesak terjadi, kirimkan saja pesan melalui Mind Chat." 

"Dimengerti." 

Shin meninggalkan penginapan dan pergi menuju guild, ditemani oleh Yuzuha yang 
setengah tertidur di pundaknya. 

Dia pikir Schnee ingin pergi juga, tetapi tiba-tiba mengatakan dia ingin pergi 
mengumpulkan makanan untuk perjalanan. 

Tiga lainnya, Shibaid, Filma, dan Tiera, mengatakan mereka akan pergi berlatih 
menggunakan Celciutos. Shibaid dan Filma akan bertindak sebagai instruktur untuk 
pelatihan tempur Tiera. Peri miskin mungkin akan dimasukkan melalui pemeras. 

"Sudah lama sejak aku keluar sendirian." 

Shin menyadari bahwa akhir-akhir ini selalu ada orang lain bersamanya. Yuzuha 
bersamanya, tapi monster mitra dianggap sebagai satu dengan tuannya, jadi dia merasa 
seperti dia bertindak sendiri. 

"Jadi, Nona Arno, kalau begitu." 

Shin tiba di guild dan mencari Arno di resepsi. 

"... Dia tidak ada." 

Dia pikir dia menggunakan teleportasi untuk kembali, tetapi tanpa diduga Arno tidak 
berada di belakang meja resepsionis. Akan merepotkan untuk datang lagi nanti, jadi Shin 
pergi ke konter terbuka terdekat yang dia lihat. Jika ingatannya benar, di belakang meja 
ada pekerja wanita yang berada di sebelah Arno ketika ia pertama kali mengunjungi guild. 
Telinganya yang seperti binatang menjulur dari rambut cokelatnya yang setengah panjang, 
jadi dia sangat mungkin Beast. 

"Maaf, saya pergi ke daerah Kuwain, jadi saya ingin membuat laporan." 
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"Wilayah Kuwain? Oh, kamu pasti dari kelompok yang ditugaskan Arno. Dia sedang cuti 
hari ini, jadi saya akan menangani laporan Anda di tempatnya. " 

Shin mengikuti resepsionis ke ruang pribadi dan memberikan laporannya sesuai rencana. 

"Aku mengerti, kamu telah pergi ke bagian dangkal dari wilayah Kuwain. Saya bisa 
mengerti bagaimana Anda bisa kembali dengan selamat. Anda tidak memperhatikan hal 
lain secara khusus? " 

Resepsionis mengangguk. Gadis itu, yang menyebut namanya Mizet, telah bergabung 
dengan guild pada saat yang sama dengan Arno dan tampaknya berteman baik dengannya. 

"Tidak, tidak ada yang khusus. Hujan, angin, dan ombak jauh lebih ganas dari yang 
diperkirakan, jadi tidak mungkin untuk berlayar lebih jauh. Tidak masuk akal kehilangan 
nyawa kita hanya untuk mengambil risiko itu, jadi kami kembali. " 

" Keputusan yang bagus. Ngomong-ngomong, aku minta maaf karena mengubah topik 
pembicaraan, tetapi apakah sesuatu terjadi pada Arno? " 

Shin bertanya apa maksudnya: rupanya, Arno anehnya gelisah setelah memeriksa kapal 
Shin. Beberapa resepsionis tertarik oleh para petualang yang tampak berbahaya, jadi 
mereka khawatir hal yang sama terjadi pada Arno. 

Shin mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi, dan Mizet menatapnya selama beberapa 
detik. Dia mungkin menyadari bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Shin sedang 
memikirkan bagaimana cara keluar dari situasi itu, ketika Yuzuha menangis. 

"(Aku lapar)" 

"Aku minta maaf karena membuat teman kecilmu bosan. Kami belum mendapatkan banyak 
informasi tentang daerah Kuwain, jadi jika Anda mengingat sesuatu, kami akan berterima 
kasih jika Anda melaporkannya lagi. Jika Anda pernah melakukan ekspedisi lain, Anda 
harus mengirimkan permintaan lagi, jadi harap berhati-hati. Jika tidak, kapal patroli akan 
menghentikan Anda. " 

Hanya Shin yang bisa mendengar kata-kata Yuzuha: Mizet mungkin menganggapnya 
menangis untuk membuat Shin bergegas. Dia mungkin berpikir bahwa Yuzuha adalah 
monster tipe rubah kecil yang sering dipelihara sebagai hewan peliharaan. 

"Hanya satu lagi. Tidak terkait dengan ekspedisi area Kuwain, ada permintaan untukmu 
dari pembuat kapal Zigma. " 

" Permintaan untukku? " 
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Shin melihat pada formulir permintaan, bertanya-tanya mengapa perlu melalui semua 
pekerjaan mengajukan permintaan khusus untuknya. Permintaan itu atas kerja sama Shin 
dalam membangun kapal baru. 

Tidak disebutkan kapal bertenaga sihir di dalamnya. Karena guild tidak mengetahui 
situasinya, itu mungkin dipandang sebagai permintaan petualang untuk mencari bagian 
yang diperlukan. 

Namun, Shin tahu Zigma, dan segera mengerti bahwa ada sesuatu yang diminta padanya. 

"Sir Zigma rupanya dengan keras bersikeras bahwa permintaan ini diberikan kepada Anda 
ketika Anda datang. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya? " 

" Zigma ... " 

Shin berusaha untuk tidak menunjukkannya, tetapi secara mental bertanya-tanya apa yang 
terjadi pada pembuat kapal itu. 

"Ngomong-ngomong, aku berencana pergi ke galangan kapal nanti, jadi aku akan bertanya 
langsung padanya. Saya akan memutuskan apakah akan menerima permintaan atau tidak. " 

" Baiklah, silakan bawa formulir permintaan dengan Anda. Itu saja, terima kasih atas waktu 
Anda. " 

" Aku akan pergi, kalau begitu. " 

Shin mengangguk ke Mizet dan meninggalkan guild. Berpikir bahwa dia mungkin 
menemukan Schnee, dia memutuskan untuk melewati pasar dalam perjalanan kembali. 

◆◆◆◆ 

Sementara Shin berbicara di guild, Schnee berbelanja sendirian di pasar. Dia menggunakan 
keterampilan ilusinya yang biasa, sehingga tidak ada yang bisa menemukan identitas 
aslinya, tetapi orang-orang akan sering menoleh dan memandangnya. Schnee ingat bahwa 
Shin pernah mengatakan kepadanya bahwa dia cantik bahkan ketika diubah, dan senyum 
kecil muncul di bibirnya. 

Namun senyum itu tidak bertahan lama. 

"...... desah" 

Desahan keluar dari mulutnya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk tidak 
menunjukkannya di depan Shin. Karena itu, setiap kali dia sendirian, tiba-tiba dia merasa 
sedih. Itu pernah terjadi sebelumnya, walaupun sangat jarang. Akhir-akhir ini, atau 
tepatnya, dari hari sebelumnya, itu terjadi jauh lebih sering. Alasannya jelas: penghalang 
yang menghentikannya selama pertarungan melawan Ishkar. 
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Tiera, Kagerou, dan Yuzuha dapat pergi membantu Shin: Schnee tidak dapat menembus 
penghalang sampai Ishkar dikalahkan. 

Itu seperti mencoba menembus bumi itu sendiri, penghalang yang begitu kokoh sehingga 
mustahil untuk berpikir bahwa itu bisa ditembus. Schnee tidak bisa berbuat apa-apa. 

Tidak ada cara baginya untuk dapat melakukan sesuatu terhadap penghalang yang dengan 
mudah ditolak bahkan keterampilan bela diri Shiden. Ada juga kemungkinan besar bahwa 
hambatan serupa akan memisahkannya dari Shin lagi. Dalam kasus seperti itu, dia tidak 
akan dihitung di antara anggota yang dapat membantu Shin. 

"...... .." 

Schnee diam-diam berbelanja, meletakkan barang-barang di dalam kotak barang tanpa 
terlihat. Dia terus berpikir sepanjang proses. Namun, pemikirannya ada di tempat lain. Ada 
juga hal-hal lain yang tidak bisa tidak ia khawatirkan. 

Itu adalah kata-kata Ishkar tentang "pengembalian yang tidak diinginkan". Mereka 
menunjuk Shin kembali ke dunia nyata, bukan? 

Shin pasti menyadari kemungkinan itu juga. 

Ketika dia bertemu dengannya lagi di Dataran Wraith, Shin menjawab Schnee, "Apakah 
Anda akan kembali ke dunia Anda jika Anda bisa?" Dengan jawaban ya. 

Tidak terlalu mengandalkan kata-kata Ishkar, tetapi jika mereka menemukan cara yang 
aman bagi Shin untuk kembali ke dunianya, apa yang akan dia pilih untuk lakukan? 

"Shin punya alasan untuk kembali." 

Kata-kata terakhir Marino. Keluarga dan teman-teman tertinggal, semua orang lain 
terhubung dengannya. 

Sisi lain adalah tanah air Shin, tempat miliknya. Schnee mengerti bahwa kehadirannya di 
dunia ini adalah penyimpangan. 

"Apakah dia punya alasan untuk tinggal di sini ...?" 

... Ya. 

Jadi dia berusaha mengatakannya. 

Shin punya alasan untuk tetap di dunia ini. Sesuatu yang cukup penting untuk 
membandingkannya dengan dunia lain. 

Saya akan menjadi alasan itu. Jadi dia ingin mengatakannya. 
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Namun, mulut Schnee tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Hanya desahan yang keluar 
dari bibirnya. 

"Aku ... Shin, aku ..." 

Menyukaimu. Sangat banyak. 

Saya dapat mengatakan dengan keyakinan bahwa saya mencintaimu. 

Tetapi bagaimana dengan Anda? 

Apa yang kamu pikirkan tentangku? 

Schnee mengungkapkan emosinya dengan jelas, tetapi di sisi lain Shin jarang 
mengungkapkan hal-hal seperti itu dengan kata-kata. Sayangnya, dia sering hanya tertawa 
meminta maaf. 

---- Yang bisa kamu lakukan hanyalah membuatnya jatuh cinta padamu cukup keras 
sehingga dia tidak akan merasa ingin kembali lagi. 

Kata-kata Filma mengganggu Schnee. 

Penampilannya semua diputuskan oleh Shin. Menilai dari reaksi awalnya, jelas bahwa itu 
seperti yang dia idamkan. Pandangannya pergi ke area dadanya juga tidak bisa menjadi 
imajinasinya. Ditunjukkan kasih sayang olehnya seharusnya tidak menyenangkan baginya. 

Strategi yang diajukan Filma, setengah bercanda -- mendekatinya memintanya untuk 
membawanya -- mungkin juga berhasil. Bahkan jika itu terjadi, apakah itu cukup untuk 
menahan Shin? 

Di era permainan, interaksi fisik dengan kekasihnya, Marino, dibatasi oleh sistem. Namun, 
di mata Schnee, mereka benar-benar saling mencintai. 

Penampilan tubuh fisik yang disebut avatar bisa diubah, rupanya. Itu bukanlah sesuatu 
yang bisa Anda andalkan untuk memutuskan apakah membuka hati atau tidak. 

Namun, yang menghubungkan mereka bukanlah tubuh, melainkan hati. Tempat yang 
dalam yang tidak bisa disentuh dengan mudah, di situlah mereka benar-benar saling 
mencari. 

Bahkan jika dia menawarkan tubuhnya, bahkan jika wajahnya sesuai dengan keinginannya, 
tubuhnya lebih baik, Schnee tidak berpikir itu akan cukup untuk menahan Shin. 

"Aku ... aku ..." 

Apa yang ingin aku lakukan? 
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Apa yang saya ingin Shin lakukan? 

Saya punya lebih dari cukup keinginan. 

Saya berharap dia bahagia. 

Saya ingin melihat senyumnya. 

Saya berharap dia memeluk saya. 

Baginya untuk menciumku. 

Saya berharap dia hanya melihat saya dan saya saja. 

Hanya menginginkan aku dan aku saja. 

Mungkin itu lebih banyak keinginan daripada keinginan. Tapi itu adalah perasaan Schnee 
yang sebenarnya. 

Mungkin karena dia merasa tidak nyaman, keinginan untuk mencintai orang yang 
dicintainya sendiri semakin kuat. Pada saat yang sama, dia diingatkan tentang kekasih Shin, 
Marino. 

Dia ingin menjadi seperti dia. Itulah yang dilakukan Marino pada Schnee. 

Schnee memikirkan Marino, yang menjadi kekasih bersama Shin. Dia berpikir, berpikir 
lebih keras, akhirnya mengerti. 

Orang yang paling dekat dengan Marino adalah Tiera. 

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

Mungkin Shin juga menyadari bahwa, di suatu tempat di dalam Tiera, bayangan Marino 
hadir. 

Ciuman kembali di Black Priestess Shrine, penghalang yang dilewati selama pertarungan 
Ishkar. Hal lain yang tidak diketahui Schnee mungkin terjadi juga. Mungkin memang begitu. 

Jika Marino bekerja sama dengan Tiera, hati Shin bisa dituntun padanya. Melihat Tiera, 
jelas dia tidak membenci Shin, dengan atau tanpa Marino. 

Apakah dia menyadarinya atau tidak, tatapan Tiera pergi ke Shin sesering Schnee. 

Schnee cukup sadar akan lingkungannya sehingga bisa melihatnya. 

"... .apa yang aku pikirkan sekarang." 
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Kereta pemikirannya benar-benar tergelincir, pikirannya berserakan. Schnee 
menyadarinya dan menghela napas lagi. 

Dia mungkin berjalan tenggelam dalam pikirannya: sebelum menyadarinya, dia telah tiba 
di atas bukit yang menghadap kota Barbatos. Itu mungkin akan menjadi tempat untuk 
menikmati pemandangan: ada beberapa mainan untuk anak-anak dan bangku. 

"Tapi tidak ada orang lain di sekitar sini." 

Tempat dengan pemandangan yang indah, sepi sebelum waktu makan siang. 

Itu adalah pertama kalinya Schnee di sana, jadi dia tidak bisa sepenuhnya yakin, tetapi 
rasanya aneh karena tidak ada orang lain yang ada di sana pada saat itu. Ketika dia 
bertanya-tanya tentang situasi yang mencurigakan, dia menangkap kehadiran menuju 
bukit. Seseorang berjalan dengan tenang. Schnee melihat ke arah itu. 

"Apa aku diawasi?" 

Orang itu mungkin menggunakan 【Through Sight】. Schnee jelas merasakan tatapan 

orang asing itu padanya. 

Schnee menggunakan 【Through Sight】 sendiri dan memandangi pengamat misterius itu. 

"Tidak mungkin ...!?" 

Schnee terkejut melihat siapa yang berjalan menaiki bukit. 

Pakaian sopan dengan dekorasi mempesona, rambut putih dengan topi sutra berbingkai 
emas. Sarung tangan putih memegang tongkat, penampilan pria sejati. 

Wajah tampan dengan senyum kekanak-kanakan yang polos. Schnee memperhatikan, 
bagaimana mata cokelatnya yang cerah tidak tersenyum sama sekali. 

Tanpa menyamarkan dirinya atau memperhatikan lingkungan sekitar, penjahat itu ingin ke 
seluruh benua, Hameln dengan santai berjalan menaiki bukit. 

Segera setelah Schnee menyadari identitas lelaki itu, dia mengirim Obrolan Pikiran ke Shin 
dan yang lainnya di pesta itu. 

"(Saya melihat Hameln. Kami akan segera menghubungi Anda.)" 

Schnee juga menyampaikan lokasi ke kelompok yang terkejut. Tidak ada monster di 
sekitar, sejauh yang dia bisa lihat. Jika memungkinkan, dia ingin membawanya turun di 
sana-sini. 

Dia khawatir, bagaimanapun, tentang alasan mengapa dia akan muncul di hadapannya 
seperti itu, di tengah hari. 
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Pekerjaan kepanduan seperti Hunters dan Ninja dikatakan memiliki kemampuan tinggi 
dalam keterampilan pendeteksian visual. Pemain bahkan telah melakukan berbagai tes 
untuk melihat apakah tidak ada statistik tersembunyi berdasarkan ras dan pekerjaan. 

Menggunakan 【Through Sight】 tanpa penanggulangan lain pada Kunoichi -- versi wanita 

dari Ninja -- seperti Schnee sama seperti secara terbuka menampilkan lokasi seseorang. 

Hameln tentu sadar akan hal itu: dia pasti merencanakan sesuatu. 

"Ya ampun, kamu dengan murah hati menungguku. Mengejutkan. Saya yakin Anda akan 
menyergap saya, Anda tahu. " 

Hameln memengaruhi kejutan dengan seluruh tubuhnya. 

Melihat penyamaran Schnee seperti tidak ada yang diharapkan dari mantan pemain seperti 
Shin. 

"Kau tahu benar bahwa itu tidak ada gunanya, karena aku telah menangkap posisimu. Aku 
akan bertanya berjaga-jaga, apa tujuanmu? " 

Schnee mengajak Hameln bercakap-cakap untuk mengulur waktu sampai Shin dan yang 
lainnya tiba. Shibaid dan Filma mungkin akan membutuhkan waktu, tetapi Shin akan tiba 
dalam beberapa menit. 

"Tujuanku, katamu. Saya kira itu adalah Anda. " 

" Aku? " 

" Ya, kau memang datang ke dunia ini juga. Saya berpikir untuk menguji sesuatu yang telah 
mengganggu saya, Anda tahu. " 

Berseberangan dengan tongkat Hameln yang memegang tangan kiri, sebuah kartu muncul 
di tangan kanannya yang sebelumnya kosong. 

Begitu dia melihatnya, Schnee meraih gagang 『Blue Moon』 dan menempatkan jarak yang 

lebih jauh di antara mereka. 

Selain kartu item, ada juga kartu ofensif yang menyegel mantra sihir. 

"Tolong, jangan waspada denganku, tidak perlu khawatir. Ini hanya tipuan kecil, aku tidak 
punya niat untuk melukaimu. Itu akan menjadi 'tidak berarti'. " 

Kecurigaan Schnee membuat senyum Hameln semakin dalam. Dia mengarahkan kartu itu 
ke arah Schnee. 

Ketika dia melakukannya, kartunya menghilang dan tubuh Schnee mulai bersinar. 
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"!?" 

Schnee memperhatikan cahaya tubuhnya yang tiba-tiba dan mulai bergerak bahkan 
sebelum berpikir. Dia langsung berlari ke samping Hameln dan mengayunkan Moon Blue 
Moon 』tanpa ragu-ragu. 

"Ya ampun, kecepatanmu telah meningkat pesat. Senjatamu juga telah diperkuat. " 

Hameln, yang telah lolos dari serangan Schnee, mundur beberapa langkah sambil 
memegangi tempat lengan kirinya dulu berada. Tongkat yang ia coba gunakan untuk 
membela diri ada di tanah, terpotong dua. 

"Jika item itu tidak menunjukkan efeknya, aku sudah akan turun untuk perhitungan. Saya 
kira saya meremehkan Anda. Saya akan merenungkannya untuk masa depan. " 

Hameln berbicara dengan nada yang hampir tidak pas dengan seseorang yang baru saja 
kehilangan lengan. 

Di era permainan, karena kebebasan bergerak dan kinerja AI, dia mungkin lebih unggul. 
Dari pertukaran ini, bagaimanapun, Schnee menyadari bahwa dia bisa mengalahkannya 
sekarang. Namun, itu melampaui apa yang bisa dia lakukan dalam kondisinya saat ini. 

"Apa yang kamu ... lakukan padaku ...!" 

Schnee merasakan kekuatannya meninggalkan tubuhnya. Tidak hanya itu, dia juga bisa 
merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak tergantikan, menghilang. Sesuatu yang 
tidak bisa dia katakan. Dia juga tidak bisa mengabaikannya. 

Lebih dari Hameln, sensasi tak dikenal yang menyelimuti seluruh tubuhnya ini jauh lebih 
menakutkan. 

"Hanya para pemain yang bisa mengetahui apa ini, cukup banyak. Saya tidak punya niat 
menyimpan rahasia, jadi izinkan saya memberi tahu Anda apa yang terjadi. Mungkin Anda 
pernah mengalaminya sekali, tetapi ini adalah item yang mengatur ulang tingkat kasih 
sayang karakter dukungan ke nol. Di dalam gim, itu hanya memengaruhi karakter 
dukungan seseorang, tetapi tampaknya pembatasan tidak ada lagi di dunia ini. " 

Schnee belum pernah mendengar tentang barang yang disebutkan oleh Hameln. Dia secara 
naluriah mengerti, bagaimanapun, bagaimana itu akan menjadi kelemahan fatal baginya. 

"Kh ... .aah ...." 

Tubuhnya bersinar selama beberapa detik. Dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. 

Tangan Schnee melepaskan 『Blue Moon』. 
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Sebelum bunyi dentingan pisau yang mengenai beberapa batu bisa menarik perhatiannya, 
dia merasakan kejutan tumpul di belakang kepalanya. Dia kemudian memperhatikan 
bahwa dia telah roboh di tanah. 

"Baiklah, misi selesai. Oh ya, aku juga harus------------- itu. ------- aku berpengaruh pada 
yang lain --------- karakter pelabuhan ... " 

Dia menangkap sedikit demi sedikit kata-kata Hameln. 

Kesadarannya memudar. Matanya tidak mau terbuka. 

"SCHNEEEEEEE !!!" 

Tepat sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, dia mendengar suara seseorang. 
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Vol. 12 - 1.4 
Beberapa waktu sebelum pertemuan Schnee dengan Hameln, Shin dan Yuzuha pergi ke 
pasar, setelah menyelesaikan bisnis mereka di guild. 

Semua jenis manusia dan spesies memenuhi pasar: seorang gadis manusia sedang 
menegosiasikan harga dengan penjual, seorang nelayan laki-laki sedang memeriksa 
dagangannya, seekor putri duyung memanggil kerumunan yang lewat, seekor binatang 
yang mengerutkan kening karena bau ikan yang menyengat. 

Shin melihat sekeliling tanpa tujuan, mengenali ikan yang dia kenal dari era game dan yang 
lainnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Berbagai macam bahan makanan yang 
dipajang juga termasuk rumput laut, makanan laut, makanan kering: koleksi barang-barang 
laut khas yang dikemas di rak, pesta yang sesungguhnya bagi mata. 

"(Semua terlihat, sangat lezat)" 

"(Ada beberapa hal yang tampak luar biasa juga. Bisakah kamu benar-benar 
memakannya?)" 

Di dunia ini, ada banyak makhluk dengan penampilan yang hampir tidak cocok dengan 
rasanya, terutama jika mereka datang dari laut. Jika mereka sedang dijual, mereka pasti 
bisa dimakan. 

"(Lapar)" 

"(Masih agak terlalu dini untuk makan siang. Bersabarlah.)" 

"(Kuu ...)" 

Yuzuha, yang sebagian besar menghabiskan energinya, terbaring tak berdaya di kepala 
Shin. Cakar depannya menutupi matanya, jadi Shin dengan lembut meraih pinggangnya 
dan memindahkannya ke bahu kanannya. 

"Kami mengambil beberapa waktu kembali di guild, kurasa Schnee sudah pergi?" 

Shin memeriksa peta sambil berjalan menyusuri jalan dekat pusat pasar. Jika Schnee dekat, 
dia akan melihat namanya di dekat spanduknya. Namun, semua penanda yang bisa 
dilihatnya berwarna hijau, seperti dalam, netral. Tidak ada tanda-tanda Schnee. 

Dia mungkin bisa menemukannya jika dia memperluas jangkauan peta, tetapi jika dia tidak 
ada di pasar dia mungkin kembali ke Shigureya, jadi Shin tidak mencari lebih jauh. 

Di sana-sini, bagaimanapun, Shin mendengar orang-orang berkomentar hal-hal seperti 
"Aku melihat seorang pirang cantik yang gila sekarang" atau "Itu adalah tubuh yang 
merokok!" 
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Dia tidak bisa 100% yakin, tetapi Shin merasa positif bahwa mereka berbicara tentang 
bentuk disamarkan Schnee. Meskipun selalu berusaha sekuat tenaga untuk tidak melirik 
dada Schnee, Shin tidak bisa menahan diri untuk mengintip dari waktu ke waktu. Menurut 
Filma, dia telah tumbuh lebih dari era game. Itu bukan sesuatu yang Shin bisa lupakan atau 
abaikan. 

"... apa sih yang kupikirkan?" 

Pikiran seorang pria yang tidak murni mungkin telah memengaruhinya. Shin dengan kuat 
menggelengkan kepalanya untuk mengusir angan-angan seperti itu. 

Pelukan di Black Priestess Shrine, ciuman di Fuji, sosok pakaian renangnya di Castle of the 
Depths. 

Shin juga seorang laki-laki: setelah memikirkan kelembutan tubuh perempuan dan sosok 
baju renang yang ia lihat di ruang bawah tanah, ia tidak bisa tetap tenang. 

"(Kuu, Shin, cabul.)" 

"Apa !? Yu, Yuzuha, apa yang baru saja kamu lakukan ..!? " 

Sepertinya Yuzuha telah membaca pikiran Shin: terkejut, dia lupa tentang Mind Chat dan 
bereaksi keras. 

"(Schnee, cantik. Ambil saja dia.)" 

"Itu .... tidak sesederhana itu." 

Tidak ada yang dibencinya tentang Schnee. Namun, tujuannya adalah untuk kembali ke 
dunianya yang dulu: dia merasa tidak tepat untuk meletakkan tangannya di atas dunianya. 

Dia tahu itu kejam baginya untuk membiarkannya memiliki harapan tentang dia. Meski 
begitu, dia tidak menolak tunjukkan kasih sayang langsung dari Schnee. 

Di sisi lain, jika dia menyerah untuk kembali dan menetap di dunia ini, dilema dengan 
Schnee akan terselesaikan. 

Namun, dalam situasi saat ini, bahkan tidak jelas mengapa dia dipindahkan ke dunia saat 
ini. Jika dia menyerah dan kemudian entah bagaimana dipindahkan ke dunia sebelumnya, 
itu akan sangat tak tertahankan. 

"(Shin, kamu suka Schnee?)" 

"Tentu saja ..." 
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Shin hendak mengatakan "tentu saja", ketika dia melihat berbagai pasang mata 
menatapnya seolah dia aneh. Dari sudut pandang orang lain, sepertinya dia berjalan sambil 
bergumam pada dirinya sendiri. 

"(... tentu saja aku tahu. Tapi kamu tahu, di dalam permainan ada hal yang disebut tingkat 
kasih sayang ... jika itu masih mempengaruhi perasaan Schnee, kamu bisa mengatakan 
bahwa itu seperti aku memiliki dia di bawah kendali pikiran ...)" 

Shin beralih kembali ke Mind Chat dan terus berbicara. 

Hal yang sama dapat dikatakan untuk Shibaid, Filma dan karakter pendukung lainnya. Pada 
saat penciptaannya, karakter pendukung hanya memiliki tingkat loyalitas minimum. 

Itu tidak akan menjadi masalah jika pemain hanya ingin mereka bertindak sebagai 
panitera, tetapi jika mereka bertarung bersama pemain, seperti yang dilakukan oleh 
karakter pendukung Shin, semuanya sangat berbeda. 

Jika tingkat kasih sayang rendah, kisaran perintah yang tersedia terbatas. 

Bertindak bersama dan menggunakan barang-barang untuk meningkatkan tingkat kasih 
sayang secara bertahap menghilangkan batasan-batasan tersebut. 

Ketika level kasih sayang dimaksimalkan, sebagai bukti dari ikatan seperti itu, pemain 
mendapatkan fragmen 『Drop of Erathem.. Satu per karakter pendukung untuk maksimum 

lima, jadi total lima karakter dukungan. 

Ketika disatukan, mereka masih belum cukup untuk memalsukan senjata kelas Kuno, tetapi 
mereka masih item yang sangat langka. Beberapa pemain mengubahnya menjadi anting-
anting atau cincin dan memberikannya kepada karakter pendukung mereka. 

"(Mungkinkah aku memelintir perasaan Schnee? ... adalah apa yang kupikirkan, kadang-
kadang.)" 

Di masa lalu, dia telah memberinya sejumlah besar item peningkatan kasih sayang 
sekaligus, untuk meningkatkannya dengan cepat. 

Dalam game, itu hanya stat naik, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk 
menghapus batasan rentang perintah, untuk mendapatkan item langka. Itu semua untuk 
dirinya sendiri. 

Tapi dunia ini nyata. Jika Schnee dipengaruhi oleh tindakannya selama era game atau dari 
game ... 

Melihat Schnee, Shin mulai ragu. 

"(Schnee suka Shin. Dia tidak dikontrol.)" 
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"(Yah, aku harap begitu.)" 

Shin menjawab Yuzuha tanpa banyak keyakinan, bahunya jatuh. Apakah dia kembali ke 
dunianya yang dulu atau tidak, dia ingin menjelaskannya. 

"(Apa pun yang terjadi, Yuzuha ada bersama Shin.)" 

"(Kamu tidak bisa memastikan itu. Jika aku kembali ke kenyataan, kamu tidak akan bisa ...)" 

"(Ya. Aku ikut denganmu .) " 

Shin keberatan, menyatakan sesuatu yang dia pikir sudah jelas, tetapi Yuzuha 
memotongnya, sepenuhnya percaya diri. 

"(Yuzuha ingin bersama Shin, jadi aku lakukan. Aku tidak mendapatkan barang apa pun. 
Kuu!)" 

Yuzuha melingkarkan ekornya di leher Shin dan mematuk pipinya dengan cakar depannya. 
Serangannya yang ringan dan empuk menepuknya berulang kali. 

Yuzuha menyatakan bahwa dia tidak bersama Shin karena dia dimanipulasi. 

"(... yah, lakukan apa yang kamu mau. Bukannya aku punya bukti atau semacamnya.)" 

Tidak ada cara untuk mengetahui apakah seseorang dipengaruhi atau tidak oleh tingkat 
kasih sayang. 

Schnee mengatakan bahwa dia bahkan ingat pada hari pertama Shin masuk ke THE NEW 
GATE. 

Jika demikian, tidak aneh kalau dia benar-benar menyukainya. Ada kemungkinan bahwa 
tingkat kasih sayangnya yang sekarang adalah kasih sayang sejati. 

Itu adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak peduli berapa lama dia 
memikirkannya. 

"Yah, cukup berkeliaran. Waktunya kembali, kurasa. " 

Tidak ada tanda-tanda Schnee. Begitu Shin berbalik, menuju Shigureya, dia menerima 
pesan Mind Chat darinya. 

"(Saya melihat Hameln. Kami akan segera menghubungi Anda.)" 

Suara Schnee bergema dari kejauhan. Itu adalah transmisi massal, pesan yang dikirim ke 
semua pengguna terdaftar. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Hameln? Dia tidak mungkin mencoba untuk melepaskan sekelompok monster di sini, kan 
!? " 

Shin menyelinap di gang belakang yang dekat, mengaktifkan 【Bersembunyi】 dan 

menendang tanah dengan keras. Melompat tepat di atas bangunan, memperbesar peta, 
memastikan ke arah mana Schnee berada dan mulai berlari. 

Bertolak belakang dengan ramalannya, Schnee berada di puncak bukit dekat kota. Di 
dekatnya hanya ada satu penanda lagi, berwarna hijau netral. Itu pasti Hameln. 

"Ada kehadiran monster di sekitar Barbatos, tapi itu bukan paket yang cukup besar untuk 
menyerang kota. Jadi kurasa itu bukan tujuannya kali ini? " 

Shin berlari, memotong angin. 

Dia mencoba menebak apa yang Hameln akan coba lakukan, tetapi pada akhirnya Shin 
tidak memiliki informasi yang cukup tentang dia. Dalam permainan, Shin telah 
memusnahkan monster dan memberikan pukulan terakhir, tetapi sampai akhir ia tidak 
tahu persis apa yang ingin dilakukan Hameln. 

Beberapa detik sebelum Shin mencapai bukit, penanda Hameln berubah menjadi merah. 

"Apa yang terjadi sekarang?" 

Peta tidak bisa menunjukkan perilaku penanda secara rinci. Yang jelas adalah bahwa 
Schnee telah menyikat tepat di sebelah Hameln, lalu berhenti. 

Schnee dan Hameln berada di bukit dengan ketinggian sedang. Berpikir itu akan 
membuang-buang waktu untuk berkeliling, Shin melompat turun dari atap, lalu 
menendang tanah lagi untuk menaikkan dirinya, cukup keras untuk meninggalkan celah. 

Apa yang dilihat Shin di bukit adalah Schnee pingsan dan Hameln kehilangan lengan. 

"Schneeeeeeeeeeeeeee !!!" 

Begitu dia melihatnya, Shin mendapati dirinya berteriak. 

Panggilan nekatnya nyaris berhasil meraihnya sebelum dia jatuh. 

Lancar, tubuh Schnee bangkit kembali, dan tanpa suara bergerak di belakang Hameln. 
Tangannya mencengkeram Moon Blue Moon 』, senjata yang dia jatuhkan beberapa saat 

sebelumnya. 

"!?" 

Hameln terganggu oleh teriakan Shin dan memperhatikan pendekatan Schnee hanya pada 
saat terakhir, bergerak secara naluriah. 
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Dia rupanya sudah cukup rusak untuk membuatnya runtuh. Serangan Schnee tidak 
memiliki ketajaman: itu hanya berhasil melukai dada Hameln. 

Hameln, sekarang pada jarak tertentu dari Schnee, melihat mantelnya sobek menjadi dua. 
Namun, tidak ada darah: tebasan itu sepertinya gagal mencapai tubuhnya. 

"Schnee !! Apa kamu baik-baik saja !? " 

" Ya, tidak masalah. " 

Shin memeriksa kondisi Schnee, sambil menatap Hameln. Dia tidak tampak terluka di mana 
pun. Level dan statusnya sama seperti biasa juga. 

"Kedatangan yang cepat, temanku. Saya harus mengatakan saya tidak berpikir kita akan 
bertemu lagi. " 

Hameln berbicara kepada Shin dengan nada ceria. 

"Aku tidak peduli. Apa yang Anda lakukan pada Schnee? " 

"Oh, itu hampir tidak layak disebut, sungguh. Saya baru saja menggunakan item pengaturan 
ulang kasih sayang. Jujur saja, saya ragu itu akan berhasil, Anda tahu. Saya pikir Anda harus 
meresetnya selama acara itu, untuk mengumpulkan item. Itu hanya berfungsi sekali, 
seperti yang Anda tahu. " 

" .... 『Tag Terkutuk yang Melumpuhkan』! " 

" Ya, tepatnya. " 

Senyum Hameln melebar dan Shin terwujud" Moonless 』. Dia khawatir tentang kondisi 

Schnee, tetapi akan jauh lebih sulit untuk membiarkan Hameln pergi. 

"Di mana kamu mendapatkannya? Seharusnya mustahil bagi pemain untuk menciptakan 
mereka. " 

"Klan Kishimi, bukan? Mereka ada di dunia ini juga, Anda tahu. Item yang saya gunakan 
adalah sesuatu yang saya temukan di pemukiman mereka, setelah memusnahkan mereka. 
Oh, jangan khawatir: yang saya gunakan di Schnee adalah yang terakhir saya miliki. Saya 
tidak punya barang lain untuk mengatur ulang tingkat kasih sayang. " 

Hameln terus berbicara dengan nada aneh, tetapi Shin tidak ragu dan menyerangnya 
dengan『 Tanpa Bulan 』. 

Dia tidak akan membunuhnya, karena ada informasi yang harus diambil. 

Namun sebelum Shin bisa menyerang, sebuah bayangan muncul di antara mereka. 
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"Cih!" 

Shin mendecakkan lidahnya ketika dia mengayunkan 『Tanpa Bulan』 dan memotong 

bayangan yang mengganggu. Namun, karena massa target yang tak terduga, tebasan 
pedang Shin tidak memiliki kecepatan seperti biasanya. 

Identitas bayangan adalah monster dengan kemampuan mengurangi kerusakan, Mad 
Shadow. 

Seperti namanya, kemampuan pengurangan kerusakannya memungkinkannya untuk 
mengurangi kerusakan yang diterimanya menjadi sepertiga, dan bekerja baik pada 
serangan fisik dan sihir. Selain itu, itu juga bisa membungkus dirinya di sekitar pedang dan 
tombak untuk membuatnya lebih sulit untuk bertarung. 

Seperti yang terjadi pada Shin, monster itu juga bisa memperlambat kecepatan serangan: 
itu dibenci oleh pemain terutama ketika ditemui dalam peristiwa serangan waktu. 

Levelnya tetap di 100 dan tidak memiliki kemampuan ofensif sama sekali: di sisi lain, VIT-
nya dikatakan lebih dari 800. 

Shadow Mad tidak berhasil sepenuhnya membungkus Shin, Moonless, tetapi menurunkan 
kecepatan serangan Shin memungkinkan Hameln menjauh dari jangkauan serangannya. 

"Kamu mungkin ingin menangkap dan mengambil informasi dari saya, tetapi saya tidak 
punya niat untuk menyembunyikan apa pun dari awal, jadi saya kira saya akan meminta 
pendapat saya dan pergi. Dimungkinkan untuk membuat item untuk mengembalikan 
tingkat kasih sayang ke apa itu. Namun, apakah barang itu berfungsi atau tidak, semuanya 
tergantung keberuntungan. Dari semua waktu saya sudah mencobanya pada karakter 
pendukung sampai sekarang, itu berfungsi sekitar separuh waktu. Pilihan lain adalah bos 
acara yang tidak dipastikan ada di sini juga, tetapi Anda selalu bisa mencoba mencarinya, 
saya kira. " 

" ... .Mengapa kau memberitahuku semua ini? " 

"Apa efeknya pada karakter dukungan Manusia Tinggi? Akankah ini benar-benar kembali? 
Itulah yang ingin saya lihat. Saya tidak memiliki firasat terkecil tentang keinginan untuk 
menghapus Lady Schnee. Pertukaran barusan membuatku terkejut, tapi akan 
membosankan untuk melanjutkan. Saya yakin Anda akan mengerti bahwa saya 
mengatakan yang sebenarnya, Shin? " 

Seperti yang dia katakan, Hameln mungkin hanya ingin melihat hasil dari menggunakan 
item tersebut. Kata-kata dan tindakannya tampak persis sama dengan yang mereka 
lakukan selama pertandingan. 

Baik atau buruk, Hameln tampaknya tidak terlalu peduli dengan apa pun selain tujuannya 
sendiri. 
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Dia sering bertindak sebagai MPK (Monster Player Killer) karena dia senang melihat 
perjuangan orang: apakah targetnya selamat atau mati sebagai hasilnya, itu bukan 
urusannya. 

Mempertimbangkan masa lalunya, sepertinya dia tidak berbohong. 

"Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Saya menanti-nantikan saat kita bertemu 
berikutnya. " 

Hameln telah berbicara di balik sejumlah besar Mad Shadows yang dia panggil sebagai 
penghalang, tetapi kehadirannya sekarang menghilang. Cara menghilangnya tidak 
membuatnya terlihat seperti dia telah menggunakan gerakan kecepatan tinggi atau 【

Menyembunyikan】: dia mungkin menggunakan teleportasi. Tanpa spidol, tidak ada cara 

untuk melacak target yang diteleportasi. 

Shin merawat Mad Shadows yang tersisa, lalu berbicara dengan Schnee. 

"Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" 

"Aku tidak tahu apa-apa selain apa yang dikatakan Hameln. Dia mengatakan dia 
menggunakan Tag Terkutuklah, tetapi saya tidak merasa ada yang salah dengan kondisi 
saya. " 

Schnee menjawab dengan jujur untuk pertanyaan Shin. Dia tampaknya tidak berada dalam 
kondisi serius, juga tidak akan menanggung apa pun. Mungkin benar bahwa tidak ada yang 
salah dengannya. 

Akan tetapi, perilakunya yang biasa-biasa saja, sangat kontras dengan Schnee yang biasa. 
Dia terlalu tanpa ekspresi ketika berbicara tentang kondisinya. 

"... .Apakah kamu mengingatku?" 

"Aku ingat bahwa kamu adalah penciptaku dan tuan yang harus aku layani." 

"... .Hanya itu?" 

"Sudah kurang dari satu jam sejak aku muncul di lokasi ini dan memulai hidupku kegiatan, 
jadi saya akan mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. " 

Schnee menjawab pertanyaan Shin yang agak kesal tanpa sedikit mengubah ekspresinya. 

Tatapannya tidak memiliki kehangatan yang biasa lagi: itu hanya mengamati yang dikenal 
sebagai Shin. Shin merasakan darahnya menjadi dingin. 

"Seperti itu aku meninggalkanmu untuk bertanggung jawab atas Tsuki no Hokora selama 
itu." 
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"Maksudmu markas?" 

"Kami pergi ke Falnido, Hinomoto, banyak tempat lain juga, kan?" 

"Aku tidak ingat, tapi ... " 

" ... bahkan Filma dan Shibaid? " 

" Siapa mereka? " 

Ekspresi Schnee berkabut setelah rentetan pertanyaan Shin. Itu bukan sandiwara, dia 
benar-benar tidak tahu. 

"Apakah kamu serius ....?" 

Akhirnya, Shin menghela nafas. 

Menilai dari kata-katanya, sepertinya Schnee telah kembali ke panggung tepat setelah 
karakter pendukung dibuat, ingatannya kembali. Dia bisa menggunakan peralatannya 
tanpa masalah, jadi level dan statistiknya harus tidak berubah. 

Tingkat kasih sayang naik sedikit demi sedikit ketika pemain tetap login: jika karakter 
dukungan bertindak bersama pemain atau item tertentu digunakan, itu dapat meningkat 
dengan jumlah besar. 

Jika tingkat kasih sayang diatur ulang, ingatan terkait dan ingatan yang dialami ketika 
tingkat kasih sayang tinggi mungkin terhapus bersama dengannya. 

Schnee adalah karakter pendukung pertama Shin. Mereka bersama sebagian besar sejak 
dia mulai bermain, sehingga tingkat kasih sayangnya terus tumbuh. 

Hal mungkin akan berbeda jika dia hanya mengaturnya di toko, tetapi kemungkinan bagi 
Schnee mengatur ulang tingkat kasih sayang juga berarti menghapus semua ingatannya. 

"Apakah Anda memiliki pertanyaan lain?" 

"Yah, mari kita tunggu Filma dan yang lainnya tiba lebih dulu. Biarkan saya memberi tahu 
Anda dulu bahwa Filma adalah karakter pendukung, seperti Shibaid. " 

" Karakter pendukung selain saya? Namun, saya seharusnya menjadi yang pertama dalam 
urutan penciptaan. " 

Schnee tampak bingung mengetahui tentang karakter pendukung lainnya yang diciptakan 
secara tiba-tiba. 

Dengan ingatannya yang diatur ulang, tidak mengherankan bahwa dia tidak ingat tentang 
karakter pendukung yang diciptakan setelahnya. 
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Bagi Schnee, waktu yang dihabiskan di dunia itu hampir nol. Dia mungkin merasa aneh jika 
ada beberapa karakter pendukung. 

"Aku tidak tahu apakah kamu akan percaya padaku, tapi kamu benar-benar kehilangan 
ingatanmu. Begitu Filma dan yang lainnya mempelajarinya, mereka mungkin akan 
menanyakan pertanyaan yang sama dengan yang baru saja saya lakukan, tapi tolong 
sampaikan. " 

" Dipahami. Aku akan bersiaga, kalau begitu. " 

Schnee tidak mengatakan apa-apa lagi dan terdiam. Sepertinya dia tidak punya niat aktif 
terlibat dalam percakapan. 

Dia berdiri tegak, tangannya bertumpu ringan di roknya, bukan gerakan terkecil. Jika dia 
tidak berkedip, dia bisa diberikan boneka yang sangat bagus. 

"Kuun ..." 

Yuzuha, kepada siapa Schnee tidak memerhatikan sedikit pun, mengeluarkan geraman 
kesepian. 

(Kenangan menghilang, ya.) 

Shin dapat mengajukan lebih banyak pertanyaan untuk memahami situasi Schnee saat ini, 
tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dia lebih terkejut daripada yang diharapkan saat 
mendengar Schnee memanggilnya "tuan" dengan nada dan ekspresi kosong. 

Dia bisa merasakan semacam rasa hormat darinya, tetapi tidak lebih. Senyum yang dia 
miliki beberapa jam sebelumnya tidak terlihat. 

(Tag Tag Terkutuk yang Melumpuhkan 』. Untuk membalikkan efeknya, aku perlu『 Tag 

Berkat Ikatan 』, jika ingatanku benar.) 

Item yang mengatur ulang tingkat kasih sayang, secara resmi bernama Tag Tag Terkutuk 
yang Melumpuhkan』, telah diterapkan dalam game selama acara 『Depths of Oblivion』. 

Itu digunakan oleh musuh yang menargetkan bukan pemain, tetapi mendukung karakter, 
memaksa tingkat kasih sayang mereka kembali ke nol. 

Namun, dalam istilah yang lebih tepat, ingatan mereka tidak hilang, tetapi hanya diambil. 

Selama acara ini, bersama dengan 『Tag Terkutuk yang Melumpuhkan』 sebuah item yang 

disebut Tag Tag Pengikat Ikatan 』juga diterapkan. Menggunakannya akan mengembalikan 

tingkat kasih sayang yang hilang. 
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Jika sesuatu hilang, itu tidak dapat dikembalikan. Tetapi jika itu diambil, itu bisa diambil 
kembali, dan ingatan akan kembali juga ... atau begitulah uraian acara itu. 

Selain menggunakan Blessed Tag, cara untuk memulihkan ingatan adalah dengan 
mengalahkan dewa jahat yang dimuliakan klan Kishimi, bos acara tersebut. Dalam 
permainan, tag memiliki tingkat keberhasilan 100%, tetapi jika Hameln telah mengatakan 
yang sebenarnya, itu sekarang adalah pertaruhan. 

Selama acara ini, banyak pemain sengaja mengatur ulang tingkat kasih sayang karakter 
dukungan mereka, untuk kemudian meningkatkannya kembali dan mendapatkan lebih 
banyak 『Tetesan Erathem』. Tag Terkutuk dapat mengatur ulang tingkat kasih sayang 

hanya sekali per karakter. Mengingat hadiahnya, itu bukan kerugian besar. 

Shin juga tidak berbeda: dia telah mengatur ulang tingkat kasih sayang dari semua karakter 
dukungannya dari nomor 2 -- Filma -- seterusnya. Namun, Schnee berbeda. 

Mengosongkan acara dengan karakter pendukung yang tidak terpengaruh oleh Tag 
Terkutuk memberikan penghargaan khusus. Shin melakukannya dengan Schnee, karakter 
pendukung terkuatnya pada saat itu. 

(Sial !! Bagaimana aku bisa mengharapkan ini !?) 

Schnee, satu-satunya di antara karakter pendukung Shin yang dapat dipengaruhi oleh 
Cursed Tag, bertemu Hameln dan meminta Cursed Tag digunakan padanya. Shin tidak 
pernah bisa membayangkan kemungkinan seperti itu. 

Shin tahu bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat Tag Berkat, tetapi Tag Terkutuk 
bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh pemain. Shin menggaruk kepalanya, berusaha 
keras untuk memulihkan informasi yang berguna. Namun, dia tidak dapat menemukan apa 
pun, dan akhirnya Filma dan yang lainnya tiba. 

Bahkan setelah melihat Shibaid dan Filma, karakter pendukung seperti dia, atau Tiera, yang 
dengannya dia dulu mengelola Tsuki no Hokora, perilaku Schnee tidak berubah sama 
sekali. 

".... Sepertinya kamu lupa tentang kami." 

"Sepertinya begitu. Yang saya miliki adalah kesan bertemu Anda semua untuk pertama 
kalinya. " 

"Sepertinya kau bertindak dan berbicara sedikit berbeda juga." 

Sejak Shin datang ke dunia ini, Schnee selalu memiliki suasana yang hangat, sehingga 
seperti yang dikatakan Filma, kepribadiannya bisa berubah juga. 

"Tuan ...." 
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"Aku tidak ingat pernah membawa murid." 

"Kamu hanya lupa. Tolong ingat! " 

Tiera terus mendesak, dengan air mata berlinang, tetapi Schnee hanya bingung. 

Jika Schnee tidak menyelamatkannya, Tiera tidak akan menjadi siapa dia sekarang. Setelah 
hidup begitu lama bersama, sungguh mengejutkan baginya untuk dilupakan. 

"Tenang, Tiera. Ini tidak seperti tidak ada cara untuk mengembalikan Schnee ke tempatnya 
semula. " 

Shin memberi tahu yang lain informasi yang dia terima dari Hameln. Sumbernya adalah 
musuh, tetapi mengenai Tag yang Diberkati, Shin telah menggunakan mereka juga selama 
acara, jadi tidak ada kesalahan. 

Masalahnya adalah bahwa bahkan menggunakan Tag yang Diberkati, hanya ada peluang 
50% untuk bekerja. 

Jika gagal, mereka harus pergi mencari bos acara, yang mereka bahkan tidak yakin ada. 

"Apakah benar aku kehilangan ingatanku?" 

"Ya. Menurut ingatanmu, kamu baru saja bangun di dunia ini dan bertarung dengan 
Hameln, kan? Jika demikian, akan aneh jika keterampilan non-tempurmu juga ditingkatkan. 
Keahlian memasakmu setinggi IX, bukan? " 

" ... memang, aku memang memiliki banyak keterampilan sehingga aku tidak memiliki 
pelatihan ingatan. Jadi memang benar bahwa saya kehilangan ingatan. " 

Schnee memeriksa statusnya dan mengangguk, yakin. 

Ekspresinya hampir tidak berubah, sama seperti sebelumnya, jadi Shin tidak yakin apakah 
dia benar-benar yakin atau tidak. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah dia 
selalu begitu gila. 

Filma lalu mengajukan pertanyaan kepadanya. 

"Jadi, apakah kamu memiliki item yang dapat memulihkan ingatannya?" 

"... .Aku tidak memiliki semua materi. Aku kehilangan sesuatu yang disebut 『White Scent 

Nectar』, ada yang mendengarnya? " 

Shin memeriksa kotak itemnya, lalu menjawab pertanyaan Filma. 

Bahan item acara biasanya tidak dapat digunakan untuk membuat item lain, jadi tidak ada 
gunanya mengumpulkannya dalam jumlah besar. Dia memiliki sesuatu yang tersisa dari 
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ketika dia membuat Tag Berkat untuk Filma dan yang lainnya, tetapi itu tidak cukup untuk 
membuat yang lain. 

"Kenapa kamu tidak mencoba menghubungi Berett Perusahaan Emas, dulu? Kurasa itu 
kesempatan terbaik kita untuk menemukannya. " 

" Ya, benar. Saya akan bertanya kepada siapa pun yang dapat saya hubungi terlebih dahulu. 
Pemain seperti Hibineko bisa membawa beberapa juga. Filma, teman-teman, kamu belum 
pernah mendengar item ini, kan? " 

" Tidak. " 

" Aku juga tidak. " 

" Aku sudah akan mengatakannya jika aku punya. " 

Filma, Tiera dan Shibaid tampaknya juga tidak tahu. 

Namun, Filma dan Shibaid sepertinya ingat tentang acara itu, jadi mereka tahu benda apa 
itu. 

"Di Tsuki no Hokora ... bukankah ada bahan kotak keluar? Mungkinkah ada beberapa di 
sana? " 

" Itu tidak membuat materi acara saja. Namun, memeriksa gudang adalah ide yang bagus. 
Mari kita lihat di toko Celciutos dan Rashugum juga. " 

Berkat penyebutan Tiera tentang perangkat pembuatan materi, Shin memutuskan apa yang 
akan mereka lakukan selanjutnya. Dia hanya akan mengunjungi Zigma di lain waktu. 
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Vol. 12 - 1.5 
Mereka memilih untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Zazie dan yang lainnya, dengan 
mengatakan bahwa mereka akan pergi untuk saat ini. 

Pertama, mereka pergi untuk memeriksa Celciutos, menggunakan batu teleport yang 
disiapkan untuk diri mereka sendiri, berbeda dari yang ditempatkan di Shigureya. 
Kelompok itu tiba di kapal dan dengan cepat pergi ke ruang penyimpanannya. 

Shin membuka kunci pintu 5-mel, yang meluncur dengan mudah ke samping. 

Ruang penyimpanan berisi barang-barang dalam bentuk kartu dan material. Beberapa 
barang disimpan dalam bentuk material hanya karena menyimpan tumpukan kartu di 
gudang yang begitu besar akan memberikan suasana yang suram: alasan yang sangat tidak 
berarti, jujur. 

Menyimpan item dalam bentuk kartu memungkinkan seseorang untuk menyimpannya 
dengan lebih efisien: di setiap bagian ruangan, satu untuk setiap anggota, tumpukan kartu 
ditumpuk. 

Salah satu fungsi ruang penyimpanan mencegah tumpukan runtuh, karena semua kartu 
yang disimpan di sana adalah barang dan bagian langka. 

Terlepas dari kurangnya perawatan yang tampak dalam cara kartu item ditumpuk, mereka 
sebenarnya tumpukan dan tumpukan harta. 

"Ini mengesankan ... bahkan jika mereka semua dalam bentuk kartu, aku merasa agak 
kewalahan." 

Schnee yang kekurangan ingatan berkomentar setelah melihat-lihat gudang. 

Jika ada orang yang terampil dalam mendeteksi kekuatan sihir, selain pemain atau 
seseorang yang berhubungan dengan seseorang, masuk dalam ruangan seperti ini, mereka 
akan terpesona atau melarikan diri secepat mungkin. 

"Gudang penyimpanan di Tsuki no Hokora juga tidak bisa dipercaya. Bahkan ada senjata 
terkutuk yang dipamerkan, begitu saja. " 

" Apakah itu tidak berbahaya? " 

Tiera berkomentar sambil menghela nafas, tetapi Schnee menjawabnya dengan serius. 

"Tidak apa-apa asalkan kamu tidak menyentuh mereka. Semua aksesori yang dapat 
menimbulkan gangguan mental juga tidak dapat melakukan apa pun. Jika ada senjata yang 
sedikit terlalu berani, aku hanya melelehkannya dan mengirimnya kembali ke bengkel. " 
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Shin dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, seperti yang 
telah dilakukannya dengan Kuchinashi di Hinomoto, ketika dia menunjukkan kepadanya 
gudang penyimpanannya. 

"Begitu, tuan kita sangat mengenal penggunaan senjata." 

"Er... bukan hanya senjata, pandai besi pada umumnya. Kulit, benang ... Saya juga 
meningkatkan keterampilan saya dalam menangani bahan selain logam. " 

Shin sejenak mendapati dirinya kehilangan kata-kata karena komentar Schnee yang 
terkesan. Kata-kata dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia hanya mengatakan apa yang 
dia pikirkan. 

Ketika dia pertama kali mulai bermain, Shin memanaskan besi dan Schnee menuangkan 
kekuatan sihirnya ke dalamnya, untuk menempa pedang. Padahal dia tidak ingat 
pengalamannya sekarang. 

"Maaf, tapi aku harus memeriksa daftarnya." 

Shin kembali ke misi, dan, setelah memeriksa kartu item di bagiannya, meminta "izin" dan 
mulai memeriksa daftar item yang ditebar dari yang lain. Anggota Rokuten. 

Dia menggulir daftar panjang nama-nama item, mencari 『White Scent Nectar』. Dia 

memeriksa setiap daftar dua kali, untuk memastikan tidak melewatkannya. 

Pertama, dia memeriksa daftar Hecate dan Cook, kaya akan bahan-bahan yang 
berhubungan dengan tumbuhan. Dia kemudian pergi ke bagian lain secara berurutan dari 
yang terdekat: Kain, Cashmere dan Reed. 

Berlawanan dengan harapannya, Shin tidak dapat menemukan 『White Scent Nectar』 di 

mana saja. 

"Aku tidak berharap banyak, tetapi bahkan untuk tidak menemukan satu ... Aku ingin tahu 
apakah kita akan lebih beruntung di tempat lain." 

"Tapi kita tidak punya pilihan selain berusaha," 

"Ya, pergi ke Rashugum lalu . " 

Shin mengangguk pada Shibaid dan mengumumkan tujuan mereka berikutnya. Cara 
tercepat adalah dengan berteleportasi langsung dari Celciutos, tetapi seperti yang terjadi 
ketika mereka mencoba dari Tsuki no Hokora, itu tidak mungkin. 

"Ngomong-ngomong, di mana Rashugum sekarang?" 
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"Kita harus memeriksa dengan Vizzy tentang itu. Saya akan minta dia menyiapkan 
beberapa transportasi juga. Jika Naga Penatua yang kita gunakan sebelumnya masih 
tersedia, tidak perlu membuat Rashugum turun juga. " 

Rashugum selalu terbang di udara, jadi jika itu tidak mungkin untuk terbang atau 
berteleportasi di sana, akan diperlukan untuk membuatnya mendarat dan mulai dari lantai 
terendah. 

Itu bukan tidak mungkin untuk Shin, tetapi berkat Vizzy dan Naga Penatua mereka dapat 
menghindari metode yang merepotkan. 

"Aku akan mengirim pesan pada Vizzy dan bertanya di mana mereka. Aku akan mencoba 
membuatnya datang ke sini atau ke Barbatos, yang mana yang lebih dekat. " 

" Karena kau, Tuanku, satu-satunya Manusia Tinggi, aku ragu dia akan menolak 
perintahmu. " 

Schnee melanjutkan, mengatakan bahwa bahkan jika seorang anggota Rokuten selain Shin 
datang ke dunia ini, dia pasti akan patuh. 

Vizzy dan Berett berkolaborasi dengan Shin karena mereka berbagi perasaan Schnee, 
mungkin. 

"Aku berusaha untuk tidak memaksa orang seperti itu. Dan kau bisa memanggilku Shin. " 

" Aku tidak bisa memanggil tuanku dengan cara seperti itu. " 

" Sebelum kehilangan ingatanmu, kau memanggilku Shin, kau tahu? " 

" Aku tidak punya ingatan seperti itu. " 

Schnee tabah. Dia ingin dengan jelas menarik garis dalam hubungan tuan-pelayan mereka. 

Bahkan ketika mereka meninggalkan Barbatos, Schnee mencela Filma karena caranya 
berbicara yang terlalu akrab dengan Shin. 

"Schnee cukup keras kepala pada periode ini, ya." 

"Aku tidak berpikir dia begitu kaku." 

"Bagaimana denganku?" 

Shin dan Filma menjawab tatapan tanpa ekspresi dari Schnee, tertawa dan mengatakan itu 
bukan apa-apa. 

"Ngomong-ngomong, Tuanku, akankah kita bermalam di sini?" 
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"Itu tergantung pada apa yang dikatakan Vizzy dan Berett kepada kita. Saya berencana 
memikirkannya setelah makan siang. " 

Dia belum memilih tempat makan. Schnee berkata bahwa dia ingin dia mewujudkan Tsuki 
no Hokora. 

"Aku akan pergi ke depan dan menyiapkan makan siang, kalau begitu." 

"Oke, mengerti." 

Didorong oleh Schnee, yang sangat ingin melakukan pekerjaan rumah sendiri, Shin 
mematerialisasikan Tsuki no Hokora di ruang terbuka. Tiera memperhatikan dan berkata 
dia akan membantu, jadi dia mengikuti Schnee masuk. 

Shin pergi ke kamarnya untuk menulis pesan untuk karakter pendukung Vizzy dan Berett, 
serta mantan pemain Hibineko dan Shadow. Setelah itu, dia pergi ke dapur untuk 
memeriksa Schnee. 

"Bahkan tanpa ingatannya, kurasa keahliannya masih utuh." 

Schnee dan Tiera sedang menyiapkan makanan. 

Schnee telah mengajarkan Tiera tidak hanya bagaimana berkelahi, tetapi juga keterampilan 
yang berguna untuk hidup, seperti alkimia dasar dan memasak. 

Mungkin karena mereka hidup bersama untuk waktu yang lama, Schnee dan Tiera bekerja 
bersama dengan cepat dan efisien, tanpa saling bertabrakan. 

"Tuan, Anda pernah berkata bahwa untuk teknik memasak dan perasaan adalah hal yang 
penting." 

Tiera, tidak menyadari kehadiran Shin, mulai berbicara dengan Schnee. 

"Saya bisa mengerti mengapa teknik akan, tapi ... perasaan ...?" 

"Ya. Anda mengatakan kepada saya bahwa hidangan yang disiapkan dengan perasaan 
untuk seseorang dan hidangan yang disiapkan dengan teknik hanya memiliki rasa yang 
berbeda. " 

" Apakah ada bahan yang tidak diketahui untuk ditambahkan ...? " 

" Tidak, itu sama sekali bukan cara untuk memikirkannya ... " 

Schnee dengan serius memikirkan ... ke arah yang salah, dan Tiera menghentikannya, 
kecewa. 

Shin juga mengangguk, tersembunyi di bawah bayangan koridor. 
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"Tuan ... tidak, Schnee, apa yang kamu masukkan ke dalam masakanmu adalah perasaanmu 
terhadap Shin." 

Tiera menghentikan tangannya sejenak dan berbicara sambil menatap Schnee. Di wajahnya 
ada sedikit kerutan, seolah-olah dia menanggung sesuatu yang menyakitkan. 

"Perasaanku pada tuanku?" 

"Iya. Shin menghilang, dan bahkan jika Anda diberitahu bahwa dia mungkin tidak kembali 
lagi, Anda terus menunggunya. Sejak dia kembali, kamu selalu menatapnya. Saya yakin 
banyak hal yang saya tidak sadari terjadi di antara Anda juga. " 

Tiera melanjutkan, terus terang. 

Memikirkan hal itu, Shin dan Schnee sendirian bersama agak sering. Tiera mungkin juga 
memperhatikannya. 

"Kembali di desa, aku sering diberitahu kalau aku lambat dalam hal percintaan ... tapi 
bahkan aku bisa tahu bagaimana perasaanmu tentang Shin. Itulah betapa pentingnya dia 
bagi Anda. " 

" Itu di luar apa yang saya ... Saya rasa tidak dapat dipercaya bahwa saya mungkin 
menyimpan perasaan untuk tuanku, tetapi perbedaan status kami terlalu besar. Saya 
hanyalah seorang pelayan belaka, akankah tuan saya melihat saya? " 

Schnee memejamkan matanya dan berbicara dengan tangan di dada. 

Itu benar-benar tidak masuk akal: begitu menyarankan perilaku Schnee. 

"Oh, kamu cukup terbuka dalam menunjukkan satu sama lain kasih sayangmu. Meskipun 
begitu ........ apa yang orang lain rasakan. " 

Tiera berpikir untuk berbicara dengan cara yang santai dan ringan, tapi mungkin tidak bisa 
menahan diri lagi, dan mengeluarkan keluhan. Dia mengatakannya hampir berbisik, tetapi 
itu sudah sampai di telinga Schnee. 

"Apakah begitu. Saya tidak merasa seperti itu sampai sekarang, tapi ... itu sama untuk Anda, 
ya? " 

" Ah! Er, aku ...... ya.... " 

Tiera terjebak dalam jeda panjang setelah pertanyaan Schnee, tetapi akhirnya menjawab 
dengan nada suara yang sangat lemah. 

Setelah mendengar jawabannya, Schnee meletakkan wajan yang dipegangnya dan, dengan 
senyum kecil di wajahnya yang hampa-ekspresi, memeluk Tiera. 
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"Kamu baik sekali." 

"... .Eh? Er, aku .... " 

Schnee memeluk Tiera dengan kekuatan yang cukup sehingga dia bisa bebas kapan saja dia 
mau, lalu terus berbicara dengan lembut. 

"Setelah berbicara dengan Filma dan Shibaid, aku menyimpulkan bahwa aku agak ... 
meskipun aku tidak tahu apakah ini cara yang tepat untuk mengatakannya ... sangat disukai 
oleh tuanku. Jika Anda menyukai tuanku, kehilangan ingatan ini akan menjadi kesempatan 
sempurna bagi Anda untuk mengekspresikan perasaan Anda dan menariknya kepada 
Anda. Meskipun begitu, Anda mencoba untuk membawa saya kembali, dengan cara Anda 
sendiri ... mungkin karena Anda adalah orang seperti ini, masa lalu saya menyelamatkan 
Anda. " 

" Tidak, er, saya tidak berpikir sejauh itu ... " 

Tidak tahu harus berbuat apa, Tiera menggeliat-geliat di lengan Schnee. 

"Maaf, tubuhku bergerak sendiri. Bahkan jika saya lupa, sepertinya tubuh saya ingat. " 

" Anda tidak perlu meminta maaf! Akulah yang memiliki hutang budi yang besar kepada 
Anda, mas ... Schnee! " 

" Anda bisa memanggil saya tuan jika Anda mau. Kami harus hidup bersama cukup lama 
sehingga Anda memanggil saya itu secara naluriah, benar? " 

" Ya, ya. Terima kasih banyak. " 

Kata-kata terakhir Tiera bergetar. 

Shin tidak tahu bagaimana Schnee dan Tiera bertemu. Seperti yang dikatakan Tiera, dia 
tidak hanya menghormati Schnee tetapi juga merasa berhutang budi padanya. 

Setelah Tiera tenang, persiapan makan berlanjut dengan lancar. Keterampilan Schnee tidak 
berkurang sedikit pun, jadi tidak ada penundaan. 

Shin yang menguping, bagaimanapun, telah melewatkan waktu untuk pergi. Dia hanya 
bermaksud memeriksa mereka, tetapi menemui perkembangan yang tidak terduga. 

"Menunya adalah steak hamburg, kan?" 

"Memang, baunya harum." 

Mungkin tertarik oleh aroma daging yang dimasak, Shibaid dan Filma juga tiba dan 
bergabung dengan Shin dalam memandang Schnee dan koki Tiera. 
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"Sekarang aku memikirkannya, pada hari aku bertemu Schnee lagi, kami makan steak 
hamburg untuk makan malam." 

Shin bergumam pelan. 

"Hmm, mungkinkah ini proposal Tiera?" 

"Aku tidak tahu, tapi dia juga bersama kita, jadi bisa saja." 

"Makanan disiapkan dalam acara khusus ... Aku ingin tahu apakah itu akan memicu 
ingatannya." 

Tiga terus mengamati tim memasak sambil berbicara. 

Tidak jelas apakah Schnee dan Tiera memperhatikan mereka atau tidak, ketika mereka 
terus bekerja dengan tenang. 

Segera setelah itu, Shin menerima balasan untuk pesan-pesannya yang sebelumnya 
dikirim. 

"Guys, aku akan pergi sebentar" 

Mantan pemain, Hibineko et al, tidak terlalu tertarik pada acara "Depths of Oblivion" dan 
tidak berpartisipasi di dalamnya. Mereka menambahkan bahwa mereka akan meneliti 
sendiri. 

Berett mengatakan bahwa mereka tidak menjual 『White Scent Nectar』, tetapi dia akan 

mencarinya. 

Vizzy kembali ke Rashugum. 

Kebetulan, mereka memberi Wilhelm kristal teleport untuk lokasi dekat Bayreuth tempat 
Tsuki no Hokora berada. Setelah membawa Hermie kembali, dia rupanya menggunakannya 
untuk kembali ke Bayreuth. 

Vizzy dan Rashugum terbang di atas pusat benua: dalam jawabannya, dia bertanya apakah 
dia harus segera menuju ke lokasi mereka. 

Jika dia melakukannya, dia akan tiba larut malam. Terbang dengan naga berbahaya ketika 
gelap, jadi Shin memintanya untuk pergi keesokan paginya, sambil bergerak dengan 
Rashugum. Vizzy tidak bisa melihat melalui keterampilan menyembunyikan Shin, jadi dia 
menambahkan bahwa dia harus menghubungi dia lagi ketika dia dekat. 

Saat itu, steak hamburg sudah matang dan siap dimakan. 

"Oke, aku akan pergi memanggil Shin dan ... apa yang kamu lakukan?" 
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Makanan sebagian besar selesai, Tiera mulai berjalan keluar untuk memanggil yang lain, 
tapi kemudian dia mendapati dirinya berhadapan muka dengan Filma dan Shibaid. 

Filma dan Shibaid mengintip ke dalam dari bayangan koridor, sementara Shin, di belakang 
mereka, juga berbalik. 

Tiera, celemek di tangannya, memandang mereka dan menghela nafas. 

"Kami bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Steak Hamburg, ya? " 

Berpikir lebih aneh untuk tetap diam, Shin mencoba bertanya tentang menunya. 

"Ya, itu meninggalkan kesan pada saya juga, jadi saya pikir itu bisa memicu respons. Yah, 
masakanku tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dibuat tuan ketika dia menaruh 
hatinya di dalamnya. " 

Karena kehilangan ingatan, kecakapan kuliner Schnee agak menurun. Meski begitu, dia 
masih lawan di luar liga Tiera. 

Shin dan rombongan berpikir bahwa kemungkinan Schnee memulihkan ingatannya melalui 
makanan itu rendah, tetapi masih memegang sinar harapan kecil ini saat mereka duduk. 

"Ayo makan, kalau begitu, semuanya." 

"Ya." 

Shin berpikir bahwa Schnee bisa melupakan kebiasaan mereka, tapi dia mengikuti semua 
orang tanpa ragu-ragu. 

Ketika dia menunjukkannya, Schnee menatapnya bingung. 

"Aku tidak yakin, tapi ... aku melakukannya tanpa berpikir." 

Ini membuat Shin berpikir dia tidak benar-benar melupakan setiap ingatan kecil. 

"Bagaimana rasanya, tuan?" 

"Cukup bagus, kataku. Tidak masalah. " 

Filma dan Shibaid juga berkomentar tentang kelezatan steak hamburg. 

Memang enak, tapi bagi Shin, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Tiera juga membagikan 
pendapatnya. 

Sudah lama sejak mereka terakhir makan steak hamburg Schnee, jadi itu bisa menjadi 
imajinasi mereka. Meski begitu, mereka merasa ada sesuatu yang kurang di dalamnya. 
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"Bisakah kamu mengingat sesuatu?" 

"... Maaf, tidak terutama." 

"Aku mengerti ... yah, kurasa itu normal. Jika itu bisa kembali dengan mudah, kita tidak 
akan membutuhkan barang apa pun! " 

Tiera jelas memalsukan nada ceria. 

Shin kemudian memutuskan untuk berkomentar dengan cara bercanda. 

"Jika dia kembali seperti ini, aku harus mengirim pesan ke semua orang lagi!" 

Shin kemudian beralih ke topik yang lebih ringan, menyiratkan bahwa percakapan itu 
sudah selesai. 

Semua orang mengikutinya juga, berhasil menghindari makan untuk melanjutkan dalam 
keheningan. 

"Terima kasih untuk makanannya." 

Setelah makan, Shin dan pesta bersiap untuk hari berikutnya. Mereka baru saja selesai 
makan siang, jadi masih terlalu dini untuk tidur: semua anggota kemudian menghabiskan 
hari itu dengan bebas. 

Shin meninggalkan yang lain dan pergi ke ruang alkimia, yang terletak di sebelah bengkel, 
untuk memeriksa apakah ada item lain yang bisa menggantikan substit White Scent Nectar 
』. 

Dia memilih barang-barang yang terlihat serupa dan dipanen di lokasi yang sama, lalu 
mencoba metode pembuatan 『Tag Perekat Ikatan』 bersama mereka. Dia berhenti hanya 

sekali untuk makan malam, tetapi terkurung di kamar untuk sisa hari itu. 

"Tuanku? Apakah kamu masih terjaga? " 

" Hm? " 

Shin mendengar suara ragu-ragu memanggilnya ketika dia menggambar esens yang dia 
butuhkan dari barang-barang. Dia berbalik dan melihat Schnee, dengan gaun di atas 
piyamanya. 

"Ada apa? Apa ada yang terjadi? " 

" Tidak, tapi ini agak terlambat, jadi kupikir sudah waktunya kamu beristirahat ... " 

Shin berpikir bahwa tidak banyak waktu berlalu sejak dia mulai bekerja lagi, tapi sudah 
lewat tengah malam. 
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Mirip dengan ketika dia dipanggil makan malam, ketika dia fokus waktu benar-benar 
berlalu. 

"Aku tidak memperhatikan sama sekali. Jadi itu sebabnya Yuzuha mengatakan bahwa dia 
akan tidur. " 

Yuzuha mengawasi pekerjaan Shin, tetapi kemudian mengatakan bahwa dia mengantuk 
dan akan pergi tidur ... seperti yang diingat Shin. 

"Tolong jangan memaksakan dirimu. Pikirkan dirimu sendiri sebelum aku. " 

" Itu tidak bisa kulakukan. " 

Shin segera menjawab celaan ringan dari Schnee. Dia tidak akan kompromi dalam hal ini. 

"Itu tidak baik. Tolong istirahat. " 

" Aku akan, setelah beberapa tes lagi. " 

" ... Jika begitu, aku akan tinggal bersamamu. " 

Jika dia meninggalkannya seperti itu, siapa yang tahu berapa lama dia akan melanjutkan. 
Schnee menyadari hal ini dan duduk di kursi di sudut ruangan. 

Dia berencana untuk tidak bergerak satu inci sampai dia mengkonfirmasi bahwa Shin 
berhenti bekerja. 

"Kamu bisa tidur dulu, tahu?" 

"Tidak terpikirkan bagiku untuk tidur di hadapan tuanku." 

Tidak peduli seberapa banyak Shin memprotes, Schnee tidak beranjak dari kursinya. Dia 
akhirnya menyerah. 

"Kalau begitu, ke kamarmu. Aku akan menemanimu. " 

" Tunggu, aku bisa pergi ke kamarku sendiri. " 

"Itu tidak akan membuatmu kembali ke ruang alkimia ini." 

"Aku tidak akan ..." 

Kata-kata Shin tidak bisa dipercaya setelah dia lupa waktu, hilang dalam eksperimennya. 

"Aku hanyalah salah satu karakter pendukungmu. Kesehatan tuanku harus diprioritaskan. 
Aku bukan apa-apa menjadi ... " 

" Itu tidak benar !! " 
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Nada bicara Shin bertambah kuat. 

Dia tidak berbicara dengan keras, mengingat waktu, tetapi keinginan yang terkandung 
dalam kata-katanya tidak memungkinkan Schnee membalas. 

"Bahkan jika kamu tidak ingat, bahkan jika kamu telah melupakan segalanya, aku ingat 
perasaan yang kamu ungkapkan kepadaku. Apa yang Anda rasakan saat Anda menunggu 
saya. Saya hanya ingin menjawab perasaan itu. Saya tidak bisa tidak melakukan apa-apa. 
Untukmu, aku tidak peduli berapa banyak aku akan memaksakan diriku sendiri !! Bagiku, 
kamu adalah prioritas yang lebih tinggi !! " 

Schnee benar juga, tapi Shin tidak tahan. 

Dia tahu itu hanya sepihak, tapi dia memegangi pundaknya dan mengakui perasaannya. 

Mungkin karena tidak ada orang lain di sekitar, atau karena, lelah dari pekerjaan, rasa 
menahan diri telah melemah. Dia tidak yakin mengapa, tetapi dia mengatakan apa yang dia 
rasakan. 

Schnee berada di sudut ruangan dan tidak bisa mundur. Dia membuatnya terpojok secara 
efektif, seolah-olah dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk melarikan diri. 

Pada jarak yang cukup dekat sehingga dia bisa mencuri bibirnya jika dia mau, setelah 
pengakuan seperti ini bahkan Schnee tidak bisa mempertahankan wajah tanpa ekspresi. 

"Aku, aku ... mengerti ... kau ... terlalu dekat ..." 

"Ah ... aku ... aku minta maaf. Saya agak kehilangan kendali di sana ... " 

Schnee tersipu dan berbisik, menunduk. Shin dengan cepat menempatkan jarak di antara 
mereka. 

"... ahem. Tuanku, saya pikir saya telah sepenuhnya memahami bagaimana perasaan Anda 
terhadap masa lalu saya. Dan karena itu, saya mendorong Anda untuk menjaga diri Anda 
terlebih dahulu. Jika saya sebelum kehilangan ingatan tahu bahwa Anda mendorong diri 
Anda terlalu keras demi dia, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. " 

" Ya ... Anda benar. Saya tidak akan mendorong diri saya terlalu keras. " 

" Silakan. Baiklah, selamat malam. " 

Schnee membungkuk ringan dan kembali ke kamarnya. Dia sepertinya sudah menyerah 
untuk membawa Shin kembali ke tempat tinggalnya. 

Shin memandangnya dengan cepat berjalan pergi, lalu menuju ke kamarnya sendiri. 

".... hah." 
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Schnee meninggalkan Shin dan kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu, dia 
bersandar dan perlahan-lahan meluncur ke posisi duduk. 

"Seperti yang kupikirkan ... kenangan tidak ... semua hilang." 

Dia nyaris tidak berhasil menyelesaikan kalimatnya. Dia memegangi tangan kanannya di 
atas dadanya, di mana hati itu berada, dan berusaha menenangkan napasnya. 

Schnee yang sekarang tidak merasakan kasih sayang khusus terhadap Shin. Karena dia 
adalah penciptanya, dia menghormatinya dan tidak ragu untuk menaatinya, tetapi tidak 
memiliki perasaan romantis. 

"Untuk merasa seperti ini bahkan tanpa ingatan ... seberapa hilangkah aku baginya 
sebelumnya ...?" 

Schnee tertawa kecil pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tahu bagaimana dia sebelum 
kehilangan ingatan, tetapi jika tubuhnya terpengaruh, tidak ada pilihan selain untuk 
percaya. 

Ketika Shin mendekatinya, jantungnya mulai berdetak kencang seperti sebelumnya. 
Kejutan dan kegembiraan membengkak di dadanya, cukup besar untuk membuatnya sulit 
bernapas. 

Seberapa bahagia kata-kata itu membuat Anda? Dadanya menjadi sangat panas sehingga 
dia hampir ingin menanyakan masa lalu kepadanya pertanyaan ini. 

Dan karena itu, pikirnya. 

Hadiahnya seharusnya tidak mendekati Shin lebih dari sekadar yang diperlukan. 

"Schnee yang seharusnya berdiri di samping tuanku adalah yang sebelum kehilangan 
ingatan." 

Hadiahnya adalah semacam fatamorgana. Dia akhirnya akan menghilang. Jika demikian, ia 
akan menjadi pelayan yang setia, mematuhi tuannya, sampai akhir. 

"Kembalilah segera." 

Schnee berbicara dengan yang lain padanya. 

Sepertinya butuh beberapa saat sebelum tubuhnya menjadi dingin. 
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Vol. 12 - 2.1 
Pagi berikutnya, Shin terbangun di hadapan Yuzuha, meski tidur lebih lambat darinya, 
mencuci muka dan menuju ke ruang tamu. 

Schnee dan Tiera sudah bangun dan hampir selesai menyiapkan sarapan. 

"... selamat pagi." 

"Hei, pagi." 

Schnee menyapa Shin dengan ekspresi kosong di wajahnya, seolah-olah tidak ada yang 
terjadi sehari sebelumnya. Shin mencoba menjawab sealami mungkin. 

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

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

Karena kurangnya ekspresinya, sepertinya Schnee menekan Shin yang membuatnya 
bingung tentang apa yang harus dikatakan. 

"Er .... apakah sesuatu terjadi?" 

Tiera memandang, bingung, pada dua orang yang saling menatap diam-diam. 

Tentang waktu ketika semua anggota bangun dan selesai makan sarapan, Shin menerima 
pesan dari Vizzy, menyatakan bahwa dia telah mendekati posisi mereka. 

"Vizzy sudah hampir tiba, aku akan pergi menemuinya." 

"Yah, tidak ada hubungannya di sini, jadi aku akan ikut juga." 

"Aku akan bergabung denganmu juga." 

Setelah sepatah kata dengan Schnee dan Tiera, yang sedang mencuci piring , Shin, Filma, 
dan Shibaid pergi ke luar. Peta itu menunjukkan penanda Vizzy, jadi Shin untuk sementara 
menghapus fungsi penyelamatan Celciutos. 

Vizzy tampaknya telah melihat Celciutos, saat spidolnya berubah dari bergerak melingkar 
menjadi melaju lurus ke arah Shin. Kurang dari 5 menit kemudian, Vizzy dan Naga Penatua 
tiba sebelum Tsuki no Hokora. Sama seperti waktu sebelumnya, Vizzy telah membawa 5 
Naga Penatua dengan warna berbeda. 

"Halo  kelihatannya kamu berada dalam acar, bukan " 

"Tidak terdengar seperti kamu benar-benar berpikir begitu?" 
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Shin menjawab dengan tawa masam pada cara bicara "mellow" Vizzy yang tidak berubah 
yang tidak berubah. . 

"Tapi terima kasih sudah datang begitu cepat." 

"Bukan apa-apa, aku cuma bebas . Jadi , apakah kita tidak akan pergi ~~ w? " 

Rashugum sedang menuju ke lokasi Shin. Meskipun angin tidak menguntungkan mereka, 
angin masih akan mencapai mereka pada malam hari. 

Pesta Shin tidak ada hubungannya di Celciutos, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke 
Rashugum. Setelah mengubah Tsuki no Hokora kembali ke bentuk liontin, mereka semua 
naik ke Naga Penatua. 

Shin, Filma, dan Shibaid masing-masing memasang Naga Penatua, sementara Schnee dan 
Tiera memakai yang sama. Belajar dari pengalaman masa lalunya, Tiera mengenakan 
mantel untuk melindungi dari dingin. 

"Kita pergi ~~!" 

Naga Penatua, mematuhi perintah Vizzy, mengepakkan sayap besar mereka. Setelah 
pendekatan singkat, mereka semua terbang di langit. 

Mantel Celciutos telah dipulihkan tepat setelah Vizzy tiba. Jika seseorang melihat ke arah 
kapal, mereka akan melihat kelompok Shin muncul dari ketiadaan. 

"Kami akan pergi  langsung ke Rashu  permen karet, oke ~~" 

"Ya, ayo pergi!" 

Angin menderu biasanya membuat tidak mungkin untuk berbicara, tetapi berkat 
kombinasi sihir angin dan 【Silent Domain】, Pesta Shin bisa bercakap-cakap dengan 

normal. 

Ketidakmampuan untuk berbicara adalah ketidaknyamanan ketika mereka terbang dari 
Bayreuth ke Sigurd, jadi Shin datang dengan metode ini setelah menguji beberapa 
kombinasi keterampilan. 

Mereka melewati dataran, gunung, dan area hutan, bertemu monster terbang dalam 
perjalanan. Sebagian besar dari mereka menghindari kelompok itu, takut pada Naga 
Penatua, tetapi beberapa monster diserang dalam bungkusan ... hanya untuk dihancurkan 
oleh Shin. Dia tidak peduli mengalahkan mereka, jadi dia hanya menciptakan jalan dengan 
sihir angin dan terbang langsung melaluinya. 

Shin telah melampirkan mantra pada Naga Penatua: mereka tidak akan terpengaruh 
bahkan jika monster mencoba untuk mengatasi mereka. Mantra angin menyebabkan 
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beberapa monster jatuh ke tanah, tetapi kelompok Shin sedang terburu-buru dan tidak 
repot-repot memulihkan barang-barang yang mereka jatuhkan. 

Selama perjalanan, rombongan mendarat sekali untuk makan siang, tetapi segera mulai 
terbang lagi: tidak ada jalan memutar. Mereka fokus pada kecepatan lebih dari apa pun, 
sehingga mereka berhasil tiba di Rashugum saat matahari terbenam. 

"Sebuah kastil ... mengambang ..." 

Tiera membisikkan pikirannya sambil menatap Rashugum, bingung. 

Dia telah mendengar tentang itu sebelumnya, tetapi sebenarnya menyaksikan 
pemandangan aneh seperti itu membawa rasa keheranan yang sama sekali berbeda. Ya, 
tidak mengintimidasi, tetapi aneh. 

Shin sudah terbiasa melihatnya sekarang, tetapi ketika pertama kali selesai dia juga 
bersukacita seperti anak kecil. 

Rashugum melayang di udara seolah-olah sebuah kastil, beserta medan di sekitarnya, telah 
diangkat dari vas dan diletakkan di sana. Kastil di tengah berdiri tinggi dan megah seperti 
gedung pencakar langit. 

Di sekitar kastil, selain serangkaian meriam, ada juga banyak benda yang menonjol dan 
mengambang, dengan tujuan yang tidak diketahui pada pandangan pertama. 

Awalnya, medan di bawah kastil membentuk bentuk gunung terbalik. Itu tampak seperti 
itu bisa hancur bahkan dengan kejutan terkecil, tapi itu sebenarnya dilapisi dengan 
Chimeradite. 

Itu juga dilengkapi dengan persenjataan yang mampu menurunkan serangan dari atas. 
Dijuluki "benteng terapung", Rashugum Sky Castle ke-6 adalah senjata super yang mustahil 
dalam kenyataannya. 

"Hei, bukankah ini agak terlalu berisik di sini? Dan ... ada sekelompok besar naga di sana ... " 

Tiera menunjuk ke arah sekelompok lusinan naga, bertarung dengan serangan nafas dan 
sihir. Sepertinya ada setidaknya dua pihak yang berselisih berselisih. 

Beberapa naga terbang tidak terpengaruh oleh penghalang pelindung Rashugum, 
sementara yang lain tetap berada di luarnya. 

Mantan kelompok, yang bisa melewati penghalang dan, meskipun memiliki jumlah yang 
lebih rendah, terbuat dari naga yang lebih besar dan tampaknya menguntungkan, terdiri 
dari Naga Penatua. 
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Kelompok terakhir, yang tidak bisa menembus penghalang dan melihat jumlahnya 
perlahan-lahan berkurang karena Naga Penatua, terbuat dari makhluk yang disebut 
Wyvern, jenis naga yang cakar dan sayap depannya menyatu bersama. 

"Sepertinya mereka tidak dalam bahaya, tetapi haruskah kita membantu berjaga-jaga?" 

"Tidak perlu ~~ semuanya akan segera berakhir  mari kita mendarat di belakang kastil 
sehingga kita tidak terjebak dalam pertempuran , oke  " 

Menurut Vizzy, dari waktu ke waktu sekelompok monster terbang datang menyerang 
Rashugum, berharap bisa masuk ke wilayah mereka. 

Monster liar tidak bisa memasuki Rashugum: sebuah kastil yang penuh dengan sihir dan 
dilindungi oleh penghalang yang kokoh, tampaknya sangat menarik di mata monster, 
terutama naga; karena itu mereka sering muncul untuk menusuk pertahanannya. 

"Mereka tidak memiliki kesempatan, kan." 

"Tepat  selain itu, kita tidak hanya memiliki Naga Penatua di pihak kita " 

Bahkan mengabaikan penghalang, itu akan menjadi bunuh diri bagi monster untuk 
menyerang sarang Tetua tingkat tinggi. Naga. Baru saja, napas gabungan dari 3 Wyvern 
telah dimusnahkan oleh nafas Naga Penatua tunggal. 

Wyvern berada di sekitar level 400-500, sedangkan Naga Penatua adalah 600-700. Jika ada 
spesimen unik seperti Kagerou, mereka bisa jadi lebih tinggi. 

Biasanya, jika penyerang tidak datang dalam jumlah yang jauh lebih besar, mereka tidak 
akan mendapat kesempatan. Kata-kata Vizzy menunjukkan bahwa ada monster yang lebih 
kuat di Rashugum juga. Shin mulai merasa sedikit simpatik terhadap Wyvern. 

"Whoa ... apa itu?" 

Tiera, yang terus melihat pertempuran naga, berbicara dengan campuran kejutan dan 
ketidakpercayaan. Dia menyaksikan sinar emas, ditembak dari Rashugum sendiri, 
melenyapkan Wyvern. 

"Ada Naga Kuno juga ...?" 

Napas emas hanya bisa dilepaskan oleh Naga tipe kuno atau superior. 

Naga Kuno adalah "setidaknya" level 800. 

Bagi Wyvern, itu adalah perbedaan yang fatal. 

"Itu bahkan lebih berbahaya daripada terakhir kali kita datang ke sini." 
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Jadi Shin berkata pada dirinya sendiri ketika mereka melewati penghalang dan mendarat di 
Rashugum. 
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"Karena selalu ada seorang ahli di sini, aku melihat semuanya tetap berfungsi dengan baik" 

Shin turun dari Naga Penatua dan berbisik pada dirinya sendiri sambil melihat sekeliling. 

Di Palmirack dan Celciutos, kurangnya perawatan tidak menyebabkan masalah serius, 
tetapi di Rashugum, bagian di atas tanah telah terpelihara dengan sempurna. 

Fakta bahwa suhunya tidak terlalu rendah dan tidak sulit untuk bernapas, terlepas dari 
ketinggian, adalah bukti bahwa sistem kontrol atmosfer berfungsi. Naga yang tinggal di sini 
pasti juga merasa sangat menyenangkan. 

"Di sini ~~" 

Kelompok itu mengikuti Vizzy ke depan kastil. 

Shin mencoba berkonsentrasi pada pendengarannya saat mereka berjalan, tetapi tidak 
dapat mendengar suara berkelahi. Para penyerang telah diusir atau dimusnahkan. Dia 
memeriksa peta dan, seperti yang diharapkan, tidak menemukan tanda-tanda Wyvern. 

"Hei, itu ... tidak mungkin ..." 

Sementara kelompok itu menuju ke pintu depan, Tiera memperhatikan sesuatu. 

Shin melihat ke arah yang ditunjuk Tiera; Daerah dataran datar Rashugum, yang telah 
ditambahkan karena mereka merasa perlu untuk beberapa alam, dan massa makhluk 
berwarna-warni merangkak dan menggeliat di atasnya. 

"Wow, itu mengesankan." 

Shin ingat nama panggilan Rashugum dan mengerti. Apa yang mereka lihat adalah 
sekelompok monster tipe naga, dari semua jenis dan level. 

Naga gaya timur dengan torsi panjang, tipe barat dengan anggota tubuh yang kuat dan 
semua jenis di antaranya: itu seperti pameran naga. 

Melihat lebih dekat, ada beberapa wanita juga, tetapi berbeda dari yang baru saja 
menyerang kastil. 

"B-mereka tidak akan menyerang, kan?" 

"Mereka tidak akan, jangan khawatir. Mereka ~~ ll laki-laki dan perempuan yang baik. " 

Tiera gugup, tetapi Vizzy menjawab dengan nada biasanya. 
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Beberapa naga memperhatikan kelompok itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat. 
Saat Vizzy bersama mereka, para naga mungkin mengerti bahwa mereka bukan musuh. 
Sebagian besar naga pergi tidur atau mulai terbang lagi. 

"Kamu bisa melawan mereka sekarang, kan Tiera?" 

"Memang, beberapa dari mereka kamu bisa mengalahkanmu sendiri." 

"Mungkin, tapi ... mereka masih menakutkan." 

Bahkan jika statistiknya meningkat, Tiera baru saja menjadi jauh lebih kuat, jadi naga 
masih tampak seperti musuh yang menakutkan. 

Melihat begitu banyak naga pergi merumput dengan bebas seperti itu, dia tidak bisa 
menahan resah. 

"Hei, yang itu semakin dekat ...?" 

Tiera, yang sedang melihat naga dengan ekspresi kaku, berhenti berjalan. 

Shin juga melihat dan melihat "sesuatu" yang tertutup bulu abu-abu muncul dari 
bungkusan itu dan berjalan ke arah mereka. 

"Ya ampun ~~" 

Vizzy melihatnya dan menyatakan keterkejutannya. Dia tidak menghentikannya, jadi itu 
seharusnya tidak berbahaya. 

Melihat makhluk itu lebih baik, kelompok itu menyadari bahwa itu juga seekor naga. 
Bahkan termasuk ekornya, masih sangat kecil, seukuran anak anjing. 

Naga mini berayun ke kiri dan ke kanan, tidak stabil di kakinya, tetapi lurus ke arah Schnee. 
Kemudian, meskipun Schnee kebingungan, ia terus menggosok wajahnya di kakinya. 

"Er ...?" 

"Oh ~~ Ini jarang  baby Illusion Dragon jarang mendekati orang " 

"Kenapa itu datang padaku?" 

"Sebenarnya, orang tua bayi ini ditemukan dan diselamatkan olehmu, Schnee ~~ . Saya 
tidak tahu mengapa anak mereka mau melakukan pemanasan kepada Anda, ... " 

Rupanya, orang tua bayi itu punya hubungan dengan Schnee. Selama misi pengumpulan 
materi, Schnee telah mengalahkan beberapa monster dan menemukan Illusion Dragon 
muda di dekatnya. 
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Illusion Dragon memiliki temperamen yang damai, jadi Schnee menyembuhkan mereka, 
lalu membicarakannya dengan Vizzy: itulah alasan mengapa mereka dibawa ke Rashugum. 

Naga tua menganggap Schnee sebagai penyelamat mereka, jadi mereka sangat 
menyukainya. 

"Karena itu datang kepadamu seperti itu, kenapa kamu tidak sedikit mengelusnya ~~" 

"Namun, bukankah kita harus bergegas?" 

"Kita akan pergi dulu. Bukannya kita memerlukan banyak orang untuk melakukan apa yang 
harus kita lakukan. " 

Schnee tidak yakin apa yang harus dilakukan, tetapi Shin mengatakan kepadanya bahwa 
dia dapat memberikan prioritas kepada bayi naga. Mengikuti saran Vizzy, Schnee dengan 
takut-takut mencoba menyentuh naga itu. Bayi itu kemudian mulai menggosok kepalanya 
ke arah itu. 

"Baby Illusion Dragon sangat berbeda dari orang tua mereka ..." 

Shin menyatakan keterkejutannya melihat betapa mudahnya bayi naga mendekati Schnee. 

"Aku juga terkejut pertama kali ~~" 

Sebagai lawan, Illusion Dragon tidak mungkin bahkan disentuh jika mereka tidak 
dijinakkan: mereka adalah monster yang dibentuk oleh asap atau kabut dalam bentuk naga. 

"Ehm, apa yang harus saya lakukan dengan bayi ini?" 

Bayi Illusion Dragon sedang bermain dengan mengetuk kaki depannya di tangan Schnee. 
Itu adalah adegan yang sangat damai, tetapi Shin dan kelompoknya memiliki sesuatu untuk 
dilakukan. Schnee mungkin berpikir bahwa dia tidak bisa hanya tinggal di sana. 

"Awasi bocah itu sampai orang tuanya kembali." 

"Tapi ..." 

"Pencarian juga tidak memakan Celciutos, kan? Ini adalah kesempatan yang langka juga, 
kenapa kamu tidak santai saja sesekali. " 

" Yah, aku akui akan sulit untuk pergi ... " 

Bayi naga itu menangis sedih setiap kali Schnee mencoba pergi, membuatnya merasa 
bersalah. Shin tidak butuh banyak bantuan, jadi dia meminta Vizzy untuk tinggal juga, 
karena kapan orang tua akan kembali. Yuzuha, tampaknya tertarik oleh naga mini juga, 
melompat turun dari bahu Shin. 
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Shin meninggalkannya ke Schnee dan berjalan pergi. Dia tidak membutuhkan panduan 
untuk mengetahui apa yang ada di Rashugum. 

"Oh, ini dia Raster." 

Shin merasakan kehadiran dari dalam kastil dan berhenti. Saat ini, Vizzy dan Raster adalah 
satu-satunya yang hadir di Rashugum, jadi itu pasti dia. 

Peta menunjukkan dua titik cahaya yang tumpang tindih: dia mungkin sedang menaiki 
salah satu tunggangannya. Setelah beberapa saat, seorang pria muda menunggang seekor 
naga kecil muncul. 

Raster Zay, pelayan Kain Trickster Biru, salah satu anggota Rokuten. 

Dicirikan oleh mata peraknya -- yang ditutupi oleh bandana -- dan kulit tembaga, Raster 
adalah seorang Ketua Tertinggi berusia dua puluhan. 

Dia juga dari ras yang lebih tinggi, tetapi statistiknya hampir semua terkonsentrasi di DEX, 
membuat pertarungan langsung bukan keahliannya. Di sisi lain, dia adalah ahli dalam 
menggunakan barang-barang dan mendukung sekutunya. 

"Ayo ~~ n, kamu sangat terlambat ~~" 

"Ups, maaf, maaf. Telur Illusion Dragon menetas, tetapi bayinya menghilang di suatu 
tempat. Aku tahu bahwa tuan kelompok Shin telah tiba, tetapi aku harus mencarinya ... " 

" Bayi itu? " 

Setelah mendengar permintaan maaf kata-kata Raster, kelompok Shin mengarahkan mata 
mereka pada Schnee dan bayi Naga Illusion yang dipegangnya. 

Di sebelahnya, Yuzuha -- sekarang seekor rubah berukuran sekitar 1 mel -- sedang 
menatap penasaran pada bayi naga. 

"Aku melihat ke mana-mana, dan di sanalah kau ... aku khawatir, kau tahu." 

Raster mengikuti pandangan kelompok Shin, lalu menghela napas lega. 

"Yah, masalahnya sudah terpecahkan." 

Shin mencoba menghibur Raster, yang jelas-jelas khawatir sakit. Shin tahu bagaimana 
rasanya: kecelakaan seperti ini dapat diatasi jika mereka terjadi satu per satu, tetapi untuk 
beberapa alasan mereka cenderung terjadi dalam banyak. 

"Tepat seperti itu! Lagipula orang tua juga khawatir, aku harus pergi menyambut pesta 
Lord Shin, namun aku tidak bisa tidak khawatir ... " 
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Shin mengatakan pada Raster yang meminta maaf untuk tidak khawatir tentang apa pun. 

"Baiklah kalau begitu, aku pergi untuk beristirahat untuk kalian. Jika Vizzy ada di sini, 
orang tua tidak akan menyerang Anda ... bukan berarti Schnee akan bermasalah dengan 
mereka. " 

"Itu tidak pantas. Jika terjadi sesuatu, saya akan fokus pada pertahanan. " 

Menurut Raster, naga induk berada di ujung tanduk karena anak mereka yang hilang. 
Biasanya, akan mungkin untuk menemukan bayi melalui kehadirannya, tetapi ada terlalu 
banyak naga di Rashugum, sehingga keberadaannya tipis dan sulit ditemukan. Itu belum 
sepenuhnya hilang, jadi orang tua pasti akan segera kembali, atau lebih tepatnya kata 
Raster. 

"Aku dan Vizzy telah mengambil sumber daya dan barang-barang dari gudang, tapi kami 
tidak pernah menyentuh stok anggota Rokuten." Bagian 

setiap anggota dan bahan untuk melestarikan Rashugum disimpan secara terpisah, jadi 
Shin dan barang-barang anggota lainnya melakukannya. tidak berisiko digunakan sebagai 
materi. Namun beberapa bahan sulit ditemukan dan persediaannya cukup rendah. 

"Aku akan mengisi ulang stok dengan barang cadangan dari generator kita nanti. Biarkan 
aku periksa daftarnya dulu. " 

" Tentu saja !! Cukup hebat bahwa Anda akan mengisi ulang stok kami. Saya sangat 
berterima kasih !! " 

Raster membungkuk lagi. 

Bahan perawatan biasanya dibeli dari Berett atau dikumpulkan dengan bantuan naga. Item 
kelas tertinggi, seperti Drops of Erathem dan Chimeradite, selalu dibutuhkan, meskipun 
dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi tidak mungkin ditemukan. 

Mereka bisa digantikan oleh item lain, tetapi menurunkan kualitas juga menurunkan hasil 
keseluruhan, sehingga Raster dan Vizzy agak bermasalah. 

"Oh ya, kamu belum belajar 【Hasilkan】?" 

"Aku hanya perlu sedikit lebih banyak kemahiran, tetapi seperti yang kamu tahu, pada level 
ini kamu perlu mengacaukan dengan materi kelas sangat tinggi untuk mendapatkan poin... 
tapi kita tidak punya cukup barang, jadi aku tidak bisa hanya menggunakan mereka untuk 
latihan. " 

Keahlian Raster memang hanya beberapa langkah dari mendapatkan 【Hasilkan】. Ketika 

berlatih untuk meningkatkan kemahiran, tidak jarang membuat bahan tidak dapat 
digunakan, yang membuat Raster tidak maju. 
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Itu melibatkan menggunakan logam langka seperti Chimeradite, Mithril, dan Orichalcum 
untuk menciptakan semuanya. Semuanya sangat berharga di dunia ini: menggunakannya 
dalam jumlah besar hanya untuk meningkatkan kemahiran terdengar seperti sesuatu dari 
videogame. 

"Oke, aku akan memberimu beberapa bahan untuk berlatih setelah aku mengisi kembali 
persediaanmu. Generator kami sudah bekerja cukup keras, jadi kami tidak akan kehabisan 
dalam waktu dekat. Seberapa besar yang kamu butuhkan? "Benda 

-benda itu terus menumpuk, jadi Shin membuat proposal ini kepada Raster dengan 
berpikir untuk memanfaatkannya dengan baik. 

"Fo, fo, sungguhan!?! Seperti yang diharapkan dari Manusia Tinggi yang mulia, seperti Tuan 
Kain! Saya tidak bisa cukup berterima kasih !! Aku akan memeriksa barang-barang dan 
memberitahumu nanti !! " 

Setelah menenangkan Raster yang sangat gembira, Shin dan rombongan mencapai gudang 
dan memeriksa daftar barang. 

Mereka memeriksa semua bagian dua kali, seperti yang mereka lakukan di Celciutos, tetapi 
tidak dapat menemukan item yang mereka cari. 

"Tidak ada apa-apa di sini ..." 

"Shin ..." 

Tiera khawatir, tetapi Shin tertawa. 

Mereka belum memeriksa gudang di Palmirack. Tetapi karena mereka hampir tidak 
menemukan item yang berhubungan dengan peristiwa di Celciutos dan Rashugum, 
kemungkinan hal yang sama terjadi di Palmirack tinggi. 

Sama seperti Shin dan Tsuki no Hokora, anggota Rokuten memiliki rumah di luar 
guildhouse mereka. Namun, dia tidak bisa memeriksa itu: berbeda darinya, anggota 
Rokuten lainnya tidak mewujudkan rumah mereka kecuali benar-benar diperlukan. 

Rumah Cook, Shigureya, tetap utuh, tetapi menurut Zazie item yang mereka cari tidak ada 
di sana. Masak tidak pernah menyimpan barang yang tidak ada hubungannya dengan 
memasak, jadi tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. 

"... lalu, bagaimana dengan Garden?" 

"Garden?" 

"Itu adalah rumah guild yang fokus pada penanaman tanaman obat, dengan banyak 
struktur untuk membuat semua jenis katalis. Seorang Manusia Tinggi bernama Hecate 
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bertanggung jawab atas itu. Sepertinya ini berada di daerah yang relatif berbahaya 
sekarang. " 

Selama penjelasannya kepada Tiera, Shin merenung. 

『White Scent Nectar』 diekstrak dari tanaman bernama Lily Orchid. Kemungkinan bahan 

terkait sayuran disimpan di Taman cukup besar. Setidaknya lebih tinggi daripada 
guildhouse lainnya. 

Bagaimanapun, itu telah ditinggalkan oleh mereka, jadi itu juga kesempatan yang baik 
untuk memeriksanya. 

"Ini adalah kesempatan yang tepat. Mari kita periksa Palmirack dulu. " 

Shin dan party sudah mengunjunginya sekali, sehingga mereka bisa berteleportasi ke 
Palmirack langsung dari Rashugum. Shin juga terdaftar sebagai master Palmirack, sehingga 
mereka bisa langsung pergi ke gudang. 

Meninggalkan Tiera dan yang lainnya di belakang, Shin berteleportasi dari Rashugum ke 
titik teleport Palmirack, lalu ke gudang. 

Beberapa menit kemudian ... 

"........" 

"Aku bisa membayangkan apa yang akan kamu katakan, tapi ... apakah kamu menemukan 
sesuatu?" 

Tiera menebak sambil melihat ekspresi Shin. Filma, Shibaid, dan Raster juga bisa tahu, jadi 
mereka menunggu dalam diam sampai Shin berbicara. 

"Aku menemukan item yang dipertanyakan, tapi ... masih belum cukup untuk membuat 
Blessed Tag." 

Shin sebenarnya menemukan 『White Scent Nectar』 di Palmirack, tetapi hanya 1 kartu 

item. Menambah apa yang sudah dia miliki, dia akan membutuhkan setidaknya 2 lagi. 

Dari lubuk hatinya, Shin berharap pencariannya akan berakhir di sini. 

"Apakah kamu tahu di mana Taman itu?" 

"Ya, aku tahu tempatnya." 

Shin menjawab pertanyaan Tiera. 

Area hutan besar di sebelah timur pusat benua Eltnia. Rupanya, Taman -- secara resmi 
disebut "5th Daze Garden Romenun" -- berada di pusatnya. 
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"Aku benar-benar pergi ke sana sekali untuk memeriksanya juga. Itu adalah pesta heck, 
tanaman beracun dan monster di mana-mana. Monster tanpa resistensi racun bahkan tidak 
bisa mendekatinya. Bahkan monster pembawa racun harus cukup kuat untuk mendekat. " 

Mengendarai naga, Raster melakukan pengintaian dari langit. Lingkungan Romenun 
ditutupi oleh kabut beracun yang tebal, dan bahkan Penatua Naga Raster yang 
menungganginya menolak untuk mendekat. 

Romenun sendiri terlihat tidak terpengaruh dan tidak terluka, setidaknya dari luar. 

"Kita tidak bisa mendapatkan kontak dengan oksigen dan Hydro, kan?" 

"Benar. Tapi hei, mengingat lokasinya, saya pikir mereka berdua baik-baik saja. " 

Raster bermaksud mengatakan bahwa keduanya sangat fokus pada penelitian mereka 
sehingga mereka tidak melangkah satu kaki keluar. Setidaknya, mereka tidak akan 
mencoba meninggalkan Romenun sekarang karena dikelilingi oleh kabut beracun. 
Strukturnya mandiri, sehingga mereka tidak akan mengambil risiko kelaparan sampai mati. 

Di GERBANG BARU, jika terjadi kegagalan saat membuat atau mengembangkan item, bahan 
yang digunakan biasanya berubah menjadi sampah. Namun, dalam kasus yang jarang 
terjadi, hasil yang tidak terduga terjadi: benda berbahaya yang disebut "kegagalan". 

Barang-barang seperti itu sering memiliki "Sesuatu seperti ..." atau "Palsu ..." dalam nama 
mereka dan dihasilkan dengan lebih mudah, semakin berharga bahan yang digunakan. 

Beberapa meledak ketika digunakan, yang lain memanggil monster, yang lain aneh 
mengubah pemain sekitarnya menjadi pakaian renang ketika terwujud ... dan sebagainya. 

Itu adalah barang berbahaya: tidak ada yang tahu kapan mereka akan mengaktifkan atau 
efek apa yang bisa mereka miliki. Semakin seseorang menggali kedalaman pekerjaan 
penciptaan, semakin banyak yang akan menemukannya. Secara alami, Shin tidak terkecuali. 

"Yah, setidaknya sepertinya mereka tidak bisa berubah menjadi benda mati mendadak." 

Item kegagalan bisa memiliki segala macam efek, tetapi telah dinyatakan secara resmi 
bahwa mereka tidak akan pernah menunjukkan efek kematian mendadak. Shin tidak dapat 
memastikan bahwa ini juga berlaku untuk dunia saat ini; selain itu, Oxygen dan Hydro 
mungkin cukup rasional untuk tidak menggunakan item yang gagal tanpa berpikir. 

Percaya pada ini, Shin memilih untuk berhenti memikirkannya untuk saat ini. 

"Raster, apakah nama『Putih Scent Nectar』memberitahu Anda apa-apa?" 

"Pak Benar-benar menyesal, tapi tidak ada. Ada seseorang di sini yang bisa tahu. " 

" Di sini? " 
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Dengan" di sini "Raster merujuk pada Rashugum, tentu saja. Shin berpikir bahwa hanya 
Raster dan Vizzy yang seharusnya tinggal di sana, tetapi kemudian sebuah ide muncul di 
benaknya. 

"Naga Kuno?" 

"Ya pak. Ada satu di sini yang seperti bos semua naga lainnya. Sudah hidup cukup lama, jadi 
dia tahu segala macam hal. " 

Ada monster yang bisa berbicara bahasa manusia di era game juga. Naga agak terkenal 
karena itu, tetapi selain mereka, Element Tails seperti Yuzuha dan Kagutsuchi milik Fuji 
juga termasuk dalam kategori ini. 

Sudah cukup umum bagi naga untuk berkomunikasi dengan manusia dalam novel dan 
komik yang juga dibaca Shin, jadi dia ingat dengan mudah menerima ide dalam permainan. 

"Rashugum benar-benar berubah menjadi tempat yang luar biasa, ya." 

"Sudah kubilang, sejak Vizzy membawa naga untuk tinggal di sini, segalanya berubah 
sangat aneh. Naga Kuno memperhatikan bahwa banyak naga mulai berdiam di sini dan 
muncul tiba-tiba ... itu adalah kejutan besar. Ah, nama Naga Kuno adalah Tzaobath. " 

" Oh, Tzaob .... tunggu, benarkah !? " 

Raster menyebut nama naga dengan sangat santai, tetapi mendengarnya membuat Shin 
berhenti di jalurnya. Filma dan Shibaid melakukan hal yang sama. 

Hanya Tiera yang gagal memahami mengapa semua orang berhenti, dan memandang 
mereka bingung. 
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Vol. 12 - 2.3 
Tzaobath Naga Kuno ... Shin mencari dalam ingatannya untuk monster yang sesuai dan 
diliputi keterkejutan. 

Itu adalah naga perak, mirip dengan yang muncul di legenda barat. Berdasarkan keadaan di 
mana ia menunjukkan dirinya, banyak pemain menyebutnya "Silver Moon Tzaobath". 

Levelnya adalah maksimum dalam game, 1000. Sama seperti Element Tails, itu adalah 
monster terkenal, kuat dan populer. 

"Saya tahu ini mengejutkan, tapi itu benar, Sir." 

Raster mungkin mengerti bagaimana perasaan Shin, karena senyumnya tampak lebih 
kering daripada sebelumnya. 

Tzaobath muncul di lapangan terbuka acak ketika bulan keluar. Siluetnya, turun dari langit 
dengan bulan cerah sebagai latar belakang, seindah itu kuat. 

Beberapa pemain bahkan berkeliaran di ladang pada malam hari dengan harapan untuk 
mengambil tangkapan layar Tzaobath. 

"Yah, di dunia ini kamu bisa berbicara dengan Element Tail, jadi tidak aneh kalau itu 
mungkin untuk berbicara dengan Tzaobath juga ... tapi mengapa itu datang untuk tinggal di 
sini?" 

"Alasan yang sama mengapa naga lain terus mencoba untuk mengambil alih . Tampaknya 
sangat nyaman bagi mereka di sini, berjemur di bawah sinar matahari sepanjang waktu. " 

" Salah satu monster paling kuat ... tidur siang di matahari, ya ... " 

Shin juga melihat Tzaobath di era game. Mirip dengan naga barat, ia memiliki lengan yang 
kuat, dengan tubuh yang mirip dengan manusia. Itu tercakup dalam timbangan platinum; 
dari punggungnya tumbuh dua pasang sayap, satu fisik dan lainnya dibentuk oleh cahaya 
biru pucat. Di bawah tanduk transparan seperti kristal di dahinya yang bersinar mata biru 
yang dengan jelas mengekspresikan kecerdasannya, seolah menilai siapa pun yang berani 
berdiri di depan monster itu. 

Shin melawannya ketika statusnya hampir 800: terpesona oleh siluet Tzaobath yang turun 
di bawah sinar bulan, ia telah mengalami dunia yang terluka ... atau begitulah yang ia ingat. 

"Melihat Yuzuha tidur di sebelahmu membuatnya lebih meyakinkan." 

Saat tidur, Yuzuha hampir selalu berubah menjadi mode rubah kecil. Shibaid sering berbagi 
kamar dengan Shin ketika mereka menghabiskan malam di penginapan, jadi dia mungkin 
melihatnya saat itu. 
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Shin mengangguk pada alasannya. 

"Itu benar. Akan menjadi masalah nyata jika mulai mengamuk di dalam Rashugum. " 

" Itu akan menjadi mimpi buruk. " 

Filma, yang sepenuhnya tahu betapa kuatnya Tzaobath, mengerutkan kening atas 
komentar Shin. 

"Di situlah sistem pertahanan yang Anda buat berfungsi, tuan Shin. Tapi itu belum meledak. 
Sekarang saya dapat mengatakan bahwa kami akan baik-baik saja bahkan tanpa itu, tetapi 
pada awalnya saya sangat takut. Juga karena Vizzy tidak takut sama sekali ... " 

Ketika Raster pertama kali melihat Tzaobath, dia benar-benar tegang, berpikir bahwa 
mereka mungkin harus bertarung seperti itu. Mereka bisa menggunakan senjata untuk 
bertarung melawan guild, jadi dia tahu mereka bisa menang, tetapi dengan monster level 
1000 sebagai lawan, mustahil untuk tidak gugup. 

Namun tidak pernah ada pertempuran, dan naga itu mulai tinggal di Rashugum, 
sepenuhnya damai. Vizzy, kepanasan karena kegembiraan, telah menerjang monster 
dengan membabi buta, tetapi Raster menghentikannya, tidak tahu apa yang dia coba 
lakukan. 

"Mereka mengatakan bahwa para pelayan menyerupai tuan mereka, dan itu benar-benar 
berlaku untuk Vizzy. Pergi dan memeluk monster level 1000 bukanlah apa yang dilakukan 
orang normal ... " 

" Aah ... ya, itulah yang akan dilakukan Cashmere ... " 

Shin teringat kemarahan Cashmere selama era game, tentang mengapa monster kelas 
tinggi tidak bisa dijinakkan, dan tertawa masam. 

Kelompok itu keluar sebentar dan Raster melangkah maju. 

Ternyata, tempat di sebelah tempat kelompok Shin mendarat adalah tempat favorit 
Tzaobath: jika mereka masih di sana, kelompok itu akan menjemput Schnee dan yang 
lainnya dalam perjalanan dan pergi ke sana. 

Setelah beberapa berjalan, mereka melihat Schnee dan bayi Illusion Dragon. 

Orang tua bayi itu juga ada di sana. Siluet abu-abu mereka jelas membentuk bentuk seperti 
naga, mirip dengan naga gaya timur. 

"Mereka tampak seperti yang mereka lakukan dalam permainan setelah tumbuh dewasa, 
ya." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Naga induk adalah level 629: di antara Naga Illusion, mereka memiliki kekuatan yang 
cukup rata-rata. Mereka telah memperhatikan kelompok Shin, tetapi ketika Raster bersama 
mereka, mereka hanya memutar kepala seperti tulang naga mereka satu saat, kemudian 
berbalik lagi ke arah Schnee. 

"Aku belum pernah melihat bayi naga begitu dekat dengan seseorang. Naga juga biasanya 
tidak sedekat itu. " 

Raster memandang Schnee dengan lembut memeluk bayi naga dan Vizzy tersenyum pada 
mereka. 

Bayi naga itu ada di lengan kiri Schnee, perutnya naik. Ketika lengan kanan Schnee semakin 
dekat, bayi itu mengulurkan cakarnya dan mencoba menyentuhnya. Orang tua juga 
tampaknya menginginkan perhatian Schnee dan mengusap kepala mereka ke arahnya. 

Schnee memperhatikan dan menggosok kepala mereka: orang tua sedikit gemetar, tubuh 
mereka berubah warna menjadi seperti buah persik. 

"Mereka mengubah warna itu ketika mereka bahagia." 

Shin melihat sekeliling sambil mendengarkan Raster. Selain Naga Ilusi, banyak jenis naga 
lain berkumpul di sekitar Schnee. 

Penatua Naga, Wyvern, Naga berkepala dua berkepala hijau berskala hijau, Zeranoira -- 
binatang buas yang terlihat seperti badak yang lebih brutal -, Aquoillya, atau air dalam 
bentuk naga, dan naga besar lainnya. 

Ada juga spesies yang lebih kecil seperti Fairy Dragon, sebesar lengan seseorang, dan 
Drunes, dengan rambut seperti tahi lalat. 

"Itu agak luar biasa ..." 

"Schnee sudah datang ke sini berkali-kali, tetapi mereka takut padanya. Dia selalu terlihat 
tenang di permukaan, tetapi memiliki semacam ketegangan di dalam ... naga benar-benar 
sensitif, jadi mereka merasakan ini dan takut mendekatinya. " 

Akan berbeda jika dia adalah orang normal, tetapi melawan seseorang sekuat Schnee, 
mereka mungkin merasa dalam bahaya. 

"Schnee benar-benar damai sekarang. Aku cukup yakin dia akan seperti itu bahkan jika dia 
tidak kehilangan ingatannya. " 

" Menurutmu begitu? " 

" Tentu saja aku tahu. Sebelumnya dia selalu tegang karena kamu belum kembali, tuan Shin. 
" 
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" Ah ... sungguh. Yah ... maafkan aku. " 

Mengetahui bahwa dialah alasannya, Shin dengan jujur meminta maaf. 

"Tidak ada yang perlu minta maaf, Pak. Schnee tidak akan memburu naga di sini tanpa 
alasan, jadi. " 

Shin menjawab bahwa jelas dia tidak akan, lalu pergi ke arah Schnee. Dia telah 
memperhatikan kedatangannya: setelah mengembalikan bayi itu kepada orang tuanya, 
Schnee berjalan ke arahnya juga. 

"Bagaimana itu?" 

"Aku menemukan beberapa, tapi masih belum cukup." 

Ekspresi Schnee suram. 

"Raster berkata bahwa kita bisa bertanya pada Naga Kuno yang tinggal di sini, Tzaobath, 
jadi kita pergi ke sana sekarang." 

"Jika begitu, aku akan menemanimu." 

Schnee menambahkan bahwa dia bersama naga cukup waktu dan tidak ada alasan lagi 
baginya untuk tidak pergi. Yuzuha sudah melompat kembali ke bahu Shin. 

"Oke, kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana. Vizzy, sisanya terserah padamu di sini. " 

" Oke, sampai jumpa  terlambat  r. " 

Vizzy melambai sambil menggendong bayi Illusion Dragon. Bayi itu tidak menolak sama 
sekali, itu pasti tumbuh melekat padanya ketika kelompok Shin pergi. 

"Tzaobath, bukan? Apakah itu tidak berbahaya? " 

Schnee menyuarakan keprihatinannya. 

"Tidak, tidak apa-apa. Saya tahu levelnya adalah apa adanya, dan itu agak menakutkan, 
tetapi cobalah berbicara dengannya dan Anda akan mendapati bahwa itu benar-benar pria 
yang baik, jangan tunggu naga yang baik. " 

Itu juga membantu mempertahankan Rashugum: serangan nafas Shin Kelompok yang 
menyaksikan ketika mereka tiba datang dari Tzaobath. 

Shin dan yang lainnya mengikuti Raster melalui aula naga ke tempat terbuka yang luas. Di 
sana mereka menemukan Tzaobath, tubuh platinumnya yang besar bersandar di tanah, 
dengan mata tertutup. Ini adalah pertama kalinya Shin melihat Tzaobath di siang hari, dan 
dia langsung mengerti mengapa naga itu hanya muncul di malam hari. 
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"Ini hampir membutakan." 

Filma dan Raster mengangguk pada komentar Shibaid. 

"Ya, ini adalah sesuatu yang lain." 

"Ya, aku setuju juga." 

Semua anggota berbagi pendapat yang sama. 

"Mata, sakit." 

"Bersabarlah sebentar." 

Tubuh Tzaobath yang berwarna platinum memantulkan sinar matahari. Itu lebih dari 
sekadar cerah atau bersinar, tetapi Shin tidak bisa menemukan kata-kata yang lebih pas. 
Sulit baginya juga untuk menatap lurus ke arah naga itu. 

"Tuan Tzaobath! Maukah Anda sedikit mematikan lampu, Tuan? " 

" Hm? Raster? Suatu saat. " 

Suara yang sangat gemilang menjawab permintaan Raster. Seperti yang dikatakan, cahaya 
berkurang secara bertahap. 

Ketika Shin menatap Tzaobath lagi, timbangan berhenti memantulkan sinar matahari. 
Mereka tampak seperti telah mengubah warna perak yang lebih buram. 

"Bagaimana ini?" 

"Terima kasih tuan! Maaf tiba-tiba menerobos masuk, tapi orang-orang ini punya sesuatu 
untuk ditanyakan padamu. " 

" Hmm? " 

Tzaobath mengangkat kepalanya dan menatap kelompok Shin. Mulutnya cukup besar 
untuk menelan Shin dan rombongannya dalam satu tegukan. 

"Namaku Shin. Aku datang ke sini dengan harapan untuk meminjam kebijaksanaanmu. " 

Dia berbicara dengan naga yang telah hidup bertahun-tahun: bahkan jika Shin mungkin 
lebih kuat, dia merasa dia perlu sangat hormat, jadi dia juga membungkuk kepada naga. 

"Oh, kekuatan sihir ini ... Manusia Tinggi. Aku ingat, aku ingat kamu! Kamu telah tumbuh 
banyak sejak terakhir kali kita bertarung! " 
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Suara Tzaobath seperti guntur, namun mudah dimengerti. Naga itu sepertinya mengingat 
Shin, bahkan jika mereka hanya bertarung sekali saja. Nada bicaranya yang bergemuruh 
entah bagaimana tampak gembira. 

"Ini adalah pertemuan pertama kita dalam waktu yang lama, sudah sepantasnya aku juga 
menyebutkan namaku. Saya Tzaobath! Naga yang berkeliaran yang dulu memakai nama 
Silver Moon! " 

Tzaobath berdiri dan mengucapkan namanya dengan gemuruh guntur. Kehadirannya yang 
mengintimidasi, atau aura agung, menciptakan hembusan angin yang membuat pohon-
pohon di sekitarnya bergetar. Shin merasa dirinya secara naluriah bersiap untuk 
pertempuran, tetapi menekannya melalui kemauan keras. 

"Cukup tidak biasa bagi Manusia Tinggi untuk mengunjungi bersama dengan Element Tail. 
O Element Tail, apakah Anda ingat saya? " 

" Kuu? Saya pikir saya lakukan ... atau saya? " 

" Jelas! " 

" Saya ingat nama dan kepribadian Anda. " 

Yuzuha masih belum dalam bentuk lengkap, jadi dia masih merindukan potongan besar 
ingatannya. Dia hanya ingat beberapa detail tentang Tzaobath juga. 

Tzaobath menangis, kecewa, menanggapi. 

"Aku ingin bersukacita untuk reuni yang telah lama ditunggu-tunggu ini, tetapi tidak ada 
yang membantunya. Percakapan telah tergelincir juga. Apa yang ingin Anda tanyakan 
kepada saya, kalau begitu? " 

" Saya mencari item bernama 『White Scent Nectar』. Saya tahu itu dapat diekstraksi dari 

bunga Lily Orchid, tetapi apakah Anda kebetulan tahu di mana saya dapat menemukannya? 
" 

" Lily Orchid ... bahan untuk Blessed Tag, bukan? Saya mengerti, wanita muda itu 
terpengaruh oleh Tag Terkutuklah, bukan? " 

Tzaobath menyadari apa yang terjadi atas permintaan Shin. Itu tampak ke arah Schnee. 

"Itu benar, meskipun aku tidak memiliki ingatan seperti itu." 

"Hmm, ya, aku tahu tentang itu. Juga di mana suku yang menanam bunga-bunga itu berada. 
" 
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Lily Orchids tumbuh dekat dengan pemukiman suku yang disebut Tsumugi. Sama seperti 
Tag Terkutuk dan Tag Terberkati itu saling bertentangan, suku Tsumugi dan Kishimi selalu 
berselisih, dan yang pertama bekerja sama dengan para pemain. 

Tzaobath mengatakan bahwa mereka tahu di mana mereka berada, menambahkan bahwa 
itu adalah tempat yang terhubung dengan Shin. 

"Apa maksudmu?" 

"Tidak ada keraguan bahwa kamu adalah Manusia Tinggi, jadi aku akan memberitahumu. 
Pelindung suku Tsumugi adalah High Pixie atas perintah Anda. Namanya ... Sety, kan. " 

"... .Eh? " 

Shin, bersama Filma dan Shibaid, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka pada 
nama yang tiba-tiba itu. 

Mereka tidak akan pernah mengharapkan nama karakter pendukung terakhir, yang saat ini 
tidak diketahui keberadaannya, akan muncul sekarang setiap saat. 

"Dia melindungi suku Tsumugi?" 

"Mereka aslinya lahir dari roh. Untuk High Pixies, Kontraktor Roh, melindungi suku 
semacam itu sama sekali tidak aneh, kan. " 

Shin mengangguk pada kata-kata Tzaobath. Suku Tsumugi dan Kishimi keduanya berasal 
dari roh yang mengatur emosi manusia. Pixies, seperti Elf, adalah ras yang berteman 
dengan roh. Penjelasan Tzaobath demikian meyakinkan. 

"Di mana mereka, kalau begitu?" 

"Sedikit ke selatan dari pusat benua, di dekat negara yang kamu sebut Kilmont. Di ruang di 
mana tidak ada yang seharusnya, aku merasakan kehadiran di sana mirip dengan milikmu. 
Saya turun, karena penasaran, dan di sana mereka bersembunyi. " 

Mereka mungkin bersembunyi dari dunia luar dengan kemampuan Pixie untuk membuat 
Desa Peri. Menurut Tzaobath, itu mungkin lokasi yang istimewa. Jika tidak, tidak mungkin 
Pixie Tinggi sendiri untuk mempertahankan ruang terpisah, yang biasanya membutuhkan 
setidaknya 100. 

"Dia membual panjang lebar tentangmu. Cukup gadis ceria, itu. " 

" ... mungkinkah kamu tahu bahwa aku akan datang ke sini jika aku kembali, dan menunggu 
dengan sengaja? " 
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Hipotesis ini muncul di kepala Shin ketika dia melihat Tzaobath dengan gembira berbicara 
tentang karakter dukungan Shin . Mungkin karena mata Tzaobath, yang seharusnya 
menjadi mata kasar monster, berkilau dalam cahaya yang tampak lembut. 

"Tidak, ini hanyalah tempat yang nyaman. Namun, saya cukup menakuti para penjaga di 
sini. Pokoknya, Anda banyak akan kepala ada sekarang, saya kira?" 

'Ya, itu adalah rencana.' 

"Dapatkan di punggung saya kemudian. Aku akan membawamu ke sana. " 

" Eh? " 

Bukan hanya Shin, tetapi semua anggota partai sangat terkejut mendengar usulan 
Tzaobath. 

Menggunakan salah satu monster paling kuat di dunia sebagai alat transportasi tidak 
pernah terlintas dalam pikiran mereka. 

"Eh, kita bisa meminjam beberapa naga lain dari Vizzy untuk pergi ke sana ..." 

"Kamu sendiri tidak akan dapat menemukan Desa Faerie. Yah, mungkin Shin bisa, menjadi 
tuan, tetapi Anda tidak ingin membuang waktu, benar? Lagipula, aku bisa terbang jauh 
lebih cepat daripada naga lainnya. " 

Shin merasa bahwa harus ada sesuatu di balik bantuan Tzaobath yang tak terduga. Anggota 
lain mungkin juga merasa begitu: itu semua terlalu nyaman. 

"Mengapa kamu melakukan begitu banyak untuk kami?" 

"Apakah kamu mencurigai niatku?" 

"Aku tidak bermaksud meragukan kata-katamu. Namun, sejujurnya, aku bertanya-tanya 
mengapa kamu akan membantu kami sampai sejauh itu. " 

" Hmm, aku akan menjawabnya. Tidak ada yang disembunyikan. " 

Tzaobath dengan mudah mengangguk pada pertanyaan Shin, begitu mudahnya sehingga 
kelompok itu agak terkejut lagi. 

"Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang suku Kishimi?" 

"Hanya mereka menghormati dewa jahat. Mereka menawarkan kenangan yang dicuri 
kepada tuhan mereka, jika aku ingat dengan benar. " 

Shin menyebutkan apa yang dia ketahui dari acara tersebut. Dia juga menambahkan bahwa 
Hameln telah menggunakan Tag Terkutuklah kali ini, yang dia curi dari suku Kishimi. 
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"Aku mengerti, jadi mereka sudah dimusnahkan." 

Tzaobath kemudian memejamkan matanya untuk waktu yang singkat. Lebih dari lega, 
sepertinya merasa sedih. 

"Saya pernah punya teman. Manusia. Manusia ini tidak takut pada saya atau memberi saya 
rasa hormat yang berlebihan, hanya berada di sisi saya. Saya punya teman seperti itu. " 

Tzaobath menatap langit dan terus berbicara. 

"Suku Kishimi ... orang-orang itu menggunakan Tag Terkutuk mereka pada temanku, dari 
semua orang. Teman saya, kenangan hilang, tidak ingat apa pun tentang saya. Teman saya 
mulai melihat saya sebagai monster lainnya. Bahkan jika saya tahu bahwa Tag Berkat akan 
mengembalikan ingatan teman saya yang hilang, dan tahu bahan-bahan yang dibutuhkan, 
saya tidak memiliki keterampilan untuk membuatnya. " 

Nada bicara Tzaobath memiliki nada kesedihan di dalamnya. 

"Saya mencari seseorang dengan kemampuan untuk membuat Tag Berkat, tetapi tidak 
dapat menemukan siapa pun sebelum teman saya lewat, tanpa mengucapkan nama saya 
sekali pun sampai akhir. Saya tidak pernah merasa lebih tidak berdaya. " 

Tzaobath mungkin mengingat apa yang dia rasakan saat itu: kemarahan yang bocor dari 
dalam membuat tanah berguncang. 

"Setelah itu, selama 10 tahun, saya telah mencari dan menghancurkan suku Kishimi. Tapi 
tidak bisa sepenuhnya memusnahkan mereka, sepertinya. Meminjamkanmu kekuatanku 
adalah semacam permintaan maaf karena tidak mampu menghancurkan mereka semua. " 

" ... Tapi aku tidak berpikir ada sesuatu yang harus kau tanggung jawab. " 

Siapa pun bisa mengerti bahwa Tzaobath tidak boleh disalahkan. Namun, naga itu hanya 
menatap Shin. 

"... Dimengerti. Tolong beri kami bantuan Anda. " 

Shin tidak bisa menang melawan pandangannya. Mereka tidak tahu lokasi tepatnya dan 
juga bisa bersatu kembali dengan Sety. Tidak ada alasan untuk menolak sejak awal. 

"Kalau begitu, mari kita berangkat. Atau adakah yang perlu Anda lakukan di sini terlebih 
dahulu? " 

" Tidak, kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan. " 

Shin bisa memberi Raster item yang dijanjikan nanti: mereka bisa pergi kapan saja. 

"Ayo, kita pergi. Naik ke punggungku. " 
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Tzaobath berbaring lagi dan rombongan Shin memanjat tubuhnya, yang cukup besar untuk 
memuat banyak ruang bagi mereka. Kurangnya kendali atau pelana agak 
mengkhawatirkan, tetapi entah bagaimana mereka harus puas dengan keterampilan 
mereka dan kekuatan Tzaobath. 

"Aku tidak akan berguna bahkan jika aku pergi, jadi aku akan tinggal di sini, orang-orang." 

Jika Tag Berkat tidak bekerja, mereka harus pergi mencari dewa jahat dan 
mengalahkannya. Statistik Raster sebagian besar di bawah angka Tiera, jadi dia akan tetap 
kembali di Rashugum. 

"Mengerti. Tempat ini ada di tanganmu, seperti sebelumnya. " 

" Gotcha, Sir! Jaga dirimu di sana! " 

Raster melambai ketika Tzaobahn melambung tinggi di langit. Mungkin karena beberapa 
kemampuan tertentu yang dimilikinya, naga itu hanya perlu mengepakkan sayapnya 
beberapa kali agar tubuhnya yang besar dapat terangkat di udara. Begitu di udara, hanya 
satu ketukan sayap sangat meningkatkan kecepatan penerbangan. 

Jika kelompok itu melihat ke bawah, mereka dapat melihat gunung-gunung yang telah 
mereka pandangi sampai beberapa saat yang lalu, menyadari bahwa mereka telah naik ke 
ketinggian yang cukup. 

"Tidak bisa menyentuh tanah dengan kakimu membuatmu merasa tidak nyaman." 

Berkat keterampilan angin, semua orang bisa dengan jelas mendengar kata-kata Schnee. 
Dia duduk tepat di belakang Shin, sehingga dia bisa mendengar bahkan jika dia 
membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Dia tidak yakin apakah dia berbicara kepadanya 
atau untuk dirinya sendiri, tetapi karena suaranya berbeda dari biasanya, dia memutuskan 
untuk menjawab. 

"Ini pertama kalinya bagi kamu saat ini untuk terbang, bukan. Tidak aneh merasa gelisah 
setelah terbang begitu tinggi secara tiba-tiba. " 

Tidak ada pelana atau kendali, tidak seperti Penatua Naga Vizzy, jadi Shin mengerti tegang 
saat terbang dengan cara ini. Mereka setinggi pesawat di dunia nyata, setelah semua. 
Kecepatannya jauh lebih tinggi daripada Naga Penatua juga. Jika mereka tidak dilindungi 
oleh keterampilan mereka, mereka mungkin harus mati-matian meraih tubuh naga agar 
tidak jatuh. 

"Maafkan aku." 

"Bicaralah jika terlalu sulit. Tzaobath mungkin akan menyesuaikan ketinggian jika kita 
menyuruhnya. " 
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Shin berbalik dan menjawab. 

Dia mengintip ke arah kepala Tzaobath dan menyadari bahwa itu mungkin mendengar 
mereka, ketika kepala naga bergetar secara vertikal, untuk menyatakan persetujuan. 

"Lalu, bisakah aku tolong ... pegang bajumu?" 

Schnee mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. Karena perbedaan tinggi dan postur 
tubuhnya, dia menatap Shin. Tatapannya yang memohon, menyembunyikan roh bangga 
yang dia miliki sebelum kehilangan ingatannya, membuat jantung Shin berdetak kencang. 

"Oh, ah, ya, tentu, pegang aku erat-erat, maksudku, pegang erat-erat." 

Jawab Shin dengan cara yang berlebihan, untuk menjaga emosinya tidak muncul. Dia 
melihat ke depan, berpikir bahwa dia bisa memerah. 

Sebenarnya, karena skill 【Riding】, tidak ada risiko langsung ada orang yang jatuh. Dalam 

kasus terpencil yang mereka lakukan, Tzaobath pasti akan memulihkan mereka dengan 
cepat, tapi itu sama sekali berbeda. 

"Biarkan aku, lalu ..." 

Setelah kata-katanya, Shin merasa Schnee bergerak. Namun, setelah sekitar 10 detik, dia 
tidak merasakannya meraih pakaiannya, jadi dia berbalik. Saat itu, tangan Schnee memeluk 
perut Shin, sehingga memegangi seluruh tubuhnya. 

"Eh !? Sh, Schnee !? " 

Shin tidak bisa tidak menyuarakan keterkejutannya pada pelukan Schnee yang tiba-tiba. 
Dia begitu dekat sehingga Shin merasakan sesuatu yang sangat lembut di punggungnya. 
Memaksa perhatiannya untuk tidak fokus pada kehadiran besar-besaran itu, Shin bertanya 
padanya apa yang terjadi. 

"Apakah aku mengganggumu?" 

"Tidak, tidak sama sekali, aku hanya terkejut ..." 

Sebelum kehilangan ingatannya, Schnee ... tidak mempertimbangkan bahwa ada orang lain 
yang hadir ... mungkin akan memeluknya seperti ini. Schnee saat ini, betapapun setianya, 
tidak seharusnya merasa tertarik secara romantis pada Shin. Karena itu tidak wajar 
baginya untuk memeluknya begitu erat dan meletakkan kepalanya di pundaknya. 

"Aku tidak ... mengerti diriku sendiri. Tetapi jika saya tidak melakukan ini, saya merasa 
sangat tidak nyaman ... " 

Suara yang mencapai telinga Shin sepertinya tidak bercanda sama sekali. Shin menyentuh 
lengan Schnee, melingkari pinggangnya, dan memperhatikan bahwa mereka gemetaran. 
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"Schnee, kau cukup berani, bukan ... hei, kau terlihat pucat pasi!" 

Filma mulai mengolok-olok Schnee, tapi nadanya benar-benar berubah di tengah jalan. 

Shin tidak bisa melihat Schnee dengan baik, karena dia berada tepat di belakangnya, tetapi 
situasinya tampak lebih buruk dari yang diharapkan. 

"Ayo mendarat sebentar. Tzaoba--- " 

" Aku baik-baik saja. Silakan lanjutkan. " 

" Jangan memaksakan diri, jika kamu merasa buruk katakan saja. " 

" Aku benar-benar baik-baik saja. Aku akan tenang kalau tetap seperti ini. " 

Shin merasakan lengan Schnee mencengkeram pinggangnya lebih rapat, jadi dia tidak bisa 
mempercayainya dan membiarkannya begitu saja: dia memutuskan untuk menghubungi 
Filma melalui Mind Chat. 

"(Aku tidak bisa melihat Schnee dari sini, aku hanya bisa merasakan lengannya gemetaran. 
Bagaimana kamu melihatnya?)" 

"(Aku tidak tahu apakah dia gemetaran, tetapi dia terlihat sangat sakit. Dia selalu pucat, 
tapi sekarang dia terlihat tidak sehat.) " 

Statusnya tidak menunjukkan kelainan, jadi Shin memilih untuk mempercayainya dan 
terus maju. 

Dia memegangi tangannya yang melingkari pinggangnya, dan tubuhnya gemetaran 
berhenti. 

"Kami akan segera tiba." 

Setelah kurang dari 30 menit penerbangan, muncul pengumuman Tzaobath. Schnee, 
seperti yang dia katakan, telah tenang setelah memeluk punggung Shin. Shin menatap 
benua ketika mereka turun. 

Dia bisa melihat kota-kota yang telah dia kunjungi sebelumnya: Kerajaan Bayreuth, ibu 
kota Falnido Beast Alliance, kota berbenteng Balmel dan lainnya. Di sebelah timur dari 
Falnido ada Kekaisaran Naga Kilmont, tempat Shibaid dulu tinggal. 

"Hmm? Apa itu pohon besar yang mustahil ...? " 

Shin melihat pohon yang sangat besar yang terletak di pusat benua, dikelilingi oleh pohon-
pohon dengan ketinggian normal. 

"Tapi seharusnya tidak ada apa-apa di sana." 
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Shin ingat bahwa di peta yang pernah ditunjukkan Schnee sebelumnya, tidak ada yang 
ditandai di area itu. Mungkin itu adalah lokasi yang biasanya tidak terlihat. 

Shin membuat catatan mental untuk pergi memeriksanya ketika mereka punya waktu dan 
melihat ke mana Tzaobath akan mendarat. 

"Hmm? Aku pernah merasakan ini di suatu tempat sebelumnya ... " 

Pada pandangan pertama tidak ada yang terlihat, tetapi bagaimanapun Shin bisa 
merasakan sesuatu yang memberikan perasaan nostalgia datang dari lokasi yang 
tampaknya sepi itu, yang membuatnya menengadahkan kepalanya ke satu sisi, mencoba 
untuk menunjukkan dengan tepat asal sensasi itu. 

Dia tidak bisa mengatakan di mana, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia 
sudah merasakannya sebelumnya. 

Ketika mereka turun, lokasi yang disembunyikan fatamorgana perlahan-lahan melayang ke 
pandangan. Tzaobath langsung menuju ke sana, jadi itu harus menjadi tujuan mereka. 

"Shin, apakah kamu mengenalinya?" 

"Tidak ... apakah itu pintu masuk? Ada kehadiran yang tidak bisa kukenakan. " 

" Hmm, mungkin ada yang berubah di sini setelah desa peri dibuat. Tapi aku sudah 
diberitahu bahwa kamu akan mengerti. " 

Tzaobath mengajukan pertanyaan ini kepada Shin dan kemudian memegang dagunya, 
tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya bahkan naga membuat gerakan itu ketika berpikir. 

Sety-lah yang mengatakan bahwa Shin pasti akan mengerti, rupanya. 

Tak lama kemudian, mereka tiba beberapa mels dari tanah. Tzaobath akhirnya dengan 
anggun mengepakkan sayapnya dan melakukan pendaratan yang sangat lembut. Shin dan 
party turun dari punggungnya tepat setelah itu. 

"Desa faerie yang kukenal ada di sana." 

Tzaobath menunjuk ke lokasi di mana pemandangan itu melengkung yang telah mereka 
lihat dari atas. Ukurannya cukup besar untuk dilewati Tzaobath, jika ia berjongkok, tetapi 
tampaknya tidak memiliki kedalaman. 

"Itu sangat berbeda dari yang kuingat masuk ke pintu masuk desa peri ..." 

Shin ingat menjadi cincin cahaya yang muncul hanya ketika item yang memberikan izin 
untuk masuk digunakan. 
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Sisi lain adalah dunia lain: yang mungkin tidak berubah. Bedanya dengan ingatannya dari 
era game, bagaimanapun, masih memberi Shin perasaan aneh. 

"Ngomong-ngomong, kita tidak memiliki item izin masuk, bisakah kita tetap lewat?" 

"Selama kau bersamaku. Saya telah diberitahu bahwa Shin dan 'karakter pendukungnya' 
tidak akan dihentikan. " 

Mungkin tidak ada alasan untuk memblokir Shin, tuan Sety, dan teman-temannya agar 
tidak lewat. 

"Kelihatannya berbeda dari biasanya, tapi mari kita lalui segera." 

Shin agak khawatir, tetapi memutuskan untuk mengumpulkan keberaniannya dan 
melanjutkan. Begitu dia melangkah ke ruang terdistorsi, pemandangan berubah secara 
instan. 

"Ini adalah ..." 

Pemandangan yang baru muncul membuat Shin terdiam. 

Sinar matahari yang hangat, angin sepoi-sepoi yang tenang. Bukit kecil yang dipenuhi 
pepohonan. Dia melihat ke kanan dan melihat bangunan titik teleportasi, seingatnya. Itu 
semua hanya seperti pandangan yang dia lihat sebelumnya. 

Shin tidak percaya dan melihat area yang digunakan sebagai ladang bunga. Di sana ia 
memperhatikan satu batu nisan, berdiri di antara bunga-bunga aneka warna. Begitu dia 
melihat nisan, Shin berlari ke sana. 

"Kuu !?" 

"Tuanku !?" 

"Eh? Shin !? " 

Yuzuha meraih ke bahunya, berusaha untuk tidak jatuh; Schnee dan Tiera, yang masuk 
setelahnya, terkejut. Shin tidak memperhatikan hal itu. 

Dia bergegas ke sebelah batu nisan dan melihat nama yang terukir di atasnya. Tidak ada 
kesalahan, itu adalah "Marino". 

Itu memang area pribadi yang diperoleh Shin sebagai hadiah selama acara, yang dia 
gunakan untuk mengubur avatar Marino. 
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Vol. 12 - 2.4 
"Jadi masih tetap ..." 

Batu nisan Marino masih berada di area pribadi itu. Shin kehilangan ketenangannya ketika 
dia melihatnya, tetapi berkat sinar matahari yang hangat dan lembut yang menyinari dan 
bunga-bunga di sekitarnya, dia menjadi tenang dengan cepat. 

"Apakah ini makam seseorang?" 

"Ya ... orang yang aku cintai." 

Shin menjawab tanpa pertanyaan untuk pertanyaan Yuzuha. Nada bicaranya mencakup 
kesedihan dan nostalgia. Setelah mendengar jawabannya, Yuzuha melompat turun dari 
bahu Shin dan memandangi batu nisan sebentar. 

"Tuanku !!" 

Schnee, yang dikejutkan oleh keterputusan tiba-tiba Shin, telah mengikutinya. Seperti yang 
diharapkan dari seorang kunoichi, bahkan saat bergegas dia tidak menginjak bunga di 
sekitar kuburan, seperti yang dilakukan Shin. 

"Maaf, aku agak kehilangan kesabaran di sana." 

"Apa yang terjadi?" 

"Ini, kau tahu, area pribadi yang ... Maksudku, tempat tertentu? Siapa yang menduga bahwa 
Sety ada di sini ... " 

" Begitukah . Anda mulai berlari dengan ekspresi khawatir di wajah Anda, jadi saya pikir 
sesuatu telah terjadi. " 

Schnee jujur saja khawatir, jadi dia menghela napas lega. 

Beberapa saat kemudian, Tiera datang berlari juga, tetapi dia kesulitan menghindari bunga. 

"Tidak perlu terburu-buru. Saya minta maaf karena mengejutkan Anda. " 

" Oh, benarkah. Tapi kenapa kau lari seperti itu? " 

Setelah Shin meyakinkannya, Tiera menjadi tenang dan mendekati mereka sambil perlahan 
berjalan di sekitar bunga. Seperti halnya Schnee, dia bertanya pada Shin apa yang terjadi 
padanya. 

"Aku sudah memberitahumu tentang masa laluku dan Marino, kan? Di sinilah saya 
mengubur avatar Marino, dan ini adalah makamnya. " 
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Tiera melihat ke arah yang sama dengan yang sedang dilihat Shin. 

"...Saya melihat. Sekarang aku mengerti mengapa kamu membuat wajah itu. " 

Shin menyadari bahwa dia pasti tampak putus asa dan menyesalinya. Namun, itu terlalu 
mendadak kejutan, jadi dia sejenak kehilangan ketenangannya. 

Semua bunga di sekitar kubur memiliki warna lembut, yang menenangkan hati hanya 
dengan melihatnya. 

Shin telah memikirkan tempat ini setelah tiba di dunia ini. Karena geografi dunia telah 
berubah, dia berpikir bahwa bahkan jika itu masih ada, akan sulit ditemukan. Dia telah 
mempertimbangkan meminta Berett untuk mencarinya, tetapi terkait dengan Marino, itu 
terlalu emosional bagi Shin. Dia pikir itu tidak benar mengganggunya dengan sesuatu 
seperti ini, jadi dia juga tidak mengatakan apa-apa kepada anggota lain. 

"Tuanku, siapa Marino?" 

"Kurasa kau juga melupakannya. Marino adalah kekasihku, dan ini adalah makamnya. 
Kupikir mungkin dia tidak akan merasa kesepian di sini. " 

" Kekasih ......!? " 

" Schnee? " 

Setelah mendengar tentang Marino, Schnee mengerutkan kening, memegangi pelipisnya. 
Dia tersandung seolah-olah terkena vertigo, jadi Tiera mendukungnya. 

"M-Tuan !?" 

Tiera terkejut dengan perubahannya yang tiba-tiba. 

"Hei, kenapa kalian bertiga lari ... hey Schnee, ada apa !?" 

Filma dan Shibaid kehilangan pandangan terhadap Shin dan yang lainnya, karena mereka 
berlari ke batu nisan sebelum mereka bisa melewati portal, sehingga mereka mencapai 
posisi mereka hanya sekarang. Terkejut melihat Tiera memegang Schnee, Filma berlari ke 
arahnya, lalu Shibaid mengajukan pertanyaan. 

"Aku tidak merasakan kehadiran musuh, tetapi apa yang terjadi?" 

"Ya, kami hanya berbicara ketika dia mulai memegang pelipisnya seperti itu." 

Shin menjelaskan apa yang terjadi ketika menonton Tzaobath memasuki desa peri juga. 

Schnee pulih cukup cepat, tetapi mereka memutuskan untuk membiarkannya beristirahat 
sebentar, untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Shin berbicara dengan Filma. 
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"Kuburan Marino, begitu. Saya mengerti mengapa Anda semua terguncang, tetapi reaksi 
Schnee cukup mengejutkan. " 

" Mengejutkan? " 

" Ya. Maksudku, ini agak aneh untuk dikatakan, tapi Marino tidak bersama kita lagi. Bahkan 
jika dia bisa merangsang ingatan Schnee, aku tidak berpikir bahwa dia akan bereaksi 
berlebihan seperti dia. " 

Makamnya ada di sini ... dia dikubur di sini, jadi tidak ada risiko dia bisa mengambil Shin 
pergi, atau jadi Filma pikir. 

"Kenapa kalian semua berkumpul di sini?" 

Tzaobath mencapai grup setelah akhirnya berhasil melewati pintu masuk dengan tubuh 
raksasa. Itu masih jauh dari kelompok, karena tidak mau mengambil risiko menginjak-injak 
bidang bunga. 

"Apakah ada sesuatu yang terjadi sebelum aku datang?" 

Tzaobath cukup besar sehingga tidak perlu mendekati untuk melihat ke bawah pada 
kelompok Shin, jadi segera perhatikan bahwa Schnee sedang tidak enak badan: bereaksi 
seperti Filma dan Shibaid, jadi Shin memberikannya penjelasan singkat. 

"Saya melihat. Memang itu tampaknya merupakan reaksi khusus untuk merangsang 
ingatan seseorang. " 

Tzabath mencatat bahwa dalam pengalamannya, setelah terpengaruh oleh kutukan, teman 
Tzaobath tidak pernah menunjukkan reaksi apa pun terhadap Tzaobath yang menceritakan 
tentang ingatan mereka bersama-sama atau menunjukkan barang-barang yang 
berhubungan dengan mereka. 

"Namun, ada banyak perbedaan antara perempuan Elf Tinggi dan temanku, yang adalah 
seorang Manusia. Saya pikir tidak bijaksana memperlakukan kasus mereka dengan cara 
yang sama. " 

Tzaobath menambahkan bahwa mereka belum pernah melihat reaksi seperti reaksi 
Schnee, tetapi tidak ada yang tahu apa artinya itu saat ini. 

"Tidak perlu memutar otak kita tentang ini lebih jauh. Saya percaya kita harus terus maju 
dan menciptakan tanda yang diberkati. " 

" Itu benar. Kamu bilang Sety ada di sini, apa dia ada di sana? " 

Shin ingat hanya ada satu bangunan di area pribadinya, semacam kuil. Namun, sebuah 
rumah kayu berdiri di sebelahnya sekarang. 
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Bidang deteksi Shin menerima respons nostalgia: di dalam rumah kayu, dia merasakan 
kehadiran yang hanya bisa menjadi Sety. Shin mencatat banyak spidol kecil lainnya 
berputar di sekitarnya: mereka mungkin berasal dari suku Tsumugi, seperti yang 
disebutkan Tzaobath. 

Schnee sudah pulih, jadi kelompok itu memutuskan untuk menuju ke rumah kayu: saat itu 
juga, pintu terbuka dan suara-suara berisik bisa terdengar. 

"Hei!! Untuk apa kamu membuat keributan !! Saya tahu bahwa Tzaobath membawa orang 
ke sini !! Lihatlah api !! Aku membiarkan api menyala !! Aku bilang jangan menarik bajuku !! 
Atau rambutku !! " 

Dari rumah kayu muncul seorang gadis muda membawa wajan, bersemangat sampai-
sampai menumpahkan isinya ke mana-mana, ditarik oleh makhluk terbang. 

Dengan ekor kembar pirang mencuat keluar dari topinya yang runcing ditarik keluar, air 
mata terbentuk di mata merah muda gadis itu. Pintu masuk seperti itu hampir membuat 
semua orang lupa bahwa dia sebenarnya penyihir yang kuat, karakter dukungan kelima 
Shin, Sety Lumiere. 

Meskipun dia cukup cantik, tingginya kurang dari 160 makam, jadi dia tampak seperti 
siswa baru sekolah menengah atau siswa SMP yang terlihat dewasa. Dibandingkan dengan 
Schnee dan Filma, yang jelas memiliki penampilan dewasa, Sety tampak sangat kekanak-
kanakan. 

"Lanjutkan ini dan tidak ada makan malam untukmu hari ini !! Hei tunggu!! Aku berkata 
stooooop! " 

Bahkan mantel dan roknya yang seperti penyihir ditarik: Sety, jengkel, mulai mengancam 
untuk tidak memberi makan makhluk kecil apa pun. 

Makhluk kecil -- anggota suku Tsumugi berhenti sejenak, tetapi kemudian mulai 
menariknya lagi. Suku Tsumugi tampak cukup mewah: versi lucu, setengah tubuh bagian 
atas seperti manusia. Berkat penampilan cantik mereka, jari-jari mereka yang kurang dan 
kulit yang gelap tidak tampak menyeramkan. Di era permainan, banyak pemain wanita dan 
bahkan beberapa pemain pria telah meminta untuk dapat menggunakannya sebagai 
maskot dan membawanya ke rumah atau guildhouse mereka. 

Sesuai pengaturan permainan, mereka semua berbagi ingatan mereka dan tidak memiliki 
nama individu. Karena itu, menggunakan 【Analisis】 pada setiap anggota suku Tsumugi 

akan menunjukkan nama yang sama, Tsumugin. Sudah cukup terkenal di kalangan pemain 
bahwa ketika nama ini terungkap, sebuah utas di papan buletin permainan dibuka: "Mari 
kita bicara tentang makna penamaan para devs". 

"Aku merasakan semua kekuatanku meleleh ..." 
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"Mereka jauh lebih aktif daripada biasanya, kurasa mereka telah merasakan efek kutukan 
itu, itu sebabnya mereka membawa Sety kepada kita." 

Shin terkejut oleh Sety pintu masuk yang tak terduga, tetapi Tzaobath meyakinkannya 
bahwa mereka tidak selalu seperti itu. 

Suku Tsumugi sangat sensitif terhadap aura suku Kishimi, dan sebaliknya. Seperti yang 
dikatakan Tzaobath, itu mungkin alasan mengapa mereka menarik Sety seperti itu. 

"Ayo pergi, kita tidak bisa meninggalkannya seperti itu." 

Kelompok itu mengangguk dan mengikuti Shin menuju gudang: ketika mereka 
melakukannya, Tsumugi membiarkan Sety pergi. 

"Ya ampun, ada apa dengan kalian, sungguh. Saya tahu bahwa rumah itu tidak akan 
terbakar hanya karena apinya menyala, tapi ... eh? " 

Sety sedang memperbaiki rambutnya dengan sikat, memegang wajan dengan tangan yang 
lain, ketika matanya menangkap kelompok Shin yang berjalan di dekat kaki Tzaobath. 
Ketika Shin menyadarinya, dia menyambutnya dengan santai. 

"Hei, sudah lama." 

"... hmm? .... ??? " 

Sety tidak langsung memperhatikannya, tetapi segera dia mengenali Shin. Wajah 
cemberutnya berubah menjadi ekspresi terkejut mutlak. Dia membeku di tempatnya, 
sementara isi wajannya mulai terlepas dan rontok. Cairan yang jatuh dari wajan terciprat 
di kakinya. 

"Aduh!! Sangat panas!! Tidak tunggu, tuanku !? Oucchhh !! " 

" Yap.... Itu Sety. " 

" Ya... .Benar-benar saja. " 

Menyaksikan Sety terperangkap di antara kejutan dan panas, Filma dan Shibaid 
mengangguk sambil berpikir, seolah-olah dilanda gelombang nostalgia. 

"Apakah dia selalu seperti ini?" 

"Eh, tidak?" 

Tiera bingung dengan reaksi yang berbeda terhadap pertanyaan Shin. 

"Aku mengerti kejutannya, tetapi bisakah kamu sedikit tenang?" 
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"Ini kesalahan orang-orang kecil ini, karena menarikku keluar ketika aku sedang memasak. 
Kenapa kau ada di sini, Tuanku? Kamu membuang kami selama 500 tahun, mengapa kamu 
bahkan kembali sekarang !? " 

Didorong oleh Tzaobath, Sety berbicara kepada Shin setelah beberapa saat, seolah-olah 
kebingungannya yang sebelumnya tidak terjadi sama sekali. Wajah dan telinganya yang 
merah jelas menunjukkan rasa malunya. 

Kata-katanya, bagaimanapun, memiliki beberapa duri untuk mereka. 

"Yah, tidak ada yang bisa kukatakan jika kamu mengatakannya seperti itu. Bisakah Anda 
setidaknya mendengarkan apa yang saya katakan? " 

" Hmph. Jika Anda mengatakan itu, saya kira saya bisa meluangkan satu atau dua menit. " 

Shin berharap dia akan protes lebih banyak, tetapi Sety hanya memelototinya dan 
mengejek, dengan enggan menerima. Dia bertindak suka memerintah, tetapi wajan yang 
menetes merampas martabatnya. 

"Shin, siapa dia?" 

Schnee, yang sekarang sudah pulih sepenuhnya, bertanya tentang Sety, jadi Shin 
memberinya penjelasan singkat. 

"Dia karakter pendukung terakhirku, Sety Lumiere. Dia diciptakan sedikit lebih lambat 
darimu, jadi dia seperti adik perempuan. " 

Shin juga menjelaskan tentang makhluk suku Tsumugi yang mengambang di sekitar 
Schnee. 

"Begitu, jadi makhluk-makhluk kecil ini berkumpul di sekelilingku karena tanda kutukan 
digunakan padaku. Sekarang saya mengerti. " 

Tsumugi telah meninggalkan Sety dan berkumpul di sekitar Schnee, kadang-kadang 
menggosok tubuh mereka ke lengannya. 

"Hei, jangan abaikan aku begitu saja !? Dan Anda, kakak, jangan bicara seolah-olah Anda 
baru pertama kali bertemu saya! Kamu mengerikan! " 

" Kakak? " 

Schnee bingung dengan bagaimana Sety yang memprotes memanggilnya. 

Ketika menciptakan Sety, Shin telah bermain-main sedikit, membuatnya memanggil 
Schnee, Shibaid, dan kakak atau kakak perempuan lainnya. Ternyata pengaturan itu masih 
efektif. 
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"Eh, kamu belum lupa kan? "Tuan kami" di sini menyuruhku memanggilmu nona kakak 
perempuan, tapi itu terlalu memalukan jadi aku beralih ke kakak perempuan, tidakkah kau 
ingat? " 

" Maaf, Sety. Sebenarnya ada penjelasan untuk ini. " 

Sety mulai memandang Schnee yang bertindak aneh dengan curiga, jadi Shin menjelaskan 
apa yang terjadi. 

Pada awalnya Sety mendengarkan dengan tenang, tetapi ketika dia mendengar bahwa item 
penyetelan ulang kasih sayang itu juga menghapus ingatan, dia menjadi geram. 

"Apa!? Apakah bajingan itu tahu bagaimana perasaan saudara perempuan saya selama 
bertahun-tahun menunggu tuan ?? Tidak bisa dimaafkan !! Ketika kita menemukannya, aku 
akan membakarnya, membekukannya, menghancurkannya !! " 

Sety menjadi sangat emosional sehingga dia menggunakan nama" saudara perempuan ", 
meskipun dia sangat memalukan. Sikap konfrontatifnya lenyap, Sety tidak berusaha 
menyembunyikan amarahnya, jelas menunjukkan betapa dia memuja Schnee. Schnee 
sendiri, bagaimanapun, tidak tega melihatnya seperti ini dan menghentikannya. 

"Tenang." 

"Tidak mungkin aku bisa !! Aku akan mengajari Hameln bahwa dia mengacaukan orang 
yang salah !! " 

Namun, Sety sudah terlalu jauh, jadi kata-kata Schnee hanya menuangkan lebih banyak 
bahan bakar ke dalam api amarahnya. 

Berpikir bahwa dia harus menghentikan Sety, Schnee melangkah di depannya, menariknya 
lebih dekat dan memeluknya erat-erat. 

"Nmgh !?" 

"Tenang. Tuan kita dan yang lainnya datang ke sini untuk mengembalikan ingatanku. Saya 
senang bahwa Anda marah kepada saya, tapi tolong dengarkan tuan kami. " 

Schnee dengan lembut membelai kepala Sety sambil menenangkan rohnya yang kejam. 

Pelukan yang tiba-tiba itu menyebabkan Sety membeku, lalu gemetaran. Beberapa saat 
kemudian, lengan dan kakinya santai. 

"Apakah itu lulus?" 

"Kau selalu terlalu mudah pada Sety, Schnee." 
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Shin lega karena keributan itu sudah tenang, dan Filma menambahkan komentar. Mungkin 
karena dia adalah adik perempuan kelompok itu, Schnee mengatakan bahwa dia selalu 
merasa ingin memeluknya. 

"Sekarang aku memikirkannya, aku juga dipeluk ..." pikir Shin sambil mengingat apa yang 
terjadi di Falnido dan Balmel. Pada saat yang sama dia ingat kelembutan dada Schnee, jadi 
dia buru-buru menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran seperti itu. 

"Aku setuju bahwa ada baiknya keadaan menjadi diam, tetapi bisakah kamu 
membiarkannya begitu saja? Aku merasa ini terjadi sebelumnya juga ... " 

" Eh? " 

Mengikuti pertanyaan Shibaid, Shin memandang Schnee dan Sety. Dia merasa sedikit iri 
pada Sety, yang dipeluk oleh payudara Schnee, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa 
dia lakukan tentang hal itu kali ini. 

"Hei, bukankah Sety mengetuk master di belakang sana?" 

"... hm? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, memang terlihat seperti itu. " 

Shin memandang keduanya lagi setelah komentar Tiera, menyadari bahwa gerakan Sety 
tampak aneh, seperti pegulat yang mencoba untuk mengeluarkan. Kalau dipikir-pikir, 
beberapa saat telah berlalu sejak Schnee mulai memeluknya. 

Namun, itu adalah misteri mengapa Tsumugin menyentuh tubuh Sety juga. 

Berbeda sekali dengan perjuangannya yang putus asa, makhluk-makhluk kecil itu 
melakukan gerakan dan suara yang benar-benar mengembang .. 

"Oh yeah, Schnee tidak bisa mengendalikan kekuatannya dalam pengaturan awalnya. Hei 
Schnee, dia akan mati lemas jika Anda tidak membiarkan dia pergi." 

"Tercekik? Ah..." 

Schnee membiarkan Sety pergi setelah Filma menyuruhnya, dan peri tinggi terengah-
engah, wajahnya benar-benar merah di atas dada Schnee. Dia telah merasakan surga dan 
neraka pada saat yang sama, seperti yang dimiliki Shin sebelumnya. 

"Hah ... hah ... aku ... berpikir ... hah ... aku ... hah ... akan ... mati ..." 

"Maaf, kau baik-baik saja?" 

"O-tentu saja, aku ... mengi." 

Sety putus asa memulihkan napasnya , tetapi tidak menyalahkan Schnee dengan cara apa 
pun. Dia tahu bahwa pelukan Schnee mengungkapkan rasa terima kasihnya. 
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"Apakah kamu banyak melakukan ini sepanjang waktu?" 

"... 

Kadang-kadang?" Tzaobath memandangi kelompok Shin sambil menghela nafas, dan 
Yuzuha hanya bisa memberinya jawaban singkat. 

"J-Jadi, Tuanku, Anda datang mencari『 White Scent Nectar 』, kan?" 

Setelah memulihkan napas, Sety, yang masih merah karena malu, harus pergi untuk 
memeriksa persediaannya. Sekali lagi, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. 

Lily Orchids, tanaman yang diperlukan untuk membuat 『White Scent Nectar』, tumbuh di 

lokasi di mana emosi positif kuat atau di mana aliran air murni mengalir. Tsumugin juga 
mengolahnya di tempat lain. Mereka juga merespons dengan kuat emosi positif dan 
memiliki kekuatan untuk menekan emosi negatif. 

Sebaliknya, suku Kishimi dapat memperkuat emosi negatif dan menekan emosi positif. 

Kemampuan seperti itu tidak berpengaruh pada para pemain di era game, tetapi di dunia 
ini segalanya jelas berbeda: Shin membuat catatan mental tentang ini ketika 
mendengarkan Sety. 

"Persis. Namun, menurut orang yang memberikan informasi, kemungkinan 
keberhasilannya hanya 50%. " 

" Hanya 50%? Itu tidak berfungsi sepanjang waktu? " 

" Hei, aku tidak memutuskannya. Ngomong-ngomong, kamu punya 『White Scent Nectar』

, kan? " 

" Tentu saja. Atau lebih tepatnya, dengan adanya Tsumugin di sekitar, tidak mungkin kamu 
tidak dapat menemukannya! " 

Nada bicara Sety menunjukkan bahwa tidak ada gunanya menanyakan hal-hal yang sudah 
jelas. Namun, sikapnya tidak diterima oleh orang tertentu. 

"Sety. Ini sudah ada di pikiranku sejak sebelumnya, tetapi bukankah sopan santunmu 
terhadap tuan kami Shin terlalu tidak sopan? " 

" Eh!?! Tapi kakak besar Filma juga tidak berbicara sopan kepadanya ... kakak besar, kau 
sangat berbeda dari sebelumnya ... " 

Sety, waspada dengan suasana Schnee yang berbeda daripada ketika dia memeluknya, 
secara naluriah melangkah mundur. 
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"Tapi Filma diizinkan. Sekali lagi, saya senang bahwa Anda marah demi saya, tetapi itu 
tidak ada hubungannya dengan sikap Anda terhadap tuan kami. Saya tidak akan 
membiarkan perilaku ramah berlebihan apa pun tanpa izin. " 

" Eek !! Maafkan aku !! " 

Meskipun tersenyum, aura Schnee memang menakutkan, jadi Sety langsung mengangkat 
bendera putih. Bahkan jika Schnee kehilangan ingatannya, hierarki itu sama. 

"Aku sama sekali tidak keberatan, dan tolong panggil aku Shin." 

Shin mengulurkan tangan membantu, yang Sety mengangguk sambil mencuri pandangan 
sekilas pada Schnee. 

"O-baiklah kalau begitu ... ijin! Saya punya izin sekarang! " 

Sety memamerkan izinnya yang baru diperoleh di bawah tatapan tegas Schnee. 

"Pokoknya, prioritas pertama kita adalah『 White Scent Nectar 』. Di mana itu? " 

Sety menanggapi dengan memukuli dadanya dengan tangan kiri, tangan kanannya masih 
memegang wajan, ekspresi puas di wajahnya. 

"Di dalam kotak barang saya! Heheh, saatnya menunjukkan rasa terima kasihmu yang 
paling dalam kepadaku karena telah melindungi para Tsumugin dan --- maafatau maafkan 
saya, mari kita lewati batas! " 

Sety tertembak di tengah jalan oleh tatapan panah Schnee dan dengan cepat meminta maaf. 

"Eh ... ngomong-ngomong, kau penyelamat. Aku benar-benar berterima kasih. " 

Shin menenangkan Schnee, yang mulai membuat suasana tegang lagi, dan dengan jujur 
berterima kasih pada Sety. Dia menyimpan 『White Scent Nectar』 sangat membantu. 

"Ini『 Nektar Aroma Putih Anda 』! ...... tuanku!" 

Sety mematerialisasikan kartu item, dengan bijaksana. Botol transparan berisi cairan semi-
transparan muncul di tangannya. 

"Hidupkan sis besar kembali sekarang! ... silakan." 

"Hanya bicara seperti yang Anda inginkan. Schnee juga tidak keberatan, lihat. " 

Shin mengambil ect White Scent Nectar』 dari Sety, mematerialisasikan Tsuki no Hokora 

dan langsung menuju ke ruang alkimia. Beberapa menit kemudian, Shin kembali dengan 
beberapa kartu putih berbingkai biru dengan pola yang digambar di atasnya. 
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"Jadi ini adalah『 Tag Perekat Ikatan 』." 

"Ya, menggunakan ini akan mengembalikan ingatanmu." 

Kemungkinannya adalah 50%, itu menyakitkan tidak bisa mengatakan bahwa tag pasti 
akan berfungsi. Shin tidak membuang waktu dan memutuskan untuk menggunakan tag 
segera. Dia berpikir untuk menggunakannya dan memegangnya dekat dengan Schnee: 
tanda yang diberkati kemudian menyala dengan cahaya putih. 

Schnee berdiri diam, matanya terpejam. Cahaya yang memancar dari tag yang diberkati 
perlahan-lahan melayang di udara ke arahnya, membungkus tubuhnya. Beberapa saat 
kemudian, muncul tanpa suara dan menghilang. Beberapa saat lagi, dan Schnee membuka 
matanya. 
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Vol. 12 - 3.1 
"Tidak kusangka aku akan datang ke sini lagi." 

Matahari telah terbenam dan bulan telah terbit di langit. Shin, sendirian, berdiri di depan 
makam Marino. Yang lain mungkin sudah tertidur. 

Dari langit yang cerah dan tak berawan, bulan diam-diam bersinar di kuburan, bunga-
bunga di sekitarnya, dan Shin. 

"Hei, Marino. Apakah Tiera entah bagaimana terhubung dengan Anda? " 

Shin tentu saja tidak berharap untuk mendengar jawaban, tetapi dia tidak bisa tidak 
bertanya. Keterampilan yang dipelajari Tiera adalah yang diketahui Shin dengan baik. Dia 
sudah sering melihat mereka, karena itu adalah keahlian Marino. 

Dia telah berkonsultasi dengannya beberapa kali sebelum mempelajari beberapa dari 
mereka. Ini akan menjadi situasi yang berbeda jika skill yang diketahui Tiera adalah satu 
atau dua ... tapi sejauh yang bisa diingatnya, Tiera memiliki semuanya. Itu terlalu banyak 
untuk dilabeli sebagai kebetulan belaka. 

"....benar. Aku ada di dalam gadis itu. " 

"!? " 

Shin berbalik, terkejut. Bahkan jika itu berada di area pribadinya, seharusnya mustahil bagi 
siapa pun untuk menyelinap ke Shin yang sekarang tanpa disadari. 

"Tiera ... tidak, Marino?" 

"Ya. Sudah lama. " 

Mata Shin melihat siluet Marino tumpang tindih dengan Tiera. Tiera, atau lebih tepatnya, 
tubuh inangnya melihat ke kejauhan dengan tatapan kosong. 

"Jangan khawatir, aku sudah menjelaskan segalanya padanya." 

Marino mengerti bahwa Shin pasti mengkhawatirkan Tiera dan meyakinkannya. 

"Apakah Tiera reinkarnasi Anda?" 

"Aku ingin tahu? Saya hanya di dalam dirinya. Tapi aku hanya bisa memahaminya setelah 
kami berciuman. " 
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Dia mungkin merujuk pada apa yang terjadi di Hinomoto. Shin berpikir bahwa Tiera telah 
memanggil jiwa Marino, tetapi itu rupanya memicu kebangkitan jiwa Marino di dalam 
dirinya. 

Sampai saat itu hati nuraninya kabur, seolah dia sedang bermimpi. Itu juga sudah dimulai 
ketika Tiera menjadi pendeta Pohon Dunia. 

"Gadis ini sepertinya bisa berkomunikasi dengan banyak hal. Dia dapat membuat koneksi 
dengan hal-hal yang tidak dapat dicapai secara normal. Itu mungkin menjadi alasan 
mengapa aku berakhir di dalam dirinya. " 

" Karena itulah dia menjadi pendeta Pohon Dunia ... atau dijadikan, mungkin? " 

" Ya. Tapi itu hanya kebetulan bahwa dia dilahirkan seperti ini. Hal yang sama berlaku 
untuk kutukan. Tapi itu tidak bisa dikatakan untuk pertemuannya denganmu. " 

Marino berbicara sambil menatap lurus ke arah Shin. 

"Setelah pengasingannya, dia ditemukan oleh Schnee karena aku memanggilnya. Saya pikir 
dia bisa aman di Tsuki no Hokora Anda. Hati nurani saya masih kabur saat itu, jadi sungguh 
beruntung suara saya sampai kepadanya. " 

Marino mengatakan bahwa karena hati nuraninya masih kabur, ia tidak dapat memberikan 
bantuan yang lebih konkret saat itu. Namun Marino adalah alasan mengapa Tiera 
diselamatkan. Shin mengatakan kepadanya bahwa dia harus bangga akan hal itu. 

"Terima kasih. Tapi aku membantunya karena aku punya alasan juga. " 

" Marino? " 

Berada di dalam Tiera, Marino juga akan mati jika Tiera melakukannya. Namun, ekspresi 
Tiera menunjukkan bahwa Marino bermaksud mengatakan sesuatu yang lain. 

"Memang benar aku ingin membantunya. Tapi saya pikir, dengan kekuatannya, saya 
mungkin bisa berbicara dengan Anda lagi. Aku bisa memberitahumu apa yang tidak bisa 
kulakukan sebelumnya, perasaan yang melekat dalam diriku. " 

" Perasaan yang melekat ...? " 

Ekspresi sedihnya mengingatkan Shin pada kata-kata terakhir Marino. Marino telah 
meninggal mengatakan "Ayo kembali". Shin tidak bisa mengatakan apa "perasaan yang 
tersisa" mungkin. 

"Kata-kata yang kukatakan waktu itu ... sedang menjatuhkanmu. Mengamatimu dari dalam 
dirinya, kupikir aku meninggalkanmu dengan kata-kata yang salah. " 

" Itu bukan .... !! " 
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Shin ingin memprotes, tetapi Marino menyegel bibirnya dengan jari. 

"Waktu itu, aku hanya memikirkan diriku sendiri. Saya bahkan tidak berpikir sejenak 
bahwa kata-kata saya dapat mengikat Anda. Itu sebabnya saya ingin mengatakan sesuatu 
lagi, sekarang. " 

Samar tapi lembut, senyum Marino seperti itu ketika dia berbicara. 

"Kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Anda menepati janji Anda. Anda menyelamatkan 
semua orang. Jadi, jangan biarkan kata-kata saya mengikat Anda lagi. Lakukan saja apa 
yang kamu inginkan. " 

Marino, menggunakan tubuh Tiera, diam-diam memeluk Shin dan memberitahunya 
perasaannya. Bahkan ketika orang yang memeluknya adalah Tiera, dia merasakan sensasi 
yang sangat nostalgia. 

"... untuk mengatakan yang sebenarnya, kurasa aku tidak punya banyak waktu." 

Setelah beberapa menit, Marino mengatakan ini dengan terlalu santai. Shin tidak bisa 
membiarkannya begitu saja. 

"Apa artinya itu?" 

"Bagaimana aku bisa mengatakannya ... Aku seperti sisa-sisa nurani yang mati, sekarang. 
Saya sepenuhnya sadar sekarang, dan ingat sebagian besar waktu yang kami habiskan 
bersama. Saya bisa ada di sini berkat Tiera, tetapi saya merasa bahwa ingatan saya secara 
bertahap menjadi kabur. Saya tidak berpikir saya akan dapat mempertahankan keadaan ini 
selama lebih dari 10 menit. " 

Keberadaannya secara bertahap menghilang, atau begitu Marino menyimpulkan, dengan 
tenang. Dia mungkin sudah menerimanya: setelah menghilangkan penyesalan terakhirnya, 
tidak ada jejak kesedihan dalam dirinya. 

"Maksudmu kau akan ... menghilang?" 

"Mungkin lebih tepat mengatakan bahwa aku akan bergabung dengannya. Tiera, pada 
awalnya, bisa menjadi Yang Terpilih yang dimaksudkan untuk mewarisi kekuatan saya ... 
tetapi karena saya tetap, dia tidak bisa mewarisi statistik dan kemampuan saya, berubah 
sebagai orang normal tanpa kekuatan khusus, kecuali pekerjaan Pendeta. " 

Marino menambahkan bahwa jika dia sudah pergi dari awal, mungkin Tiera tidak akan 
diasingkan dari desanya. 

"Siapa tahu, mungkin itu saja yang kamu katakan. Tapi memikirkannya dalam istilah game, 
jika Tiera lebih kuat, dia hanya akan diserang oleh monster yang lebih kuat. Akan ada lebih 
banyak kerusakan, bukan? " 
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Monster-monster yang dipanggil oleh 【Cursed Gift】 bergantung pada statistik dari target 

terkutuk. Sementara ada batas atas, semakin kuat targetnya, semakin kuat monsternya. 

Avatar Marino tidak memiliki statistik yang sangat tinggi, tetapi mereka masih jauh lebih 
tinggi dari rata-rata warga dunia ini. Monster yang dipanggil dalam kasus seperti itu akan 
jauh lebih unggul dari level 200 monster yang disebutkan Tiera. Di desa Tiera juga, 
mungkin ada orang-orang yang memperjuangkan profesi mereka. Berkat tidak adanya 
statistik Marino, bagaimanapun, desa itu kemungkinan terhindar dari kehancuran yang 
luas. 

"Begitukah begitu ??" 

"Mungkin, ya." 

"Di situlah kau mengatakan 'pasti', kau tahu." 

"Aku tidak bisa memastikan, tapi kurasa itu tidak salah." 

"Seperti biasa, kau menjadi realis di saat-saat paling aneh ... " 

Marino menghela nafas pada jawaban yang tidak meyakinkan Shin. Ekspresinya kemudian 
berubah menjadi sangat serius. 

"Hei, Shin. Apakah Anda ingin kembali ke dunia sebelumnya? " 

"Saya berharap. Jujur saja, saat ini, setengah dari diriku ingin, sementara setengah lainnya 
ingin tetap tinggal. " 

" Aku akan berharap itu menjadi lebih tidak seimbang. 

Bagaimanapun, dunia ini seharusnya lebih mudah bagimu untuk hidup. " " Pada awalnya, 
aku ingin kembali lebih banyak. Tapi, saya kira setelah tinggal di sini sebentar ... Saya tidak 
bisa begitu saja meninggalkan segalanya dengan mudah sekarang. " 

Dunia yang memungkinkan Anda hidup dengan bebas. Itu sangat menarik, tentu saja. 
Namun, yang penting bagi Shin bukanlah itu. 

"Teman, keluarga, cinta. Orang-orang penting, tempat untuk kembali, itu semua penting. 
Sekarang saya memiliki hal-hal itu di kedua dunia. " 

Kedua dunia berisi hal-hal dan orang-orang yang penting bagi Shin. Memilih keduanya 
menjadi semakin sulit. 

"Tapi cintamu di dunia nyata tidak lebih." 

"Walaupun demikian. Aku berjanji untuk pergi menemuinya, bukan? " 
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" ... Ya, demi Tuhan. " 

Ekspresi serius Marino hancur, membuat jalan untuk campuran kesal dan kebahagiaan. 

"Jika kamu terus begini, Schnee dan Tie-mghmgh" 

"Ada apa?" 

Setelah mengucapkan nama Schnee, Marino tiba-tiba mulai berbicara omong kosong. 
Wajah Tiera yang sebelumnya tanpa ekspresi tampak sedikit memerah. 

"Lagi pula aku diserang oleh Tiera.... Schnee sangat mencintaimu, jadi sebaiknya kau 
menanggapi perasaannya, bukan? " 

Marino berusaha bertindak seolah-olah gangguan Tiera barusan tidak pernah terjadi dan 
melanjutkan pembicaraan. Ekspresinya serius lagi. 

"Schnee adalah karakter pendukung yang saya buat dengan pengaturan yang saya 
inginkan. Karena Anda berada di dalam Tiera, mungkin Anda sudah tahu, tapi saya 
menggunakan item untuk meningkatkan tingkat afeksinya terhadap saya. Di satu sisi, itu 
seperti aku mencuci otaknya. " 

Shin tidak berpikir bahwa itu semua karena barang-barang yang dia gunakan, tetapi 
kadang-kadang dia akan diingatkan akan pengaruh mereka. 

"Aah ... kenapa pria seperti ini? Tidak, kurasa itu hanya kamu, Shin. " 

" Eh ...? Apakah saya mengatakan sesuatu yang bodoh sekarang? " 

" Melihat ke belakang pada Schnee, saya tidak akan mengharapkan Anda untuk mulai 
berbicara tentang cuci otak semua hal. Itu adalah perasaannya yang sebenarnya, dapatkan 
petunjuk. " 

" Tapi dia mungkin terpengaruh, bukan? " 

" Tidak. Seratus persen tidak mungkin. Kamu setidaknya harus mengerti itu. " 

" Itu tidak masuk akal ... " 

Menjadi seorang wanita, dia tahu, atau dia menduga. Shin tidak tahu mengapa Marino bisa 
mengatakan itu dengan sangat percaya diri. 

"Aku ingin kamu bahagia, Shin. Aku tidak tahu mana yang terbaik untukmu, antara tinggal 
di sini atau kembali, tapi aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. " 

" Semua yang kau tahu? " 
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" Lagi pula, kau tiba-tiba terlempar ke dunia ini. Sebelum Anda mengatakan bahwa separuh 
dari Anda ingin kembali ke dunia sebelumnya, tetapi Anda berpikir ada kemungkinan 
rendah untuk dapat melakukannya, bukan? " 

" Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi, dan saya masih belum tahu. " 

Game kematian seharusnya berakhir, jadi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tidak 
terduga. Bahkan jika dia ingin kembali, apa yang harus dia lakukan? Dia tidak memiliki 
petunjuk yang sebenarnya. 

Keberadaan monster Penjaga Batas dan Tempat Suci, dan elemen tak dikenal lainnya, bisa 
menjadi kunci untuk kembali. Terutama Boundary Guardian, yang sangat berbeda dari 
monster lain. 

"Tentang itu, mungkin ada cara untuk kembali." 

"Benarkah?" 

"Tapi itu terutama tergantung pada kekuatan Tiera. Seperti Anda sekarang, rasanya seperti 
Anda memiliki dua wadah. Satu adalah tubuhmu di dunia ini, dalam istilah permainan 
avatar, dan yang lainnya ... " 

" ... adalah tubuhku yang sebenarnya. " 

" Tepat. Itulah hasil dari saya dan pengetahuan saya tentang ikatan dunia sebelumnya 
dengan Tiera dan kekuatannya. Saya pikir ada cara untuk kembali, mungkin jiwa Anda, 
atau roh ... jika kita dapat memisahkannya, Anda harus dapat kembali. " 

Menurut Marino, tubuh material Shin di dunia nyata mungkin menarik semangat Shin 
dengan kekuatan lebih. 

"Apakah itu berarti bahwa aku akan kembali ke dunia sebelumnya jika aku mati di sini?" 

"Itu mungkin, tetapi bahkan tidak berpikir untuk mencoba, oke? Jika gagal, Anda hanya 
akan membuat semua orang sedih. " 

" Aku hanya berpikir keras-keras, tidak mungkin aku akan mencoba. " 

Sulit untuk bertaruh pada sesuatu seperti itu. Peralatan Shin juga memiliki kemampuan 
menghidupkan kembali pemakainya: dia tidak akan mengujinya, jadi dia tidak yakin itu 
akan aktif. 

"Ngomong-ngomong, apa yang ingin aku katakan adalah bahwa kamu tidak perlu merasa 
pesimis tentang peluang untuk kembali ke dunia nyata." 

"Sebenarnya, memiliki lebih banyak kemungkinan hanya lebih merepotkan. Jika itu tidak 
mungkin, akan lebih mudah untuk menyerah. " 
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" Aku bisa saja tidak mengatakan apa-apa. " 

" Apakah Anda mungkin senang melihat saya berkonflik? " 

" Tentu saja tidak. Tapi itu tidak adil, kan? Bagaimanapun juga, ada orang yang 
menunggumu di sana. " 

Shin memelototi Marino, setengah bercanda, tetapi dia menjawab dengan nada lembut 
namun tegas. Orang tua, saudara kandung, dan teman-temannya ada di sana. 

Shin penting bagi Schnee dan kawan-kawan lainnya di dunia ini, tetapi begitu juga dia 
kepada orang-orang yang menunggu kembalinya dia di dunia lain. 

Mereka mungkin khawatir, berharap dia akan segera bangun. Bagaimana dia bisa 
mengatakan bahwa itu tidak sepenting Schnee dan yang lainnya? 

"Pada akhirnya, apakah aku pergi atau tinggal, itu semua tergantung padaku." 

"Ya, ya. Dengan ini, aku mengatakan semua yang harus kulakukan. Sekarang Anda hanya 
harus memilih apa pun yang akan meninggalkan Anda dengan sedikit penyesalan. " 

" Anda harus mengatakan 'tidak ada penyesalan' di sana, bukan? " 

" Setiap pilihan akan membuat Anda dengan penyesalan. Itu sebabnya kamu sangat 
berkonflik. " 

Marino bisa melihat melalui pikiran Shin. 

"Oke, sudah waktunya bagi saya untuk menghilang. Lagipula, berada di sini seperti ini 
adalah pajak untuk Tiera. " 

" Hei, kau tidak akan menghilang begitu saja, kan? " 

Pertanyaan Shin sangat serius: dia bisa mengatakan bahwa ekspresi Marino memiliki 
sedikit kesedihan di dalamnya. 

"... kamu tahu." 

Marino mungkin bermaksud menyembunyikannya: dia tertawa, malu-malu. 

"Ketika kamu datang ke sini, Tiera telah mempelajari keterampilan yang tidak dia ketahui 
sebelumnya, kan? Seperti yang Anda tebak, itu adalah keterampilan saya. " 

Itu adalah bukti bahwa Marino akan menjadi satu dengan Tiera, rupanya. Keberadaannya 
sangat samar dan tidak stabil sejak awal, jadi dia bisa menghilang kapan saja. 

"Jadi... ini selamat tinggal?" 
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"Jujur saja, aku tidak tahu. Tetapi saya tidak yakin bahwa kita akan bertemu lagi. Jadi aku 
akan mengatakannya sekarang ... selamat tinggal. " 

Senyum Marino terlalu cerah untuk Shin. Dia telah menerima bahwa dia akan menghilang, 
jadi Shin tidak punya cara untuk menjaganya. 

"Marino ..." 

Jangan pergi. Jangan lenyap. 

Kata-kata Shin berhenti di tenggorokannya, lalu menghilang di udara tipis sebelum senyum 
Marino. Dia mengulurkan tangannya, tetapi hanya bisa menyentuh tubuh Tiera. Tidak 
peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menahan Marino di dunia ini. Bahkan Manusia 
Tinggi tidak berdaya sekarang. 

Dia harus mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. 

Tidak diatur di batu bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. 

Atau mungkin bisa. 

Dada Shin mengencang. Menyakiti. 

"Selamat tinggal, kalau begitu. Kekasihku. " 

Dengan kata-kata terakhir ini, siluet Marino menimpa Tiera dan mulai bersinar. 

Cahaya itu perlahan-lahan diserap oleh dada Tiera, di sisi jantungnya. 

"Marino ...." 

"......" 

Marino tidak menjawab, hanya tersenyum dengan tenang. Tepat sebelum dia menghilang, 
Shin berhasil memeras "selamat tinggal" yang lemah. 
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Vol. 12 - 3.2 
"... Hn." 

Setelah cahaya itu benar-benar menghilang, wajah Tiera mendapatkan kembali ekspresi 
normalnya. Seperti yang dikatakan Marino, dia dihabiskan: dia akan pingsan jika Shin tidak 
mengangkatnya. Dia kemudian membantunya perlahan duduk di tanah. 

"Terima kasih telah meminjamkan kami kekuatanmu." 

"... Yakin." 

Balasan Tiera juga agak lemah. 

Tiera pernah ikut campur dalam pembicaraan itu, jadi Shin tahu bahwa hati nuraninya 
sadar sepanjang kepemilikan. Dia pasti sudah mendengar percakapan mereka juga. 

"Hei, Shin, apa kau ............ ..tidak, lupakan saja." 

Tiera mulai mengatakan sesuatu, tetapi berhenti di tengah jalan. Dia duduk, melihat ke 
bawah, sehingga Shin tidak bisa melihat ekspresinya. Dia bisa tahu apa yang akan dia 
tanyakan. 

"Ayo kembali dan istirahat. Bisakah kamu berjalan? " 

Shin tidak menjawab pertanyaan Tiera yang setengah diucapkan dan menawarinya. Berkat 
Marino, dia merasa lebih berharap tentang kemungkinan kembali ke dunia sebelumnya, 
yang membuatnya semakin goyah. 

"Maaf, aku belum bisa berdiri sendiri. Bisakah Anda membawa saya ke kamar saya? " 

Angin malam cukup dingin sehingga ia berisiko terkena flu jika ia keluar terlalu lama. Pasti 
akan lebih baik baginya untuk beristirahat di kamarnya juga. 

Shin menuruti permintaan Tiera dan membawanya ke kamarnya. Berkat statistiknya, dia 
tidak menjadi beban sama sekali. Tiera mungkin benar-benar kelelahan, saat dia 
mempercayakan tubuhnya kepada Shin sepenuhnya, dan itu melekat cukup erat di 
punggungnya. Baru saja mengucapkan selamat tinggal pada Marino, Shin berpikir dia bisa 
mengabaikan sensasi itu. 

Namun karena semangatnya yang melemah, Shin menyadari bahwa, tidak seperti pikiran 
sadarnya, tubuhnya sepenuhnya merasakan kehangatan tubuh Tiera. Dia tahu alasannya: 
dia ingin merasakan lagi sensasi memeluk Marino, yang dia rasakan beberapa menit yang 
lalu. 

"Shin, punggungmu ..." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Setelah meninggalkan ladang bunga dengan kuburan Marino di tengah, Tiera tiba-tiba 
memecah kesunyian mereka. Napasnya menggelitik telinga Shin. Mungkin karena 
kelelahan, suaranya juga seperti bisikan. 

Shin diam-diam menolak desakannya, jadi bisikan Tiera yang tiba-tiba membuat 
jantungnya berdetak kencang. 

"Punggungku? Bagaimana dengan itu? " 

" Aku hanya berpikir, bahwa itu lebih besar daripada yang aku bayangkan. " 

" Benarkah? Saya tidak bisa mengatakan pada diri sendiri ... " 

Shin menjawab dengan normal, berusaha menyembunyikan perjuangannya dan menahan 
nafas menggelitik telinganya. Tiera melanjutkan, kepalanya di bahu Shin. 

"Apakah punggung semua pria seperti ini? Atau mungkin milikmu spesial? " 

" Apa maksudmu? " 

" Aku merasa sangat tenang sekarang ... hanya dengan berada di sini, aku merasa semua 
kekhawatiranku hilang. Atau lebih tepatnya, aku harus mengatakan bahwa aku merasa 
sangat terhibur. " 

Suara Tiera hangat, tenang. Jelas bahwa dia mengungkapkan perasaannya yang 
sebenarnya. 

"Aku akhirnya berpikir bahwa ... aku ingin tetap seperti ini selamanya." 

"Itu akan menyusahkan, bagi kita berdua juga." 

Shin mencoba bercanda, tetapi Tiera tidak menjawab. Itu sedikit membuatnya khawatir, 
tetapi dia bisa mendengarnya bernapas teratur, jadi dia mungkin tertidur. 

"Sial, bagaimana aku akan membuka pintu sekarang?" 

Shin tiba di depan pintu ke kamar Tiera dan menyadari bahwa dia tidak bisa membukanya 
saat menggendongnya, jadi dia sedikit mengubah postur tubuhnya dan berhasil 
mendorongnya terbuka. 

Kamar Tiera sederhana, seperti milik Shin: di ruang seluas sekitar 13 meter persegi ada 
tempat tidur dan tidak banyak lagi. 

"Hei, bangun, kita di kamarmu." 

"...... mhm." 
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Tiera masih mengantuk, jadi jawabannya adalah gumam. 

"Hei, Shin, apakah kamu akan kembali ke duniamu yang dulu?" 

"Aku tidak tahu, aku tidak bisa memutuskan." 

"Jika kamu bisa kembali, maka kamu harus." 

"..... Tiera?" 

Pertanyaan Shin tidak menemukan jawaban. Dia duduk di tempat tidurnya, agak goyah, 
jadi dia tidak tahu apakah dia benar-benar terjaga atau tidak. 

"Ayahmu, ibumu, sedang menunggu, kan? Anda lahir di sana, bukan? Jika Anda memiliki 
tempat untuk kembali, Anda harus. " 

" Tapi itu ... " 

" Dan, jika tidak, aku ... " 

" Tiera? Hei, Tie ... dia tertidur ... " 

Tiera pingsan di tempat tidur dan tertidur lelap sebelum menyelesaikan kalimatnya yang 
agak menarik. 

Shin ingin tahu lebih banyak, tetapi tidak ingin membangunkannya. Dia melepas sepatunya, 
mengenakan selimut padanya, lalu meninggalkan ruangan. Dia menuju ke kamarnya dan 
menemukan Schnee di depan pintu, gaun di atas piyamanya. 

Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak ada di dalam dan memutuskan untuk menunggunya di 
luar kamarnya. 

"Apa yang salah? Sudah 

agak terlambat. " " Aku berpikir bahwa aku ingin bicara sedikit. Saya akan datang lain kali 
jika Anda ingin tidur. " 

Itu cukup larut malam, bukan waktu untuk mengunjungi kamar orang lain. Shin sudah 
memperhatikan bahwa Schnee sedang menunggu, ketika dia memeriksa peta sambil 
membawa Tiera kembali ke kamarnya. Dia mungkin sedang menunggu sementara Shin 
sedang berbicara dengan Marino juga. 

"Yah, beberapa hal terjadi, tapi tidak apa-apa. Masuk. " 

Shin membuka pintu ke kamarnya dan membiarkan Schnee masuk. Dia berganti pakaian 
olahraga -- peralatan lelucon yang biasa -- juga. 
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"Sepertinya kamu sedang berbicara dengan Tiera, tetapi apakah sesuatu terjadi? Dia 
tampak berbeda dari biasanya ketika dia pergi, jadi aku agak khawatir. " 

" Kamu mungkin lupa ini juga, tapi Tiera adalah Pendeta Pohon Dunia, makhluk yang cukup 
langka di dunia ini juga. Berkat kekuatannya, dia dapat mengingat jiwa-jiwa orang mati dan 
membiarkan mereka memilikinya. " 

"Jiwa orang mati? Yang berarti kamu berbicara dengan orang lain selain Tiera? " 

" Sesuatu seperti itu. Kali ini, itu bukan hanya kepemilikan sederhana. " 

Persetujuan Shin mengubah ekspresi Schnee masam. 

"Siapa di dunia adalah Anda bicara, maka?" 

"Marino. Aku sudah memberitahumu tentang dia, kan? Dia kekasihku. " 

" Ya, saya ingat Anda menyebutkannya. Saya tiba-tiba sakit kepala, saya benar-benar 
terkejut. " 

" Sama di sini. Atau lebih tepatnya, kami bahkan lebih terkejut. " 

Schnee mencengkeram kepalanya kesakitan begitu mendengar kata kekasih. Shin juga 
terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. 

"Jadi, apa yang kamu bicarakan dengan Marino itu?" 

"Yah, tentang ... banyak hal." 

Memikirkan perasaan Schnee, mungkin lebih baik menyembunyikannya. Namun, 
menyembunyikan sesuatu kadang-kadang bisa terjadi pada saat terburuk. Dalam kasus 
seperti itu, situasinya menjadi lebih buruk dari yang diperkirakan. 

Hal-hal seperti itu terjadi dengan waktu yang sangat tepat dalam fiksi dan akan menjadi 
bencana dalam kenyataan. 

"... setelah mengatakan untuk tidak menyembunyikan apa pun, aku tidak bisa menjadi 
orang yang melakukannya, bisa aku." 

Ketika Schnee diam tentang masalah PK, Shin mengatakan padanya untuk tidak 
menyimpan rahasia lagi. Dia dengan demikian berpikir bahwa dia seharusnya tidak 
menyimpan rahasia juga, jadi dia mengatakan semuanya tentang percakapannya dengan 
Marino, setelah secara mental mengaturnya kembali. 

Marino menjadi satu dengan Tiera. 

Karena ini, mungkin saja hati nurani Marino menghilang. 
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Tiera mewarisi kemampuan Marino. 

Ada kemungkinan besar bahwa Shin mungkin kembali ke dunia asalnya. 

"Begini, begitu ..." 

Setelah mendengarkan Shin, Schnee melihat ke bawah, sebuah tangan menutupi mulutnya. 
Sangat mungkin bagi tuannya untuk pergi selamanya. Itu tidak bisa menjadi prospek yang 
menyenangkan baginya. 

Shin tidak tahu harus berkata apa. Schnee mungkin akan diyakinkan jika dia mengatakan 
padanya bahwa dia akan tinggal di dunia itu, tetapi hatinya tidak tertata. Dia tidak bisa 
mengatakan apa pun dengan ringan. 

"Tuanku ..." 

Masih melihat ke bawah, Schnee meraih baju olahraga Shin dan membenamkan kepalanya 
di dadanya. 

"Aku mau kamu untuk tetap tinggal. Bagi kami .... bagiku, tidak ada seorang pun selain 
kamu. " 

Kata-kata Schnee hampir tidak bisa terdengar. Punggungnya sedikit gemetar. 

"Schnee ..." 

"Aku tahu itu hal yang egois untuk dikatakan. Tapi meski begitu, aku ingin kau tetap di sini, 
Shin. " 

Shin terkejut. 

Beberapa hari telah berlalu sejak Schnee kehilangan ingatannya. Reaksinya sekarang, 
bagaimanapun, sangat mirip dengan dirinya sebelumnya. Mungkin itu karena tag yang 
diberkati, atau efek dari tag terkutuk berkurang. Itu belum terlihat jelas, tetapi Schnee akan 
kembali normal. 

Shin hanya menunggu, diam-diam. Schnee melepaskan pakaian olahraganya dan 
menatapnya. Ada sesuatu yang bersinar di matanya. 

".....Saya minta maaf. Aku kehilangan kendali untuk beberapa saat. " 

" Ini salahku karena belum bisa menemukan jawaban. Anda tidak perlu khawatir tentang 
hal itu. " 

" Tidak, untuk seorang pelayan seperti saya membatasi tindakan tuan saya adalah puncak 
kesombongan. " 
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"Kamu tidak perlu pergi sejauh itu, oke? Oh, ya, bukankah kamu punya sesuatu untuk 
dibicarakan denganku? " 

Tidak ada gunanya memberitahunya untuk tidak khawatir lagi, jadi Shin memutuskan 
untuk mengganti topik pembicaraan. 

"Aku sudah bereaksi beberapa kali terhadap kata-kata yang seharusnya sangat aku 
pedulikan, bukan? Ketika Anda menggunakan tanda yang diberkati, saya telah memulihkan 
beberapa ingatan, meskipun sangat sedikit, jadi saya pikir jika saya berbicara dengan Anda, 
saya mungkin akan mengingat lebih banyak. " 

Dia mungkin merujuk ketika dia mengalami sakit kepala mendadak atau merasa sakit tiba-
tiba. 

"Saya melihat. Seberapa banyak yang Anda ingat ... sulit untuk diungkapkan, saya kira. 
Sebagai contoh, hal-hal apa yang kamu ingat? " 

Shin mencoba bertanya dengan kata-kata yang berbeda. 

"Terutama hal-hal kecil yang terjadi sebelum kamu kembali. Tetapi hal yang paling saya 
ingat adalah perasaan saya terhadap Anda, tuanku ... tidak, Shin. " 

" Perasaanmu padaku? " 

Dia seperti mantan Schnee sekarang. Shin senang mengetahui bahwa dia ingat tentang 
pikirannya untuknya. 

"Seperti aku sekarang ... ada Schnee yang adalah pelayanmu dan Schnee yang mencintaimu, 
bersama dalam tubuh yang sama, harus kukatakan. Hanya dengan bersamamu seperti ini, 
aku dipenuhi dengan sukacita yang tak terlukiskan. Namun ... " 

Kata-kata Schnee berhenti di tengah kalimat. 

Diam-diam, tangannya terentang menyentuh pipi Shin. Perlahan, seolah menyentuh 
sesuatu yang berbahaya, jari-jarinya menelusuri pipinya, seolah memastikan dia benar-
benar ada di sana. 

"Sebagian diriku berpikir bahwa jika aku benar-benar menghargai kamu, aku harus 
membiarkanmu pergi. Bagian yang berpikir bahwa saya harus membuang kebahagiaan ini. 
" 

Saya bingung, berkonflik. Begitu lanjut Schnee. 

"Hanya menyentuhmu seperti ini adalah sesuatu seperti keajaiban, tapi aku mendapati 
diriku menginginkan lebih." 

"Aku mendapati diriku ingin dicintai." 
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Gaun Schnee jatuh dari pundaknya. Gaun tidur semi transparannya, yang belum pernah 
dilihat Shin sebelumnya, terungkap. Cahaya bulan dari jendela sudah cukup bagi Shin 
untuk melihat Schnee dengan jelas. Itu menarik perhatiannya sejak mereka berada di luar 
ruangan, tetapi sekarang setelah bayangan Schnee begitu jelas di hadapannya, Shin tidak 
bisa menahan diri untuk menelan nafas. 

"Apakah Anda bersemangat?" 

Wajah Schnee tertutup. Suara yang seharusnya ia gunakan untuk mendengar sekarang 
memiliki nada sensual untuk itu. 

"Apa yang kamu ..." 

"Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengerti?" 

Tatapan Schnee dengan jelas mengungkapkan bagaimana dia tidak akan pernah percaya 
itu. 

Dia merangkul Shin dan memegang tubuhnya. Shin yang bingung dengan mudah jatuh di 
bawah berat badannya. Wajahnya sudah dekat, dia bisa merasakan napasnya yang hangat. 
Gravity mendorong rambut peraknya yang mengkilap ke wajah Shin, memaksanya untuk 
tidak melihat apa pun selain Schnee. 

Tapi itu bukan segalanya: dada Schnee juga menempel pada Shin. Kelembutan itu, 
ditambah dengan rintihan kegembiraan yang dipancarkan Schnee ketika mereka jatuh 
bersama, sangat menyerang kapasitas Shin untuk berpikir rasional. 

"Schnee, apa yang terjadi denganmu, sungguh-" 

Shin berhasil tidak terbawa suasana dan menyingkirkan Schnee darinya. Setelah 
pertentangan singkat, lengannya melepaskan juga. 

Schnee masih di atasnya, tetapi atmosfer berbahaya berhasil ditolak. Perubahan Schnee, 
bagaimanapun, lebih menjadi perhatian bagi Shin. 

"Schnee? Hei, ada apa? " 

Sesaat setelah Shin merasa lega menjauhkan tubuhnya dari tubuhnya, Schnee memegangi 
kepalanya dengan tangannya, tampaknya sangat kesakitan. Itu mungkin alasan mengapa 
dia berhenti melawan: menilai dari kerutannya, itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan 
Schnee juga. 

"Aku baik-baik saja, itu akan segera pergi." 

"Mungkinkah ini terjadi tanpa kita sadari?" 
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Shin telah menyaksikannya hanya beberapa kali. Ada kemungkinan Schnee 
menyembunyikannya, agar tidak membuat mereka khawatir. 

"Aku baik-baik saja sekarang." 

Setelah kurang dari 5 menit, rasa sakit dalam ekspresi Schnee mereda. Paling tidak, dia 
sepertinya tidak berbohong. Dalam situasi seperti itu, bagaimanapun, dia tidak bisa hanya 
mengambil dari tempat mereka tinggalkan. Schnee tampaknya masih kesakitan: Shin 
menyentuh pipinya dan terasa sangat panas. 

"Kamu melakukan sesuatu seperti itu meskipun sedang sakit?" 

"Tidak ada halangan untuk aktivitasku. Demam akan segera hilang juga. Ini lebih penting 
sekarang. " 

" Itu tidak baik. Istirahat saja. Saya tidak .... segera kemari. Kita bisa bicara lain kali. " 

Setelah sedikit kesulitan menemukan kata-kata yang tepat, Shin duduk dan meletakkan 
tangannya di belakang punggung dan lutut Schnee. Mungkin karena demam, dia hampir 
tidak tahan untuk diangkat seperti itu. 

"Aku benar-benar minta maaf. Sepertinya aku kurang memiliki penilaian yang tepat. " 

" Yah ... ya, itu terlalu proaktif untuk Schnee yang biasa. " 

" Berpikir menggunakan tubuhku untuk menjeratmu terlalu dangkal. Saya mengerti betapa 
bodohnya itu sekarang, tetapi beberapa saat sebelumnya sepertinya itu satu-satunya cara. " 

Lemah, Schnee menambahkan bahwa dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu. 

"Mungkin ingatanmu yang setengah kembali memiliki efek aneh padamu. Maaf, 
bersabarlah sedikit saja. Kami akan melumpuhkan dewa jahat itu dalam waktu singkat. " 

Shin menyesal sedikit mengandalkan kesempatan 50% dan tidak segera memburu dewa 
jahat. Akan sulit dilakukan ketika Schnee baru saja kehilangan ingatannya. 

Jika mereka tidak pergi ke Rashugum untuk mencari bahan untuk label yang diberkati, 
mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari Tzaobath atau Sety. 

"Ngomong-ngomong, sampai jumpa---" 

"Silakan tunggu!" 

Shin meletakkan Schnee di ranjangnya dan hendak pergi, ketika dia memanggilnya. Dia 
berbalik dan berlutut di samping tempat tidur. Tangan kanan Schnee mencabut selimutnya. 

"Bisakah kau ... pegang tanganku, sampai aku tertidur?" 
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Kata Schnee, setengah wajahnya terkubur di selimut, agresivitasnya dari beberapa saat 
yang lalu benar-benar pergi ke suatu tempat, telinga mencuat dari rambutnya yang 
menyala merah. 

"... Oke, itu permintaan yang mudah." 

Tangan Shin menutupi tangan Schnee. Mungkin karena demam, tangannya terasa panas 
sampai ujung jari. 

"Apakah aku menjadi ... kekanak-kanakan?" 

"Yah, bukankah itu baik-baik saja? Untuk bertindak sedikit manja di saat-saat seperti ini, 
maksudku. " 

" Benar ... ketika aku kembali ... bisakah aku ... sebagai ... aga ....? " 

" Tentu, aku janji. " 

Shin mengumpulkan potongan-potongan pertanyaan Schnee dan berjanji. Schnee merasa 
lega, atau mungkin terlalu lelah: dia langsung tertidur. Berpikir akan aneh jika hanya 
tinggal di sana menatapnya, Shin meninggalkan ruangan, dengan sedikit penyesalan. 

"Bahkan dalam keadaan seperti itu, dia berpikir tentang aku ..." 

Untuk tetap atau pergi. Mengetahui bahwa keduanya mungkin, Shin tersesat seperti 
sebelumnya. Namun, itu juga benar bahwa kata-kata Marino memiringkan skala. 

Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Schnee karena dia tidak siap untuk memotong salah 
satu kemungkinan. Karena dia tidak yakin perasaan Schnee benar. 

"Tapi kurasa itu hanya alasan." 

Seperti yang Marino nyatakan dengan tegas, berpikir bahwa perasaan Schnee adalah 
karena afeksi yang meningkatkan item akan sama dengan menghinanya. 

Shin bisa saja secara tidak sadar mencari alasan untuk kembali ke dunianya yang dulu. 

"Menempatkan segala sesuatu dengan kata-kata sangat sulit ..." 

Apa yang terjadi sampai sekarang, apa yang akan terjadi di masa depan. Jika dia mulai 
berpikir lagi tidak ada akhirnya. Akhirnya, Shin mencapai kesimpulan bahwa dia pikir tidak 
akan meninggalkan penyesalan. Atau lebih tepatnya dia sudah mencapainya. 

Ketika dia mengucapkan selamat malam pada Schnee, dia berhenti sejenak karena dia 
berpikir untuk mengatakannya, tetapi akhirnya tidak bisa. 

Kata-kata yang akan memutus koneksinya mati di tenggorokannya. 
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"Aku harus memberitahunya dengan benar begitu dia berbalik." 

Ketika Shin memikirkan apa yang akan menjadi keputusan yang membuatnya kurang 
menyesal, hal pertama yang muncul di benaknya adalah kata-kata Schnee ketika mereka 
bertemu lagi: "Selamat datang kembali". 

Perasaan "kembali ke rumah" dia rasakan saat itu. Jawabannya mungkin muncul saat itu 
juga. 

"Maaf, Schnee. Beri aku satu malam lagi. " 

Bisik Shin sambil melihat ke arah kamar Schnee. 

Namun dia mengetahui keesokan paginya, bahwa dia tidak memiliki waktu yang tersisa. 
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Vol. 12 - 3.3 
"Ini ...." 

Setelah tertidur memegang tangan Shin, Schnee terbangun di bidang bunga. Di sebuah 
bukit kecil yang diterangi cahaya, dia melihat bunga-bunga yang sepertinya dia ingat, 
terbuai oleh angin. 

Dia dengan cepat tahu di mana dia berada. Dia telah mengunjunginya untuk pertama 
kalinya, tetapi ekspresi terkejut dan tindakan Shin sangat mengesankannya. 

Itu adalah tempat di mana kekasih Shin beristirahat. 

---Ya, tempat yang mengingatkanmu pada wanita yang terus hidup di hatimu. --- 

"Tubuhku ...!" 

Dia bisa memutar kepalanya cukup untuk melihat sekeliling. Namun, tubuhnya terbaring di 
tanah dan tidak mau bergerak. Itu tidak bergerak satu inci, tidak peduli berapa banyak dia 
mencoba, seolah dia diikat ke tanah. 

Bahkan jika dia telah dipengaruhi oleh keterampilan mengikat, Schnee, dalam kondisi saat 
ini, dapat dengan mudah keluar darinya, bahkan jika dia harus memindahkan tanah itu 
sendiri. Namun, dia tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. 

"Apa yang kamu lakukan di sana?" 

"... Tuanku?" 

Sambil berjuang untuk mendapatkan kembali kebebasannya, Schnee mendengar suara 
tuannya yang tercinta, Shin. 

Yuzuha ada di pundaknya, Tiera di sebelahnya. 

"Aku akan meninggalkanmu di belakang jika kamu tidak bergerak." 

Mengatakan begitu, Shin berjalan melewatinya, menuju puncak bukit. Dia sepertinya tidak 
peduli dengan situasi Schnee sama sekali. 

Tiera berjalan tepat di sebelahnya. Setelah diperiksa lebih dekat, bayangan seseorang 
tampaknya tumpang tindih dengan bayangannya. 

"Kh!" 
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Tidak, itu tempat saya. Itu adalah kata-kata yang muncul di hati Schnee saat dia 
menyaksikannya. Schnee berusaha keras untuk berdiri, tetapi anggota tubuhnya tidak 
bergerak, seolah-olah dia lumpuh. 

---Di dalam peri itu, tinggallah orang terkasih tuanmu. Secara alami, dia berjalan di sisinya--
- 

"Tuanku!" 

Shin tidak bereaksi terhadap teriakan Schnee. Dia berbicara kepada Tiera, tersenyum, 
ketika mereka mendaki bukit. Di atas bukit, pandangan yang belum pernah dilihat Schnee 
sebelumnya muncul. 

"Itu ..." 

Dia telah mendengar tentang itu. 

Sebuah konstruksi manusia yang besar, sangat besar sehingga hampir tidak mungkin untuk 
membayangkan itu benar-benar ada, gedung pencakar langit. 

Struktur rumit yang didukung oleh baja dan ditenagai oleh listrik, sesuatu yang bahkan 
tidak bisa ditiru oleh sihir. 

Pakaian yang belum pernah dilihatnya. 

Gerobak logam yang bergerak tanpa kuda. 

Jembatan membentang di dalam kota, orang-orang berjalan di atasnya. 

Dunia tanpa sihir atau monster. Dunia yang, terlepas dari ini, menciptakan senjata yang 
bisa membunuh jutaan sekaligus. Itu adalah "dunia nyata" yang dibicarakan oleh Manusia 
Tinggi seperti Shin. Tempat yang dituju Shin dan Tiera. 

---Itu adalah tempat yang tidak bisa kamu jangkau. Anda akan ditinggalkan--- 

"Tunggu !!" 

Schnee menjerit. Shin akan kembali ke dunianya yang dulu. Saya harus pergi kepadanya. 

Saat dia berpikir begitu, ikatan mengikat lengan dan kakinya menghilang. Bahkan sebelum 
dia bisa berpikir, Schnee berlari. 

Shin dan Tiera berjalan beberapa puluh mil di depan: dengan kecepatannya, Schnee akan 
mencapai mereka dalam hitungan detik. Namun, jarak di antara mereka tidak menyusut: 
sebaliknya, ia tumbuh semakin lebar. 

"Kenapa !?" 
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Kenapa aku tidak bisa menjangkau mereka? 

Tidak peduli seberapa keras saya menendang tanah, pemandangannya tidak berubah. 
Tidak peduli betapa aku merentangkan tangan, mereka tidak akan mencapai Shin. 
Frustrasi, iritasi meningkat. Saya dapat melihat mereka namun saya tidak dapat 
menjangkau mereka. 

---Anda tidak akan pernah mencapainya. Anda tidak akan pernah bisa lebih dekat. Kamu 
tidak pantas--- 

"Jangan pergi !!" 

Schnee tidak bisa menahan teriakannya. 

Saya harus memperlambatnya, bahkan hanya sedikit. 

Permohonannya, bagaimanapun, bahkan tidak mencapai Shin. 

"Ah!?!" 

Tubuhnya berhenti merespons lagi. Dia runtuh di tanah dan lumpur di tanah. 

Seolah mencemooh usahanya merangkak, apa yang dilihat Schnee, ketika dia akhirnya 
berhasil mengangkat kepalanya, adalah Shin dan Tiera melangkah ke dunia lain. Mereka 
ditelan oleh cahaya di depannya. 

"Tidak ...." 

Dia tidak dipilih. Dia tidak tinggal. Itu adalah salah satu masa depan terburuk yang bisa dia 
bayangkan. 

"Tidaaaaaaaak !!!!" 

Schnee menjerit, tangannya menggapai cahaya. Mereka tidak mencapai. Sudah terlambat. 

Cahaya di depannya menjadi kabur karena air mata. Detik berikutnya, dia bangun. 

"... .h ... .h ..." 

Untuk sesaat, dia tidak bisa mengingat di mana dia berada. 

Menggunakan 【Night Sight】, dia bisa melihat tangannya yang terentang dan langit-langit 

di atasnya. 

Setelah detak jantungnya yang cepat dan nafas yang tidak teratur menjadi tenang, Schnee 
duduk. 
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"Aku sedang bermimpi ...?" 

Setelah beberapa saat lega, Schnee ingat isi mimpi itu dan melihat sekelilingnya. Tidak ada 
orang lain di ruangan itu. Shin juga tidak ada di sana. 

"Itu ... tidak mungkin terjadi, kan ...?" 

Schnee berbisik sambil memegang tangan kanan yang dipegang Shin sampai dia tertidur. 

Ketakutannya tidak akan hilang. Dia pikir dia mendengar kata-kata yang sangat tidak 
menyenangkan. 

"Sangat dingin ..." 

Tangan kanannya tidak merasakan kehangatan sebelumnya. Tangannya sendiri sepertinya 
telah berubah menjadi es. 

"Shin" 

Schnee memanggil nama kekasihnya. Bukan sebagai penciptanya atau tuannya. 

Sensasi itu adalah bukti perasaannya, sebagai satu orang, sebagai seorang wanita. 

Atau setidaknya, seharusnya begitu. 

"Oh ..." 

Dia tidak bisa memastikan perasaannya. Mungkin karena kutukan terkutuk, dia 
mempertahankan sedikit ingatan dan perasaannya. 

Ketika dia memanggil nama Shin, dia sebagian merasa dia tidak sopan. Itu adalah 
perasaannya sebagai pelayan, bukan sesuatu yang merupakan bagian dari dirinya yang asli. 

Diri aslinya menyebut nama Shin dengan kasih sayang. Tidak ada kewajiban dalam hal itu. 

"Shin .... Shin ..." 

Schnee turun dari tempat tidurnya, meninggalkan kamarnya dan menuju ke arah Shin. 

Hati nuraninya berangsur-angsur menjadi lebih kabur, indranya tumpul, tubuhnya tidak 
stabil. Sangat dingin. Pembekuan. 

---Jika kamu tidak bisa membiarkannya pergi, jadikan dia milikmu--- 

suara seseorang menyentuh telinganya. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. 

Tetapi dimana? 
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Schnee tidak tahu. 

"Jadikan dia ... milikku ..." 

Schnee seharusnya pergi ke kamar Shin, tetapi tiba-tiba menemukan dirinya di luar rumah 
kayu. Tubuhnya membawanya ke pintu keluar desa peri. 

---Jika kamu melakukannya, yang kamu inginkan akan selamanya berada di sisimu--- 

"Selamanya ... di sisiku ..." 

Bagi Schnee, kata-kata itu adalah godaan yang terlalu manis. Dia bahkan tidak mau berpikir 
untuk berpisah darinya. Dia bahkan tidak mau membayangkan dia bisa pergi selamanya. 
Dia ingin dia menyentuhnya. Untuk mencintainya. 

---- bahkan jika sebagai mayat yang diam--- 

Kata-kata yang diucapkan oleh suara misterius itu tidak mencapai Schnee lagi. 

Hatinya jatuh dalam kekacauan dan kebingungan sehingga dia tidak bisa mengatakan apa 
yang dia rasakan lagi. Bahkan dalam keadaan seperti itu, kakinya bergerak mantap, seolah-
olah mereka memiliki pikiran sendiri. 

Dibungkus dalam gaun tidurnya yang memikat, Schnee menghilang dari desa peri. 

◆◆◆◆ 

Schnee telah menghilang. Cukup kejam, yang pertama tahu adalah Shin, yang ingin 
memberitahunya kata-kata yang gagal diucapkannya malam sebelumnya. 

"Schnee sudah pergi !? Apa kamu serius !? " 

" Tenangkan Filma, kamu juga sudah pernah mendengarnya. " 

Setelah memastikan Schnee benar-benar pergi, Shin menyampaikan informasi itu kepada 
yang lain melalui Mind Chat. Meski begitu, dia tidak bisa tidak bertanya. 

Bagi Filma, Schnee adalah seseorang yang sangat istimewa. 

"Tidak ada jawaban di desa faerie. Saya pikir ... dia pergi ke luar. " 

"Tapi kenapa? Tidak ada pertanda tentang ini semalam ...! " 

Filma tidak membiarkan Shin menghilang dari pandangannya. Dia yakin bahwa jika Schnee 
melakukan sesuatu yang tidak terduga, dia pasti telah terhubung entah bagaimana. 

"Shin. Apakah sesuatu terjadi pada Schnee setelah makan malam? " 
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Pertanyaan Shibaid membuat pikiran semua orang menjadi kata-kata. 

Bahkan Tzaobath, yang paling sedikit terlibat dalam kelompok itu, merasa bahwa Shin dan 
Schnee berbagi hubungan tertentu. 

"Hei, Shin, apakah sesuatu terjadi setelah itu ...?" 

"... Ya, itu benar. Saya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal ini, jadi 
saya akan memberi Anda inti umum. " 

Shin memberi tahu semua orang tentang kepemilikan Marino atas Tiera dan 
percakapannya dengan Schnee sesudahnya. 

"Mengapa...." 

Filma berbisik, tubuhnya bergetar. Detik berikutnya, dia menekan Shin untuk 
mendapatkan jawaban. 

"Kenapa kamu tidak bisa memberitahunya bahwa kamu akan tetap di sini !!" 

"Filma!" 

Shibaid menghentikan Filma dari meraih Shin dan mengangkatnya. Dia secara fisik lebih 
kuat, tetapi dia tidak melepaskan. Keduanya mengerahkan kekuatan mereka tanpa 
cadangan. 

"Kenapa kamu menghentikanku, Shibaid !?" 

"Tinggal di sini berarti membuang tanah airnya. Itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan 
dengan begitu mudah! " 

Shibaid telah meninggalkan negaranya karena kesetiaan pada Shin. Dia masih bisa kembali, 
tetapi dia telah memilih Shin dari negaranya dan telah mengatakan kepada beberapa 
pengikutnya yang lebih dekat bahwa ada kemungkinan bahwa mereka akan menjadi 
musuh di masa depan. 

Karena hal ini, ia dapat memahami perjuangan Shin hingga taraf tertentu. 

Filma melepaskan lengannya setelah mendengar kata-kata Shibaid. 

"Itu ... itu benar juga, tapi ..." 

"Kamu banyak, ada sesuatu yang harus kamu lakukan sekarang sebelum bertengkar di 
antara kamu sendiri, bukankah begitu?" 

Tzaobath berbicara selanjutnya. Kelompok itu berada di teras rumah kayu, sehingga 
Tzaobath juga dapat berpartisipasi dalam percakapan. 
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Shin dan yang lainnya tahu bahwa mencari Schnee lebih penting daripada berdiri di sana 
berbicara: Filma mungkin tidak bisa menahan diri. 

"Kita akan bicara lagi begitu kita kembali." 

Filma menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu menepuk pipinya sendiri. 

"Kalau begitu, mari kita cari kakak besar Schnee. Pertama-tama kita akan membutuhkan 
transportasi ... bisakah Anda membantu kami, Tzaobath? " 

Sety meminta Tzaobath untuk membawanya, sesantai mungkin seolah ia meminta itu 
untuk membantu berbelanja. Itu terjadi ketika mereka pertama kali tiba di desa faerie juga, 
jadi rupanya mereka berbagi hubungan semacam itu. 

"Dewa jahat terlibat, jadi aku tidak mungkin mengabaikan ini. Saya akan membantu Anda. " 

" Transport dulu? Apa kau sudah tahu di mana dia bisa berada? " 

Sejauh yang bisa diingat Shin, Sety tidak pernah belajar keterampilan sembunyi-sembunyi 
seperti 【Tracing】. Itu akan membutuhkan upaya yang panjang dan berat untuk 

melatihnya ke tingkat yang dapat digunakan, tetapi mengingat waktu Shin tidak ada, itu 
tidak mustahil. 

"Tentu saja saya lakukan. Saya bertanya kepada Tsumugins dan mereka mengatakan 
bahwa tanda kutukan itu meninggalkan desa. Mereka juga mengatakan akan menunjukkan 
jalannya kepada kami. " 

"Saya melihat. Kami akan mencoba menemukan Schnee dengan keahlian kami juga, jika 
keduanya menunjuk dengan cara yang sama, tidak akan ada kesalahan. " 

Schnee adalah karakter pendukung Shin, sehingga ia dapat menemukan posisinya atau 
setidaknya arah umum yang dia tuju pada miliknya. peta. Hal yang sama dapat dikatakan 
untuk karakter pendukung lainnya, tetapi pesan tidak dapat dikirim sampai Shin benar-
benar bertemu mereka. 

"Bolehkah kita segera pergi?" 

Shin bertanya kepada Tzaobath untuk konfirmasi dan yang terakhir mengangguk. 

"Aku siap kapan saja. Anda tidak perlu memanggil saya dengan sopan juga. Kami akan 
menjadi kawan seperjuangan mulai sekarang. Tidak akan cocok denganku untuk 
diperlakukan demikian oleh seseorang yang telah kupercayakan padaku. " 

" Mengerti ... tidak, mengerti. Maka saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Sety, 
apakah kamu siap? " 

Shin menerima proposal Tzaobath, lalu memeriksa Sety. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Aku juga bisa pergi kapan saja. Untuk mengembalikan kakak besar ke normal, aku siap 
melakukan apa saja! " 

Sety memukuli dadanya sambil dengan bangga membuat pernyataannya. Yang lain berbagi 
perasaan yang sama, bahkan jika mereka tidak mengatakannya. Filma terutama dipenuhi 
dengan niat membunuh terhadap dewa jahat. 

"Meskipun ingatannya mungkin salah, gadis itu masih Peri Tinggi. Untuk dapat 
memanipulasinya, musuh tentu saja adalah dewa jahat itu sendiri. Sudahkah Anda 
memikirkan tindakan balasan? " 

" Silakan tunggu. Biarkan saya memeriksa apa yang saya ingat. " 

Didorong oleh peringatan Tzaobath, Shin mengumpulkan apa yang diingatnya tentang 
dewa jahat Adetropos. 

Hal pertama yang diingatnya adalah bahwa Adetropos menggunakan serangan yang 
menyebabkan kelainan status mental. 【Kebingungan】, 【Kebingungan Tinggi】, 【

Pesona】, dan 【Cuci Otak】: karakteristik monster terbesar dan paling berbahaya adalah 

kecenderungannya untuk menembakkan rentetan mantra seperti itu. Itu bahkan mampu 
menghasilkan bidang yang mengurangi efek keterampilan pencegahan status efek dan 
peralatan oleh satu tahap. 

Banyak yang mengeluh tentang acara Adetropos, karena lebih mungkin dikalahkan oleh 
sekutu sendiri daripada bos itu sendiri. 

"Beri aku aksesori kamu semua, aku akan meng-upgrade mereka." 

Shin mengajukan permintaan ini setelah menjelaskan strateginya melawan Adetropos. 『

Anting Zaman Dewa』 yang Shibaid dan Filma miliki, yang biasanya mencegah penyakit 

status, akan dikurangi menjadi hanya meningkatkan pertahanan melawan mereka ketika 
menghadapi Adetropos: mereka tidak akan cukup untuk mencegah status negatif. 

Dalam permainan ada batas jumlah aksesori yang bisa digunakan, sehingga pemain akan 
fokus pada penguatan pertahanan atau hanya mencegah efek status tertentu. Mereka akan 
membagi status di antara anggota partai, untuk mencegah bahaya semua anggota yang 
terkena dampak pada saat yang sama. 

Namun, di dunia saat ini, aksesori bisa dinyalakan lebih dari di era gim dan tidak ada 
batasan lagi untuk perlengkapan: mereka bisa mengambil tindakan pencegahan yang lebih 
luas. 

"Filma, Shibaid, dan Sety dapat melengkapi beberapa peningkatan『 Anting Anting Dewa 

』. Dengan mereka Anda tidak akan terpengaruh oleh penyakit status kecuali sesuatu yang 
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benar-benar tidak terduga terjadi. Tiera, kamu tidak bisa melengkapi 『Anting Anting 

Dewa』 karena statistikmu, tapi kami akan puas dengan angka. " 

Shin memikirkan tindakan balasan untuk Tiera sambil meningkatkan upgr Anting Anting 
Dewa』. Jika dia tidak dapat mengandalkan kualitas, mereka harus mengandalkan 

kuantitas. 

Anting-anting, kalung, cincin, gelang, jepit rambut, dll. Shin akan menyuruhnya memakai 
lebih banyak aksesori, asalkan itu tidak membuatnya lebih sulit baginya untuk bertarung. 
Dia mencoba melampirkan beberapa cincin ke rantai, sehingga mengubahnya menjadi 
kalung, dan mereka semua mempertahankan efeknya, jadi dia menggunakan metode itu 
juga. Shin juga menambahkan perlindungan pada koin Geyl Tiera yang digunakan sebagai 
kalung, untuk asuransi tambahan. 

"Oke, Tiera seharusnya baik-baik saja sekarang. Jadi hanya Yuzuha dan Kagerou yang 
tersisa. Kamu juga tidak bisa menggunakan anting-anting itu, jadi ... " 

" Kuu, aku bisa. Aku menginginkan telinga. " 

" Kamu bisa? " 

Yuzuha, dari bahu Shin, menunjuk ke anting-anting Filma. 

Dia memiliki peralatan yang dipakai ketika mereka memasuki gua bawah laut untuk 
menyelamatkan Hermie, tapi itu adalah peralatan yang dibuat untuk monster mitra. 

『Anting Anting Dewa』 dibuat untuk pemain dan karakter pendukung, jadi Shin tidak 

menganggapnya sebagai perlengkapan yang bisa digunakan Yuzuha. Selain itu, sejauh yang 
diingat Shin, Beast Divine tidak terpengaruh oleh skill yang menyebabkan efek status 
mental. Di satu sisi, mereka adalah musuh alami bagi dewa jahat. 

Namun, Yuzuha masih belum mendapatkan kembali bentuk lengkapnya, jadi Shin 
memutuskan untuk memberikan barang itu padanya, untuk berjaga-jaga. Dia memberinya 
Earrings Anting Anting Dewa boost dan item lainnya untuk memperkuat pertahanan 
terhadap efek status negatif. Yuzuha berubah menjadi bentuk manusia dan 
mengenakannya. 

" Begitu , kamu bisa menggunakannya seperti itu." 

"Kuu, sempurna." 

Yuzuha membusungkan dadanya dengan bangga, lalu kembali ke mode rubah. Anting-
anting menutupi sebagian telinganya, dan barang-barang lainnya juga berubah agar tidak 
menghalangi gerakannya. Mereka sebagian besar ditutupi oleh bulunya dan tidak terlihat, 
tetapi Shin tahu bahwa Yuzuha masih melengkapi mereka. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Selanjutnya adalah Kagerou. Kamu tidak bisa melakukan hal yang sama seperti yang 
Yuzuha lakukan, jadi kami hanya akan menggunakan kalung. " 

Itu adalah metode yang cukup klasik untuk monster berkaki empat. Jenis lain termasuk 
menempelkan aksesori ke kaki atau ekornya. Kagerou tidak menolak sama sekali ketika 
Shin melengkapi aksesorisnya. Setelah itu, ia membuat beberapa lompatan kecil dan berlari 
sedikit, untuk memeriksa apakah mereka akan merepotkan gerakannya. 

"Aku akan bertanya untuk berjaga-jaga, tetapi apakah kamu membutuhkan sesuatu, 
Tzaobath? Saya tidak yakin apakah Anda bisa melengkapi barang saya. " 

" Apakah barang buatan manusia berpengaruh pada saya? " 

" Siapa yang tahu? Tapi sepertinya mereka melakukannya pada Yuzuha dan Kagerou, jadi 
kupikir kemungkinan ada di sana. " 

" Hmm. Lalu aku akan meminta item perlindungan mental yang sama yang kamu berikan 
kepada Element Tail. Untuk dimanipulasi oleh itu akan menjadi penghinaan yang lebih 
buruk daripada kalah karenanya. " 

Tzaobath berbicara, percikan api membakar nafasnya. Itu biasanya dengan tenang 
memaksakan, tetapi ketika sampai pada dewa jahat, bahkan naga akan kehilangan 
emosinya. 

"Anting-anting ... tidak akan bekerja, kurasa. Bisakah Anda mencoba mengenakannya 
sebagai gelang atau cincin? " 

Berpikir bahwa kerah akan keluar dari pertanyaan, Shin bahkan tidak menyebutkan 
kemungkinan. 

Ukuran item yang bisa digunakan bisa disesuaikan, jadi mereka seharusnya tumbuh lebih 
besar atau lebih kecil secara otomatis, tetapi tidak ada yang terjadi ketika Shin 
memberikannya ke Tzaobath. 

"Hmm, tidak ada reaksi?" 

"Lagipula tidak ada monster partner seukuranmu. Mungkin rentang penyesuaian ukuran 
memiliki batas? Jika demikian, tidak banyak aku .... ya! " 

Shin mengambil item itu kembali dari Tzaobath dan mengeluarkan kartu item lain. 

"Apa itu?" 

"Aksesori jenis cat. Menggambar pola di permukaan tubuh menggunakan pesona sihir. " 

Di era game, itu digunakan sebagai item mode. Itu bisa diterapkan di mana saja pada tubuh 
dan tidak mengganggu peralatan lainnya. Namun, tipe cat juga menggunakan satu slot 
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aksesori, sehingga sebagian besar pemain biasanya menggunakan jenis anting-anting, 
gelang, atau hiasan rambut yang lebih efektif. 

"Begitu ya, itu dioleskan pada kulit, jadi ukurannya tidak menjadi perhatian. Ayo kita coba. 
" 

Tzaobath dengan gesit mengambil kartu item dengan cakar dan mematerialisasikannya. 
Setelah pola yang muncul di udara ditempatkan di mana saja di tubuh, item itu dilengkapi. 

"Ini sepertinya berhasil ... Aku merasakan sesuatu menutupi seluruh tubuhku. Bisakah 
Anda memberi tahu? 

"Ya saya bisa. Jadi tipe cat bekerja dengan baik pada makhluk berukuran besar ... Aku akan 
mengingatnya. " 

Tipe cat kurang efektif daripada aksesori lainnya, tetapi tidak ada kemungkinan mereka 
akan dihancurkan. Bahkan jika lengan tempat pola itu terpotong, benda atau keterampilan 
Ilahi dapat memulihkan kedua lengan dan pola itu. Namun ini tidak akan bekerja dengan 
cincin atau ban lengan: jika dihancurkan, mereka hampir tidak mungkin untuk memulihkan 
pertengahan pertempuran, kecuali kemampuan memulihkan otomatis yang sangat tinggi. 

Untuk asuransi tambahan, Shin menambahkan aksesori jenis cat ke seluruh grup juga. 

"Pasang mereka di mana pun kamu suka, dan efeknya akan aktif." 

Shin kemudian menambahkan jenis cat tepat di atas sisi kiri dadanya. Saat dia 
melakukannya, pola yang dilukis melewati pakaiannya dan menempelkan dirinya ke 
kulitnya. Dia memilih untuk menerapkannya ke dadanya karena, tidak seperti lengan atau 
kaki, itu adalah bagian yang lebih kecil kemungkinannya untuk hilang. Seperti Shin, Filma 
dan yang lainnya menerapkan pola ke dada mereka juga. 

Shin, Shibaid, dan Sety memiliki kulit sedikit terbuka, sehingga polanya tidak bisa dilihat, 
tetapi dada Filma dan Tiera lebih terlihat, sehingga pola bunga sebagian terlihat. 

Yuzuha berubah menjadi bentuk manusia lagi untuk menerapkan pola, kemudian kembali 
ke mode rubah kecil. Bentuk itu lebih nyaman baginya. 

Kagerou berbaring telentang saat Tiera menerapkan pola itu. 

"Oke, sekarang semua persiapan sudah selesai. Ayo pergi." 

Kelompok itu makan sarapan cepat dengan makanan yang sudah disiapkan Shin di kotak 
barang, lalu naik ke punggung Tzaobath. Desa faerie, tanpa Sety memeliharanya, mungkin 
akan menghilang segera setelah dia pergi. Namun, itu juga area pribadi Shin, jadi 
dimungkinkan untuk mengubahnya menjadi kartu dan membawanya. Ketika dia 
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melakukannya, mungkin karena dia mengubah daerah itu menjadi kartu, atau mungkin dia 
adalah pemilik aslinya, beban pelestarian bergeser pada Shin. 

"Apa arahnya?" 

" 

Ke arah sana, lurus ke utara-barat-laut." Sety bertanya kepada Tsumugins, lalu menunjuk 
ke suatu titik di langit. 【Tracing】 Shin menunjukkan arah yang sama. 

"Tunggu kami, Schnee, kami akan tiba dalam waktu singkat!" 

Shin berbisik sambil menatap ke arah dewa jahat itu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 12 - 4.1 
Naga itu langsung melayang tinggi ke langit, membersihkan awan saat melintas, akhirnya 
mencapai ketinggian yang jarang diterbangkan monster terbang lainnya. Pesta itu menaiki 
Tzaobath dengan urutan sebagai berikut: Sety pertama, sebagai pemandu, Shin di 
belakangnya, karena ia juga bisa tahu ke arah mana harus pergi, diikuti oleh Tiera, Filma, 
dan terakhir Shibaid. 

"Tidak ada yang jatuh, kan?" 

Shin sudah memeriksa peta, tetapi berbalik untuk melihat kalau-kalau. Dia tahu bahwa 
mengendarai Tzaobath tanpa perlindungan akan berisiko, jadi dia telah membuat 
penghalang untuk melindungi semua penumpang dari angin dan tabrakan burung atau 
serangga. Bahkan kemudian, mereka melaju di udara dengan kecepatan yang luar biasa. 

Tzaobath telah bangkit begitu cepat sehingga selama pendakiannya banyak burung dan 
serangga terlempar dari jalur mereka oleh penghalang. Seandainya Shin tidak memasang 
penghalang, anggota STR tinggi seperti dia, Filma, dan Shibaid akan baik-baik saja, tetapi 
Tiera akan terlempar dari kuda naga mereka dengan mudah. 

Dalam hal STR, Sety tipe penyihir akan berada dalam bahaya juga. 

"... Sepertinya kita berada di dunia yang berbeda." 

Tiera perlahan membuka matanya untuk melihat ke bawah, dengan campuran 
kegembiraan dan kejutan ditambah serangkaian teror. Pemandangan yang menyebar di 
hadapannya tentu sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang dia alami sebelumnya. 
Tanah, biasanya dengan kuat menopangnya dari bawah, tidak lebih: lebih dari setengah 
bidang pandangnya sekarang berwarna biru. Tanahnya begitu jauh sehingga dia hampir 
tidak percaya bahwa dia telah berdiri di sana beberapa saat sebelumnya. 

Tiera sebelumnya pernah menunggangi Naga Penatua, tetapi kecepatan dan tinggi 
Tzaobath adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Shin merasa bahwa mereka 
sekarang terbang di tempat di mana hanya sedikit organisme terbang yang bisa 
membuatnya tampak seperti dunia yang sama sekali baru. 

"Jarang bisa melihat bumi dari ketinggian ini. Lagipula monster yang bisa dinaiki tidak bisa 
terbang setinggi ini. " 

Mata Shin menyipit. 

Dia telah menunggangi monster terbang beberapa kali selama acara, tetapi kecepatan dan 
tinggi mereka saat ini jauh melebihi apa yang telah dia alami di masa lalu. Pencarian 
mereka akan memakan waktu lebih sedikit dari yang diharapkan. 
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"Ini terasa sangat tidak nyata. Saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi 
jika saya jatuh. " 

Situasi saat ini tampaknya melebihi batas imajinasi Tiera. Itu adalah respon normal bagi 
seseorang tanpa pengalaman mengendarai monster terbang. Ketika menghadapi situasi di 
luar pemahaman seseorang, orang normal dapat merasa sulit untuk berpikir. 

"Jika kamu merasa sakit, katakan saja, oke?" 

Meskipun tidak setingkat Tiera, Filma dan Shibaid juga tampak agak tegang. 

Shin telah terbang dengan pesawat terbang di dunia asalnya, jadi dia tidak terlalu 
terpengaruh, tetapi situasi saat ini bisa membuat stres bagi penghuni dunia ini. 

Jika mereka jatuh dari ketinggian ini, bahkan karakter pendukung Shin tidak akan terluka. 

Beberapa orang merasa sakit ketika terbang di pesawat, bahkan jika mereka tidak takut 
pada tempat tinggi, jadi Shin memperingatkan teman-temannya sebelum sesuatu terjadi. 

"Kami benar-benar cepat. Bukankah kita akan tiba dalam waktu singkat, dengan kecepatan 
seperti ini? " 

Sety bergumam sambil melihat ke depan, Tsumugins menempel padanya. 

"Bisakah kamu tahu jaraknya?" 

"Setidaknya begitu kata Tsumugins. Selain itu jika kita melaju secepat ini, kita bisa 
melintasi seluruh benua dalam satu hari. " 

Kecepatan terbang Tzaobath tidak hanya datang dari sayapnya: itu juga dipengaruhi oleh 
efek sihir dan keterampilan, seperti yang bisa diduga di dunia fantasi. Kemampuan unik 
Tzaobath, bagaimanapun, bukan urusan terpenting bagi Shin saat ini. 

Selama dia bisa mencapai lokasi Schnee sesegera mungkin, dia tidak peduli apakah dia 
sedang mengendarai monster, jet, atau apa pun. 

"Kita hanya perlu berjalan lurus seperti ini, dan kita akan tiba di ... sekitar 20 menit." 

Sety berbicara setelah mengkonfirmasi waktu dengan Tsumugins. Jarak tepatnya masih 
agak kabur. Seperti yang dia katakan, bagaimanapun, mereka akan mencapai tujuan 
mereka dalam waktu sekitar 20 menit: Penanda Schnee muncul dalam jangkauan deteksi 
Shin. 

"Ada di sana di daerah itu yang dikelilingi oleh pegunungan!" 

Lokasi yang ditunjuk Shin adalah di sebelah utara tengah benua Eltnia. Itu adalah daerah 
dataran yang dikelilingi oleh pegunungan yang agak tinggi, meskipun tidak ada gunung 
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yang cukup untuk membentuk rantai. Itu adalah area dengan vegetasi lebat dan pohon-
pohon tinggi, tetapi satu tempat tampaknya telah diukir oleh sesuatu. Karena floranya juga 
berbeda, itu mungkin tempat yang Tzaobath hancurkan sebelumnya. Mungkin karena 
kehadiran dewa jahat, awan tebal menggantung di pegunungan, membuat lokasi tampak 
jauh lebih gelap daripada sekitarnya. 

"Jadi ini tempatnya." 

"Apakah kamu ingat sesuatu?" 

"Ya, di antara tempat-tempat yang aku hancurkan, ini memiliki jumlah anggota suku 
Kishimi yang terbesar. Memikirkan bahwa asal-usul segala sesuatu ada di sini ... Saya harus 
disalahkan karena tidak mengakhiri semuanya saat itu. " 

Nada bicara Tzaobath dipenuhi dengan kemarahan. Sisik yang menutupi tubuh naga mulai 
bersinar sebagai tanggapan atas kegembiraannya yang semakin besar. 

"Aku mengerti perasaanmu dengan cukup baik, tapi tunggu sampai kita sudah 
menyelamatkan Schnee. Anda dapat melakukan apa pun yang Anda inginkan setelah itu. " 

" Maaf, saya membiarkan perasaan saya mengambil alih sejenak. Saya akan turun sekarang, 
tetapi apa pun bisa terjadi. Tetap jaga dirimu. " 

Tzaobath mendesak partai untuk berhati-hati sambil fokus pada tujuan mereka. Mereka 
berhasil mencapainya dalam waktu kurang dari satu jam berkat Tzaobath. Tidak peduli 
seberapa tinggi statistik Schnee, mengingat berapa banyak waktu telah berlalu sejak dia 
meninggalkan Shin, dia telah bergerak jarak yang terlalu jauh untuk kemampuannya. Shin 
tidak tahu apakah dia telah menjinakkan monster terbang atau diteleportasi, tetapi 
kemungkinan dewa jahat sedang menunggu sangat tinggi. 

"Bagaimanapun juga ... benar-benar tidak ada apa-apa di sini." 

Pohon kecil tumbuh di sana-sini, tetapi sebenarnya tidak ada yang lain. Setiap bangunan 
mungkin telah dihancurkan, bahkan tidak meninggalkan puing-puing. 

"Kehadiran Schnee ... ada di sana." 

"Tsumugins mengatakan hal yang sama." 

Arah yang ditunjukkan Shin dan Tsumugin adalah pusat kawah. 

Kelompok itu memutuskan untuk mendarat pada jarak tertentu, untuk berjaga-jaga. 

"Tapi sepertinya tidak ada apa-apa di sana." 

"Itu tersembunyi, atau di bawah tanah." 
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Filma dan Shibaid berbicara sambil memandangi kawah. 

Shin juga melihat ke arahnya. Dia mengaktifkan skill 【See Through】 untuk menetralkan 

penyembunyian atau efek kamuflase, tetapi tidak ada yang berubah dalam bidang 
pandangnya. Tidak ada yang disembunyikan di sana, rupanya. 

Shin kemudian mempersempit bidang pendeteksiannya, sehingga meningkatkan presisi. 

"Sepertinya memang ada sesuatu di bawah tanah. Saya tidak tahu seberapa lebar itu, tetapi 
tampaknya cukup dalam. " 

Kehadiran Schnee datang dari lokasi yang agak dalam. Sepertinya tidak bergerak. Shin 
tidak tahu apakah itu tidak bergerak atau tidak bisa bergerak, tetapi tidak ada kesalahan 
bahwa itu ada di sana. 

"Jadi, bahkan jika bagian atas tanah telah dihancurkan, struktur bawah tanah tetap ada. 
Kami tidak punya pilihan selain Tzaobath menunggu di sini kalau begitu. " 

" Ngh ... Lagi pula, aku tidak bisa mengurangi ukuran tubuhku. Mau bagaimana lagi ... Saya 
akan tinggal di sini dan mengawasi sekitarnya. 

Beri tahu saya jika ada sesuatu yang terjadi. " Karena tidak dapat mengubah ukuran 
tubuhnya, Tzaobath tidak dapat menjelajahi bawah tanah dengan mudah, karena tidak 
dapat melewati koridor. 

Setelah menenangkan amarah Tzaobath pada tindakan balasan dewa jahat, Shin dan 
rombongan menuju pusat kawah. 

"Pasti ada di sini. Sudah dikubur, tetapi tanggapan 【Magic Sonar】 berbeda. " 

Sety memejamkan matanya untuk berkonsentrasi di tanah, lalu mengumumkan 
penemuannya dengan percaya diri. Shin memeriksa lokasi juga dan menemukan bahwa itu 
memang berbeda dari daerah lainnya. 

"Akan membuang-buang waktu untuk menggali lubang, haruskah kita meledakkannya?" 

"Apa !? Apakah Anda menyadari betapa berbahayanya itu? Aku bisa menghapus tanah 
sebanyak ini dalam sekejap, mundur saja! " 

Shin siap melepaskan sihirnya, tetapi Sety menghentikannya. Setelah menghilangnya 
Schnee, dia mungkin bertindak sedikit berbeda dari biasanya. 

"Aku akan membuat pintu masuk, kalau begitu." 

Sety mengangkat tangannya ke tanah yang seharusnya menutupi pintu masuk, yang mulai 
bergerak dengan sendirinya, seolah-olah lengan raksasa menyapu, dan secara bertahap 
membentuk sebuah bukit kecil di sebelah pintu masuk. 
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"Apakah ini sihir?" 

"Hanya variasi 【Earth Wall】. Sejak Dusk of Majesty, dimungkinkan untuk memodifikasi 

mantra dan menerapkannya pada berbagai situasi. " 

Menurut Sety, perubahan ini tidak hanya berlaku pada sihir: menjadi mungkin untuk 
mengubah keterampilan bela diri juga, untuk mengurangi beban pada pengguna atau 
memberi mereka efek yang berbeda. 

"Ayo pergi." 

Rongga yang baru terbentuk yang mengarah ke bawah tanah tingginya sekitar tiga mel dan 
dua mel. Itu tidak terlalu besar, tapi Shin masuk tanpa ragu-ragu. Sinar matahari menerangi 
pintu masuk hanya sedikit, tetapi berkat 【Night Vision】 Shin bisa melanjutkan dengan 

percaya diri. 

"Aku mengerti, jadi ini adalah ruang bawah tanah rahasia." 

Shin melihat respon bermusuhan di peta dan mengingat kembali pengetahuan tentang 
keberadaan ruang bawah tanah seperti itu. Informasi tentang itu telah dibagikan di papan 
buletin permainan, tetapi ada persyaratan untuk itu muncul, jadi Shin benar-benar melihat 
satu untuk pertama kalinya. 

"Yah, tidak masalah. Saya akan memimpin. Filma, Tiera, Sety, dan Shibaid, ikuti saya dalam 
urutan itu. " 

Shin menekankan pada barisan belakang, menetapkan Shibaid sebagai garis pertahanan 
terakhir. Mereka tidak mengira kelompok mereka akan berjalan dengan mudah tanpa 
menemui hambatan, sehingga mereka tidak sedikitpun terguncang. Berkat pembelajaran 
bertahap kemampuan Marino, sekarang Tiera bisa menggunakan 【Night Vision】 juga, 

seperti anggota lainnya di pesta: tidak ada anggota yang tidak bisa melihat dalam 
kegelapan. 

"Tidak ada yang seperti ini ketika kita pergi bersama, ada di sana." 

"Itu benar, Filma. Dalam kasusmu, kita baru saja mengalahkan monster yang menjadi 
Kishimis, dan hanya itu. " 

" ... hey, Shin. Bukankah kau sudah bertingkah agak aneh sejak kita sampai di sini? " 

" ... Aku sadar. " 

Shin menjawab sambil menghela nafas atas ucapan tumpul Filma. Kata-katanya lebih kasar, 
seperti perilakunya. 
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Dia tidak seperti ini ketika mereka meninggalkan Desa Faerie, tetapi dia sadar bahwa dia 
gelisah karena dia telah mendeteksi kehadiran Schnee, dan itu menunjukkan. 

Nama Schnee ditampilkan di peta, masih sebagai anggota partai, jadi setidaknya dia tahu 
pasti bahwa dia tidak mati. 

Meski begitu, dia merasakan dorongan untuk berlomba ke sisinya sesegera mungkin. 
Bahkan jika dia aman secara fisik, siapa yang tahu apa kondisi mentalnya? Dia sudah tidak 
seimbang untuk memulai, jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan. 

Dia berjalan sambil memperhatikan sekelilingnya, tetapi jika Filma dan yang lainnya tidak 
ada di sana, dia mungkin akan berlari secepat mungkin, mengandalkan statistik dan 
perlengkapannya untuk perlindungan. 

Sekarang Shin menyadari perasaannya, setelah berbicara dengan Schnee malam 
sebelumnya, dia menyadari betapa ketakutannya kehilangan dia. 

"Jika kau melawan bos ini sebelum kupikir itu akan baik-baik saja, tetapi jika sesuatu 
terjadi padamu, kakak besar Schnee akan sangat sedih, oke?" 

"Aku tahu itu, aku sedang berhati-hati." 

Setelah Filma, Sety juga menunjukkan kegelisahan Shin, jadi dia sedikit tenang. Sementara 
mereka tidak berbicara, dia merasakan Tiera, Yuzuha, dan Shibaid mengawasinya. Bahkan 
tanpa melihat mereka, dia bisa tahu mereka khawatir. 

"Hmph!" 

Shin menarik napas dalam-dalam, lalu menampar pipinya. Tergesa-gesa membuat sia-sia, 
katanya dalam hati, berusaha tenang. 

"Hei, Shin, kamu tidak tahu apa-apa tentang penjara bawah tanah ini?" 

"Aku hanya mendengar sedikit demi sedikit tentang itu. Saya tahu rute yang harus diambil, 
terima kasih kepada 【Magic Sonar】. Perangkap akan menjadi masalah. " 

Terlepas dari kenyataan bahwa bos itu sendiri menggunakan berbagai keterampilan tipe 
mental, penjara bawah tanah itu sendiri menampung semua jenis perangkap serangan sihir 
skala besar, atau begitulah yang telah didengar Shin. 

Dia hanya ingat pemain lain mengeluh tentang mereka di papan buletin, tetapi jika itu 
benar itu akan menyebalkan, karena serangan seperti itu sangat sulit untuk dipertahankan. 

Beberapa jebakan menyebabkan ledakan melalui sihir api ketika pesta mencapai pusat 
ruangan. Ada banyak jebakan lain yang cukup berbahaya dalam gim yang sekarang benar-
benar mematikan. 
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"Yah, serahkan saja itu padaku. Saya telah menjelajahi ruang bawah tanah solo berkali-kali, 
keterampilan dan kemampuan deteksi jebakan saya telah dilatih dengan sepatutnya. " 

Dalam permainan beberapa perangkap dapat dengan mudah menembus resistensi efek 
status rata-rata. Mereka jarang membunuh pemain secara langsung, hanya memperlambat 
kemajuan mereka. Mungkin karena kedengkian manajemen, jebakan ini selalu ditetapkan 
pada rute monster. 

Dianiaya sampai mati ketika tidak berdaya karena 【Kelumpuhan】 atau 【Membatu】 

atau disergap saat menyerang sekutu karena 【Kebingungan】 atau 【Kebingungan Tinggi

】, ada segala macam pemicu yang dapat menyebabkan kehancuran partai. 

Jebakan di ruang bawah tanah, di mana pun, semuanya menjijikkan. Ini adalah sentimen 
yang dibagikan oleh semua pemain. 

"Berhenti, semuanya. Bicaralah tentang iblis ... " 

Shin memberi isyarat agar Filma dan yang lainnya berhenti dan mengambil sebuah kerikil 
di tengah koridor. Kemudian, begitu dia melemparkannya, dia mengaktifkan skill Divine 【

Twin Branch Purification】. 

Sebuah penghalang semi-transparan, seperti kaca muncul di hadapan Shin. Beberapa saat 
kemudian, kerikil yang dilemparnya ke tanah. Pada saat yang sama, cahaya oranye 
menyala, segera diikuti oleh ledakan besar, cukup besar untuk sepenuhnya menelan pesta 
Shin. 

Itu adalah perangkap yang sama yang disebutkan Shin sebelumnya, yang menyebabkan 
ledakan dengan pesta di pusatnya. Kali ini, jebakan berbahaya telah sepenuhnya disegel 
oleh penghalang 【Twin Branch Purification】, dilemparkan ke seberang koridor. 

Dibandingkan dengan skill 【One Leaf Absolution】 yang digunakan Shin di Dataran 

Wraith, penghalang ini bahkan lebih tahan terhadap serangan fisik dan magis dan 
ketahanannya juga lebih kuat: tidak hanya itu memblokir api, itu tidak membiarkan panas 
ledakan itu gelombang baik. 

Meskipun Tiera telah mendengar tentang jebakan itu, dia tidak bisa menyembunyikan 
keterkejutannya. 

"Aku bisa melihat betapa menakutkannya itu sekarang ... memicu itu tanpa mengetahui 
akan menjadi mimpi buruk." 

"Kamu membutuhkan setidaknya dua jenis keterampilan pendeteksian untuk 
mengambilnya juga. Memiliki keterampilan maksimal sebagai suatu kondisi adalah sesuatu 
yang tidak ada yang biasanya menganggap, yang membuat jebakan lebih buruk. Meskipun 
begitu, kadang-kadang kamu bahkan bisa menemukannya di ruang bawah tanah normal. " 
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" Sepertinya mereka ingin kamu jatuh dalam satu ... " 

" Itu sebabnya orang mengatakan bahwa perangkap bawah tanah dibuat oleh orang-orang 
dengan niat jahat. Pokoknya, di sini cukup sepi. " 

Shin berbicara dengan Tiera sambil melihat sekeliling. Sudah sekitar 10 menit sejak 
mereka memasuki ruang bawah tanah, tetapi yang mereka temukan hanyalah satu 
perangkap, yang tampak aneh. Partai terus mengumpulkan peta ruang bawah tanah 
melalui 【Magic Sonar】, menuju ke lokasi Schnee -- bagian terdalam dari ruang bawah 

tanah -- melalui rute terpendek yang mungkin. 

Kurangnya pertemuan monster dan kelangkaan perangkap membuat kemajuan mereka 
jauh lebih cepat daripada ruang bawah tanah biasa. Sementara mereka tidak bisa langsung 
turun, mereka sudah membahas sekitar seperlima dari total dungeon. Pesta itu tidak tahu 
banyak tentang ruang bawah tanah rahasia ini, tapi itu jelas aneh untuk keterampilan peta 
dan deteksi untuk tidak menunjukkan tanda-tanda kehadiran monster. 

Ada ruang bawah tanah yang penuh perangkap tanpa monster di dalamnya, tapi terlalu 
sedikit jebakan di sini untuk itu. 

Sebelum memasuki ruang bawah tanah, 【Magic Sonar】 Shin jelas menunjukkan respon 

seperti monster juga. 

"Mungkin mereka menarik kita lebih dalam? Dalam beberapa ruang bawah tanah, monster 
akan muncul secara massal setelah kamu melewati titik tertentu, kan? " 

Filma mengacu pada ruang bawah tanah tipe serangan waktu, di mana para pemain harus 
membuang bos dengan cepat dan berteleportasi, supaya mereka dihancurkan oleh banyak 
orang. monster. 

"Ya kamu benar. Tetapi bahkan di ruang bawah tanah seperti itu kamu bertemu dengan 
beberapa monster di jalan, jadi kamu tidak akan menyadari bahwa kamu berada di dalam 
satu. " 

Dungeon yang benar-benar tanpa monster adalah tanda yang terlalu jelas bahwa ada 
beberapa trik untuk mereka. Dalam permainan, bahkan jika monster ada di sana hanya 
untuk tujuan penyamaran, akan ada beberapa berkeliaran di sekitar, tetapi di sini bidang 
deteksi Shin tidak mengambil bahkan tanggapan tunggal. 

Shin bertanya pada Shibaid, penjaga belakang, tetapi tidak ada tanda-tanda apa pun yang 
mendekati mereka dari belakang. 

"Dengan hal-hal yang begitu sepi, aku bertanya-tanya tentang kakak besar ... apakah dia 
baik-baik saja?" 

"......" 
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Tidak ada yang menjawab bisikan Sety. Semua orang berpikiran sama, terutama Shin. 

"Hei, Shin, apa kau---" 

"Tunggu." Tidak 

menerima jawaban, Sety hendak mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Shin memotongnya. 

Spidol merah muncul di peta. Itu adalah kehadiran monster. 

"Apakah ini ujian atau semacamnya? Lima unit. Datang dari depan. " 

Setelah kata-kata Shin, Filma mencengkeram gagang Moon Bulan Merah』 dan Tiera 

menyodokkan panah. 

Pesta berjalan menyusuri koridor sekitar empat mel lebar: untuk setidaknya 20 mel lebih, 
tidak ada garpu di jalan. Pergerakan ikon-ikon pada peta memperjelas bahwa mereka 
bukan monster dengan kemampuan pentahapan di dinding, seperti hantu atau ekor 
elemen. 

Ada beberapa rintangan di jalan. Shin mengaktifkan 【Far Sight】, untuk mengetahui 

identitas monster secepat mungkin. Ketika dia melakukannya, dia melihat sesuatu yang 
tidak wajar. 

"Bahkan dengan 【Night Sight】 diaktifkan, koridor di depan gelap ... ada Dark Summoner. 

Sety! " 

" Serahkan padaku! " 

Diminta oleh Shin, Sety mengucapkan mantra. Tongkat yang dipegangnya, kira-kira 
setinggi dirinya, melebar hingga mengelilingi kristal berwajah delapan. Senjata eksklusif 
Sety, 『Dusk Moon』 merespons keinginan pemiliknya dan mulai bersinar. Kristal pelangi 

di ujung tongkat memancarkan bola cahaya. 

Bola dunia pertama diikuti oleh dua dan tiga bola lagi, yang pada akhirnya menciptakan 30 
bola cahaya yang menerangi jalan di depan pesta. 

"Itu mereka." 

Di depan Shin, monster humanoid yang mengenakan jubah compang-camping mundur, 
terintimidasi oleh bola cahaya. 

Monster, membawa kegelapan yang mampu mematikan 【Night Sight】 dan 【Far Sight】, 

adalah Dark Summoner. 
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Mereka tampak humanoid, tetapi jubah mereka yang compang-camping tidak mengandung 
apa pun kecuali kegelapan, yang tidak mengalami kerusakan saat diserang. Tubuh mereka 
yang sebenarnya adalah benda seperti lilin yang mereka bawa, yang terbakar dengan api 
gelap. 

"Tiera, bidik lilin yang mereka pegang! Itulah tubuh mereka yang sebenarnya. Filma, 
kalahkan Shadow Stalkers di belakang mereka. Shibaid, berjaga-jaga di belakang. Sety, 
Anda mengawasi seluruh situasi dan mendukung saat dibutuhkan. Yuzuha, Kagerou, 
lindungi bagian belakang. " 

Shin memberi perintah pada pesta, lalu bergabung dengan Filma dalam pertempuran di 
garis depan. 
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Vol. 12 - 4.2 
Ketika Dark Summoner muncul, mereka selalu disertai oleh monster bernama Shadow 
Stalkers, yang memiliki kemampuan "berenang" dalam bayangan, seolah-olah bayangan ini 
adalah badan air. Shadow Stalkers dengan demikian memiliki kemampuan untuk bergerak 
bebas melalui kegelapan yang diciptakan oleh Dark Summoners, yang darinya mereka juga 
menerima boost stat. 

Mereka adalah kombinasi yang menjengkelkan untuk bertarung, karena, tanpa strategi 
yang cocok atau statistik yang memadai, akan butuh waktu lama untuk mengalahkan 
mereka. 

"Ada sesuatu yang besar juga." 

Setelah menebang Shadow Stalker yang mengerikan, berbentuk seperti burung tanpa 
sayap yang menyatu dengan sabit belalang sembah, Shin melihat semacam genangan gelap 
gulita yang gelap gulita, jauh lebih besar dari monster lainnya. Itu adalah indikasi bahwa 
Shadow Stalker sedang menunggu: ukuran bayangan berkorelasi langsung dengan 
kekuatannya. Sementara genangan air seperti itu biasanya berdiameter sekitar 60 kuburan, 
yang ditemukan Shin dengan lebar lebih dari 1 mel. 

"A Dark Stalker, huh." 

Dua lampu merah bersinar dalam genangan kegelapan. Itu adalah mata merah darah 
Pengemis Gelap. Di depan kelompok Shin, kegelapan di dalam lingkaran membengkak dan 
terbentuk. 

Tubuh bagian atas Pengemis Gelap bangkit dari genangan kegelapan. Sementara berbentuk 
seperti Shadow Stalker, tubuhnya ditutupi oleh semacam kerangka logam hitam dan 
memiliki empat lengan, masing-masing berbentuk seperti bilah tajam. Berbeda dengan 
Shadow Stalkers, yang selalu menyerang dari bayang-bayang, Dark Stalkers cukup kuat 
untuk menghadapi pemain secara langsung. 

【Dark Stalker Level 649】 

Menilai dari fakta monster yang bertarung di pesta itu berada di sekitar level 200, musuh 
baru ini adalah ancaman yang jauh lebih tinggi. 

Pisau Dark Stalker berkilau di bawah bola cahaya, saat monster itu mengamati mangsanya. 
Namun, tidak ada waktu untuk mencoba mengayunkan senjatanya. Tidak peduli seberapa 
kuat Dark Stalker dibandingkan dengan Shadow Stalkers, itu masih jauh lebih rendah 
daripada Shin dan partainya. 

".... Keluar dari jalan." 
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Katana Shin, 『Tanpa Bulan』 menelusuri lengkungan di udara, yang dengan mudah 

membelah Penguntit Kegelapan menjadi dua. Dia kemudian menarik kembali pedangnya, 
memotong kepala monster itu dalam proses, dan HP-nya mencapai nol. 

"Shin! Sepertinya dewa jahat semakin serius! " 

" Sepertinya begitu. " 

Shin melihat lilin para Dark Summoner yang dihancurkan oleh panah Tiera, lalu di luar 
monster, ketika Shibaid memanggilnya. 

Sejumlah besar ikon monster muncul di peta Shin dan juga jangkauan pendeteksiannya. 
Semakin banyak titik merah mengisi area yang sebelumnya kosong. Sebelum Shin, banyak 
Pemanggil Gelap muncul. Dalam kegelapan di sekitar mereka, mata merah dari Penguntit 
Gelap dan Penguntit Bayangan bersinar mengancam. 

"Wow ... apa itu ...?" 

Tiera juga memperhatikan sekelompok besar monster berkeliaran di sudut di mana cahaya 
bola tidak mencapai. Kegelapan membentang di atas lantai, dinding, langit-langit, 
keseluruhan koridor. Penguntit Gelap di dalamnya juga menghiasi setiap bagian koridor. 

"Sepertinya kita sudah menemukan sarang mereka." 

Melihat peta, Shin mendeteksi bahwa pertemuan serupa juga ada di belakang Shibaid. 
Tidak jelas apakah monster berada di bawah perintah dewa jahat, tetapi jelas bahwa 
mereka menargetkan kelompok Shin. Jika demikian, respons partai juga jelas. 

"Shibaid, jangan biarkan yang di belakang kita mendekat! Sety, biarkan bola dunia menyala 
dan mendukung garis depan dengan Tiera! Yuzuha, Kagerou, terus jaga Tiera dan yang 
lainnya! " 

" Oh? Bagaimana dengan saya?" 

"Kamu tidak perlu aku memberitahumu, kan?" 

Setelah Tiera dan yang lainnya menjawab perintah Shin, Filma juga bertanya tentang 
perintahnya, memiringkan kepalanya dengan sengaja. Shin menatapnya dan menjawab 
sambil menghela nafas. 

"Kami mengambil paket langsung! Kejar aku! " 

" Hehe, keras dan jernih! " 

Shin melangkah maju setelah memastikan bahwa Shibaid sedang memancing pergi paket 
campuran di belakang mereka. Bola cahaya Sety membatalkan kegelapan Panggil Gelap 
yang menyebabkan monster goyah, hanya ditebang oleh Filma dan Shin. 
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"Kami akan pergi ke depan dan membersihkan kamar, Anda menyingkirkan orang-orang 
yang tersesat dan mengejar!" 

Shin dan Filma bergegas keluar dari area yang diterangi oleh lampu Sety, ke tempat 
terbuka yang lebih besar yang dibentuk oleh beberapa koridor yang bergabung bersama. 

"Apa!? Hei, Shin !! " 

Tiera berteriak pada keduanya ketika mereka terjun lebih dulu dalam bahaya. Namun, 
sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, mereka sudah mencapai aula. 

"Aku akan ke kanan, kamu belok kiri, Filma." 

"Gotcha!" 

Bahkan dalam kegelapan total, pertukaran Shin dan Filma sangat santai. Sebaliknya, 
serangan mereka hanya ganas. 

Shin bergerak lebih dulu, menyodorkan tangan kirinya yang tidak bersenjata ke depan 
untuk mengaktifkan skill. 

Keterampilan sihir tipe ringan 【Sunlight Embrace】. 

Bola cahaya selebar 10-cemel, dengan atmosfer berbeda dari yang diciptakan oleh Sety, 
terbentuk di depan telapak tangan Shin. Itu memancarkan cahaya yang hangat dan lembut. 
Itu adalah keterampilan yang mengangkat LUC sekutu, yang sering dipelajari oleh para 
pendeta. 

Saat Shin mengaktifkan skill ini, dengan tampaknya tidak ada kualitas ofensif apapun, 
monster di sekitarnya mengeluarkan jeritan ketakutan. Para Dark Summoner dan Shadow 
Stalkers diterangi oleh cahaya yang terbakar menjadi abu, seolah dikonsumsi oleh api. 

Itu akan menjadi pemandangan yang membingungkan bagi siapa pun yang tidak terbiasa 
dengan keterampilan itu. 

Untuk monster yang terspesialisasi dalam elemen Gelap, seperti Gelap Pemanggil, cahaya 
bola dunia menyala lebih keras dari nyala api apa pun. Dengan Shin sebagai kastornya, 
jangkauan 【Sunlight Embrace】 juga jauh lebih luas dari biasanya. Shin memberi tahu 

Filma bahwa dia akan menjaga sisi kanan aula, tetapi bahkan beberapa monster di sisi kiri 
terpengaruh dan meleleh. 

"Sepertinya aku tidak akan punya banyak yang harus dilakukan!" 

Tidak mau membiarkan Shin mencuri adegan sepenuhnya, Filma dengan cepat 
mengaktifkan skill juga. 
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Skill Kombinasi Pedang / Api 【Api Hangus -- Kebakaran Api】 

Api emas meletus dari Moon Bulan Merah Fil Filma, setinggi langit-langit aula, memurnikan 
api yang mampu menghilangkan kegelapan dan membakar monster bayangan ke abu. 
Sementara menjadi skill tipe-Api, itu mirip dengan elemen Cahaya. Hanya dengan 
menyentuh salah satu dari percikan skill akan menyebabkan Shadow Stalkers dan monster 
sejenisnya terbakar dan lenyap seketika. 

『Bulan Merah Filma, yang sekarang berubah menjadi pedang berapi raksasa, menyapu 

monster-monster di sisi kiri aula. Api keemasan yang keluar dari pedang berlari melintasi 
lantai dan dinding, mengubah semua Summoner Gelap dan Penguntit Gelap yang mereka 
temukan menjadi abu. 

Menjadi undead, para Dark Summoner, menerima sebanyak kerusakan dari Shin 【

Sunlight Embrace】. 

"Itu saja, kurasa?" 

"Sepertinya ada semakin banyak yang akan datang." 

Monster di koridor dan aula telah musnah, tetapi Shin dan Filma mendeteksi bahwa 
gerombolan besar monster masih tetap berada di luar skill ' jarak. Area di belakang pesta, 
yang dikendalikan Shibaid, juga dipenuhi titik-titik merah. 

"Tapi selalu jenis monster yang sama. Apakah itu karena Kishimi terlibat? " 

Dalam acara permainan juga, satu-satunya monster yang hadir adalah Pemanggil Gelap, 
Penguntit Bayangan, dan Penguntit Gelap. Gim ini telah menetapkan ketiga jenis monster 
ini sebagai yang bisa diubah oleh Kishimi. 

"Siapa tahu, itu tidak penting sekarang." 

Shin juga bertanya-tanya hal yang sama dengan Filma, tetapi dia punya hal lain untuk 
dipikirkan saat ini. 

"Ayo isi lubangnya dulu." 

Shin lalu menciptakan beberapa bola cahaya 【Sunlight Embrace】. Shin mengambil bola, 

masing-masing mampu menghapus lebih dari setengah dari Pemanggil Kegelapan di aula, 
dan melempar mereka seperti bola ke koridor. Teriakan kesedihan para monster, yang 
kemungkinan besar telah menunggu di sana, bergema melalui aula. 

Bola-bola akan terus bersinar sampai sihir yang terkonsentrasi di dalamnya habis, 
sehingga monster tidak bisa mendekati aula untuk sementara waktu. 

Tiera dan anggota kelompok lainnya kemudian menyusul Shin dan Filma. 
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".... Aku merasa bodoh karena khawatir sekarang." 

"Ada apa denganmu, tiba-tiba?" 

"Untuk menerobos ke suatu lokasi tanpa visibilitas dan dipenuhi dengan monster ... kita 
khawatir dan bergegas ke sini, tapi ini sudah berakhir?" 

Di sebelah Tiera, mendesah karena kekhawatirannya yang sia-sia, Sety tertawa. 

"Shin, Fil, kamu belum berubah sedikitpun." 

Selama acara pesta di era permainan, Shibaid akan mengumpulkan musuh di satu tempat 
untuk Shin, Filma dan Girard untuk menghancurkan secara fisik atau Shin, Schnee dan Sety 
untuk melesat pergi dengan sihir. Shin, tentu saja, tidak pernah gagal menjadi bagian dari 
kedua grup. 

"Begitu kamu tahu kelemahan mereka, orang-orang ini bukan sesuatu yang istimewa." 

Masalahnya adalah jumlah mereka, tapi entah bagaimana pihak Shin bisa melakukannya. 
Bahkan jika serangan mereka tampak gegabah, tak satu pun dari apa yang dikhawatirkan 
Tiera bisa terjadi. 

"Apakah kamu menunggu lama?" 

"Tidak, tidak banyak. Ayo maju dulu. " 

Shin melempar bola 【Sunlight Embrace】 di koridor yang dijaga Shibaid juga. Tidak ada 

monster yang bisa mengikuti mereka untuk sementara waktu. 

Kelompok itu bergerak maju dan lebih dalam, menemukan waktu perlawanan dan lagi, 
tetapi selalu dengan 3 jenis monster yang sama. 

"Tidak ada monster lain?" 

"Sulit untuk tetap tegang seperti ini." 

Monster-monster itu tidak pernah berubah: levelnya sedikit, tetapi strategi partai tetap 
sama. Sangat mudah untuk melanjutkan seperti ini, tetapi jika dewa jahat telah 
mendapatkan ingatan Schnee, itu harus tahu bahwa partai Shin tidak dapat kehabisan 
tenaga dengan tingkat oposisi ini. 

"Oh, apa itu akan datang sekarang?" 

"Shin? Apa yang kamu --- wahh! " 

Tiba-tiba, percikan melayang di atas kepala Tiera. 
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Shin dan Filma telah bergerak pada saat yang sama, berbalik dan mengayunkan senjata 
mereka untuk mengusir pedang yang mengarah ke Tiera. 

"Hn!" 

Shibaid juga bergerak pada saat yang sama: setelah memastikan bahwa Shin dan Filma 
memblokir serangan yang ditujukan pada Tiera, dia mengayunkan 『Placid Moon』 ke 

arah sumber serangan. 

"Itu menghindari itu?" 

Namun, tidak ada apa-apa, di mana Shibaid menyodorkan tombaknya. Saat serangannya 
telah dipadamkan, itu telah melompat, hampir tanpa beban, membuat jarak antara dirinya 
dan kelompok Shin. 

"Itu tadi ..." 

"Dewa jahat melakukan, kan? Aku agak berharap hal seperti ini terjadi, tapi sebenarnya 
melihatnya benar-benar menjengkelkan !! " 

Mata Shin menyipit saat melihat penyerang. Di sebelahnya, Filma menggerutu. 

Alasannya adalah bahwa penyebab di balik upaya serangan terhadap Tiera memiliki 
penampilan Schnee. 

"Fil, tenanglah." 

"Tapi sepertinya tidak memiliki kemampuan yang sama seperti dia." 

"Bayangan Keinginan, ya." 

【Analisis】 Shin telah mengungkapkan sifat sebenarnya dari penyerang. Itu adalah 

monster yang diciptakan oleh dewa jahat, menyalin pemain atau karakter pendukung. Di 
era permainan, itu dihasilkan secara acak dari ingatan yang dicuri oleh dewa jahat, tapi kali 
ini, jelas cukup, hanya Schnee. 

Monster yang dihasilkan bukanlah penyalinan yang sempurna, hanya tampak seperti 
bayangan yang solid. Siluet itu, bagaimanapun, tanpa ragu adalah milik Schnee. 

Monster yang serangannya ditangkis oleh Shin dan Filma menggunakan senjata berbentuk 
seperti 『Blue Moon』. Senjata itu lenyap setelah diblokir, karena mungkin tidak dapat 

menahan kerusakan lagi. 

"Seperti yang diharapkan ... itu bukan hanya satu." 
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Setelah serangan kejutan yang gagal, banyak Shadows lainnya bangkit dari tanah. Monster-
monster baru, 6 semuanya, mengarahkan senjata mereka ke Tiera, Filma, Shibaid, Sety, 
Yuzuha dan Kagerou. 

"Tidak ada yang mau menghadapiku?" 

Bayangan siap untuk menyerang, tetapi untuk beberapa alasan tidak ada yang mencoba 
membidik Shin: mereka fokus pada anggota partai lainnya, hampir seolah-olah mereka 
tidak bisa melihatnya. Tidak ada seorang pun di kelompok itu yang terluka, tetapi karena 
salinan Schnee, Shadows tidak bisa dikalahkan dengan mudah. 

Namun, tidak memperhatikan Shin, berarti mereka benar-benar terbuka terhadap 
serangannya. 

Dua Bayangan yang mencoba menggunakan dinding sebagai trampolin untuk menyerang 
Sety dan Tiera dari atas ditusuk oleh skill Sihir tipe Api Shin, 【Flare Arrow】. 

"Kamu punya nyali untuk mengabaikanku." 

Bahkan jika diserang oleh Shin, Shadow tidak menunjukkan reaksi tertentu: area 
berdiameter 1 mel di sekitar titik yang diserang oleh Shin Flare Arrow menghilang, tetapi 
anggota badan bayangan yang tersisa melebur kembali ke dalam. bayangan. 

"Apa yang terjadi di sini?" 

"Jika hal-hal ini lahir dari Schnee, masuk akal bahwa mereka tidak dapat menyerangmu, 
untukku !!" 

Filma menjawab pertanyaan Shin sambil menebang Shadow. 

"Shadows of Desire ... mereka mewujudkan keinginan tersembunyi sumbernya, bukan?" 

"Namun, harapan aslinya seharusnya dipelintir oleh dewa jahat." 

Shin ingat deskripsi acara dan menjelaskan. Keinginan apa pun akhirnya terkorupsi, 
dengan cara ofensif atau negatif. 

"Untuk kakak besar Schnee ... apakah kita menghalangi?" 

Sety berbicara dengan nada sedih, mengingat semua anggota selain Shin sedang diserang. 
Bahkan jika keinginannya rusak, tindakan Shadows menunjukkan bahwa Schnee tidak 
menganggap orang lain selain Shin yang diperlukan. 

"Kurasa bukan itu." 

Tiera mengungkapkan perbedaan pendapatnya saat menembak bayangan terakhir yang 
tersisa. 
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"Aku pikir tuan itu hanya ingin berduaan dengan Shin. Mereka dipisahkan segera setelah 
mereka bertemu lagi, dan setelah mereka bersatu kembali, mereka tidak pernah sendirian. 
" 

Hipotesis Tiera anehnya meyakinkan. Tidak ada yang bisa menemukan keberatan. Memang 
benar bahwa Shin jarang bertindak bersama hanya dengan Schnee. Kadang-kadang mereka 
pergi berbelanja dan berbelanja sendiri, tetapi tidak pernah bertahan lebih dari sehari. Di 
Hinomoto Schnee telah bergabung dengannya sebelum yang lain, tetapi meskipun 
demikian mereka tidak sendirian. 

"Perasaan seperti itu terlalu melengkung negatif ..." 

Shibaid mendengus, kesal, melihat bayangan yang baru muncul dari lantai dan dinding. 

"Aku ingin bersama orang yang kusukai": perasaan yang bisa dibagikan siapa pun. Jika itu 
adalah pangkalan mereka, fakta bahwa Shadows mencoba menyakiti seseorang akan 
menyakitkan bagi Schnee. 

"Shin, jika hal-hal ini tidak akan mencoba untuk menyerang kamu, mengapa kamu tidak 
pergi dulu?" 

"Sendiri?" 

"Kita tidak akan dikalahkan oleh monster di level ini. Saya juga ragu bahwa Anda akan 
menyerah pada dewa jahat juga, " 

Shibaid berbicara dengan jelas, tidak peduli dengan Bayangan yang secara bertahap 
mengelilingi mereka. 

"Itu benar, jika mereka akan membiarkanmu lewat, maka manfaatkan kebaikan mereka. 
Ayo pergi, dan bawa dia kembali! " 

" Ya, serahkan sisanya padaku. Saya tidak bisa mengatakan saya salah satu rombongan 
Anda jika saya membiarkan goreng kecil seperti ini mengalahkan saya! " 

Filma dan Sety juga setuju dengan Shibaid dan mendesak Shin untuk pergi. 

Kata-kata mereka menyiratkan "jika Anda tidak pergi, siapa yang mau?". Mereka tidak 
khawatir dengan berkurangnya kekuatan bertarung yang disebabkan oleh ketidakhadiran 
Shin. 

"Kuu, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan Shin." 

Yuzuha, yang telah beralih ke ukuran 2-mel karena berkelahi lebih mudah, menatap Shin 
dan berbicara. Kagerou juga menggeram berbarengan. 

Tiera tidak berbicara, tetapi mengangguk setuju. 
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"... mengerti, aku akan pergi dulu. Sebaiknya kau segera menyusul! " 

Shin mencengkeram『 Tanpa Bulan firm dengan lebih tegas, memunggungi Filma dan yang 

lainnya dan mulai berlari. The Shadows, tanpa sadar, terus menyerang sisa dari party. 

"Aku datang, Schnee!" 

Shin menghapus semua statusnya 【Limiters】 dan menendang tanah dengan keras, 

menyebabkan retakan besar di lantai dan meningkatkan kecepatannya pada gilirannya. 

The Dark Stalkers menargetkan Shin, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikannya 
dari bergegas menuju Schnee. Tanpa memperlambat satu detik, Shin mengaktifkan skill. 

"Minggir!" 

The Dark Stalkers yang menghalangi jalan Shin terpesona. Sabit dan eksoskeleton mereka 
hancur, serta tubuh mereka. Shin tidak menyerang mereka, tetapi berlari begitu saja. Satu-
satunya perbedaan dari sebelumnya adalah cahaya keemasan menyelubungi tubuhnya. 

Keterampilan Komposit Tri-Elemental 【Thunder God Cloth】. 

Keterampilan itu menciptakan penghalang yang menyelimuti tubuh pengguna, memukul 
mundur serangan fisik, yang ditutupi oleh listrik output tinggi. Keterampilan 
menggabungkan elemen Barehanded, Divine, dan Lightning. 

Kemunculan skill itu menyebabkan beberapa pemain menjulukinya Mode Super atau Mode 
Hyper, dengan alasan lain adalah bahwa itu cukup merusak sehingga layak mendapatkan 
nama-nama tersebut. 

Kekuatan dan hambatan fisik penghalang bergantung pada statistik pengguna, mencegah 
sabit para Penguntit Kegelapan mendekati, sementara cahaya yang dipancarkan oleh tubuh 
Shin memusnahkan para Pemanggil Kegelapan. Monster-monster itu tidak lebih dari udara 
bagi Shin. 

"Bayangan tidak akan keluar, ya." 

Shin tidak tahu apa artinya itu. Mempertahankan 【Thunder God Cloth】, dia melanjutkan 

lebih jauh ke ruang bawah tanah. Dia memeriksa jalan dengan 【Magic Sonar】, meniup 

monster apa pun, dan menghancurkan semua jebakan yang dia temui di rute terpendek ke 
tujuannya. 

Akhirnya, dia tiba di jangkauan terdalam ruang bawah tanah, di depan ruangan tempat 
dewa jahat seharusnya berada. 

"...... .." 
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Waspada terhadap serangan dari dalam, Shin perlahan membuka pintu. Meskipun ada 
dekorasi berat di pintu, mereka dibuka dengan mudah hanya dengan sentuhan. Apa yang 
ditemukan Shin di dalam awalnya hanyalah kegelapan. Selanjutnya, dia melihat api perak. 
Lilin di kedua sisi ruang bos menyala dengan sendirinya. 

Di bagian paling terpencil ruangan, itu ditunggu. 

Dewa Jahat, Adetropos. 

Topeng menutupi wajahnya, mata kosong menatap ke dalam kekosongan, anggota badan 
tidak teratur, tubuh ditutupi oleh tato, dan tubuh bagian bawah seperti ular: 
penampilannya sama dengan era permainan. 

Di tempat kepalanya yang tidak berambut, bagaimanapun, rambut perak mengalir. Dari 
tangannya tumbuh cakar es. Namun, perbedaan terbesar adalah kristal biru muda di 
dadanya, dengan Schnee terperangkap di dalamnya. 

"!?!" 

Saat dia melihatnya, Shin bergegas maju. 
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Vol. 12 - 4.3 
Serangan langsung, dengan semua Limiters-nya dihapus. Shin tidak punya waktu atau niat 
untuk menilai situasi. Lebih cepat dari peluru yang melaju kencang, dia menutup jarak 50-
mel antara posisi awalnya dan Adetropos dalam beberapa langkah. 

Target awal Shin adalah lengan kiri monster itu, simbol dari penggunaan skill yang 
mempengaruhi mental dan keterampilan sihir yang dipengaruhi oleh monster itu. 『

Moonless miliknya diukir dengan mudah. 

Skill Kombinasi Divine / Katana 【Scourge Divide -- Bintang Kejora】 

Di kamar yang diterangi cahaya lilin, kilatan logam panas-panas bersinar untuk sesaat. 

Skill Divine / Katana dilepaskan oleh Shin, yang akan menyebabkan kerusakan besar pada 
monster tipe jahat seperti iblis, iblis, dan mayat hidup, memotong lengan kiri Adetropos. 
Sementara itu, tidak jelas ke mana Adetropos mencari atau apakah ia sadar sedang 
diserang. 

Kemampuan yang diaktifkan setelah bos menerima kerusakan, bagaimanapun, tidak 
bergantung pada persepsi. Sebelum Shin bisa menggunakan skill Martial tipe Gerakan 【

Flying Shadow】 untuk terus menyerang, lengan yang terputus, tepat sebelum mengenai 

tanah, meletus menjadi asap hitam. 

"Cih!" 

Shin langsung mengubah arah. Dia bergerak di belakang tubuh Adetropos, menggunakan 
tubuh besar monster itu sebagai perisai. Beberapa detik kemudian, ruangan itu dipenuhi 
oleh cahaya abu-abu: itu adalah 【Netherlight】, keterampilan yang menyebabkan semua 

efek status sekaligus. Shin mungkin bisa menolak efeknya, tetapi memutuskan untuk 
menghindarinya untuk berjaga-jaga. 【Netherlight】 tidak memengaruhi tubuh dan 

bayangan Adetropos. 

"Kamu akan pindah sekarang, ya?" 

Shin berencana untuk menyerang segera setelah cahaya menghilang, tetapi Adetropos 
mengangkat tubuhnya yang seperti ular, didukung oleh kaki seperti serangga yang tak 
terhitung jumlahnya. Monster yang merangkak itu adalah pemandangan yang sangat 
menjijikkan. Adetropos bergerak sangat cepat, meskipun sulit membayangkan dari bagian 
bawahnya yang seperti ular, seperti kelabang. Selain itu, dapat dengan mudah melakukan 
perjalanan tidak hanya di tanah, tetapi juga dinding dan langit-langit. Ia memanjat dinding, 
menempelkan dirinya di langit-langit dan memuntahkan banjir efek status. 
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Kecakapannya untuk dengan mudah menghindari serangan para pemain, memengaruhi 
mereka dengan status negatif, dan menyiksanya adalah alasan lain mengapa Adetropos 
dibenci oleh para pemain. 

Namun--- 

"Kamu pikir aku tidak bisa menjangkau?" 

Shin bisa berlari di dinding dan bahkan di udara: dia lawan yang sangat berbeda dari para 
pemain yang mungkin telah dikalahkan Adetropos sampai sekarang. 

Shin, seperti dia sekarang, dapat dengan mudah mencapai langit-langit, menggunakan 
kombinasi 【Flying Shadow】 dan melompat. Melawan Adetropos, yang harus 

menggunakan dinding, dia tidak akan pernah kalah dalam kecepatan. 

"Schnee tidak rusak, kan?" 

Shin memeriksa gauge HP Schnee sementara monster itu memanjat tembok. Jika dia tidak 
ada di sana, dia akan menargetkan leher bos sejak pukulan pertama. 

"Aku membawa dia." 

Kata-kata Shin bergema di seluruh ruangan. Dalam gema juga ada suara lain, bukan milik 
Shin atau dewa jahat. 

Namun, Shin tidak menyadarinya, dan melompat di depan mata Adetropos ketika itu 
tergantung dari langit-langit. 

Shin 『Tanpa Bulan instant instan, cerah dengan cahaya 【Scourge Divide -- Morning Star

】, diayunkan ke Adetropos, bilahnya juga dihiasi oleh kristal ungu. 

Namun, Adetropos masih merupakan salah satu bos terberat: ia menggunakan cakar 
lengan kanannya untuk memblokir serangan. Cakar es, meskipun tidak ada dalam 
permainan, tidak cukup untuk menghentikan serangan Shin. 

Tebasan less Tanpa Bulan cut memotong cakarnya, sementara gelombang kejut yang 
dihasilkan memisahkan tangan monster dari sikunya. 

"Pergilah yang hilang ----!?!" 

Shin menyelinap mendekati monster itu, siap memotong kepalanya dengan 『Tanpa Bulan

』. 

Tepat saat pedang itu hendak mencapai tubuh monster itu, kristal biru yang mengandung 
Schnee muncul di depan Shin. 
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Shin tidak tahu seberapa tahan kristal itu. Namun, jika 『Moonless was lebih kuat, tebasan 

itu akan berakhir memotong Schnee juga. 

Shin menggunakan 【Flying Shadow】 untuk membuat pijakan sementara dan 

memfokuskan kekuatannya pada mengayunkan pisaunya ke arah yang berlawanan. Berkat 
kekuatannya, 『Tanpa Bulan』 berhenti tepat sebelum menyentuh kristal biru. 

Adetropos mungkin sedang menunggu saat ini: rambut peraknya mulai bergerak seolah-
olah memiliki kemauan sendiri, menggeliat ke arah Shin, berusaha meraihnya. Jarak 
serangannya luas, tapi lambat. Shin melompat keluar dan berdiri di dinding yang sama 
dengan Adetropos. 

"Hei ..." 

Kata-kata penuh amarah keluar dari mulut Shin. 

"Kamu!! Bajingan !! Apa yang baru saja kau coba lakukan padaku !? " 

Shin berteriak, diliputi kemarahan. 

Itu hanya teriakan marah, tidak disertai dengan keterampilan apa pun. Deru Shin, 
bagaimanapun, menyebabkan nyala api pada lilin kamar itu berkedip-kedip dengan keras. 
Retakan juga muncul pada kristal yang menjebak Schnee. 

Shin telah berhenti 『Tanpa Bulan』 sebelum menyentuh kristal, tetapi senjata tingkat 

Kuno dapat menyebabkan kerusakan bahkan hanya dengan tekanan udara, sebagaimana 
dibuktikan oleh retakan pada kristal. 

Membuat orang yang datang untuk menyelamatkan seorang tahanan membunuh mereka 
sebagai gantinya. Tindakan Adetropos membuat Shin marah. 

"Kehendakmu tidak akan menyakitkan." 

Shin menendang dinding, membelahnya di belakangnya, dan bergegas menuju monster itu. 
Adetropos menembakkan panah es, sesuatu yang tidak bisa dilakukan dalam permainan, 
tetapi Shin hanya menjatuhkan yang ada di jalurnya dan langsung mendekati monster itu. 

Dia menargetkan kaki serangga monster kali ini, yang dengannya ia bisa merangkak di 
dinding dan langit-langit. Memastikan siap untuk bereaksi bahkan jika kristal biru itu 
diteleportasi lagi di depan, Shin mengayunkan 『Tanpa Bulan』, memotong kaki monster 

itu dari sisi kiri. Berkat 『Tanpa Bulan』, tidak ada perbedaan nyata apakah kaki ditutupi 

oleh cangkang pelindung atau tidak. 

Sambil menghindari atau mengetuk semua rintangan, Shin terus memotong kaki monster 
itu. 
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"WAKTUNYA UNTUK itu." 

Setelah memotong ⅔ kaki di sisi kiri, tubuh bagian bawah Adetropos menjadi agak tidak 
stabil. Shin kemudian menusuk tubuh ular bagian bawah monster itu dengan 『Tanpa 

Bulan』 tanpa ragu-ragu. 

Itu adalah serangan yang jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya: Adetropos tampaknya 
tidak bereaksi sama sekali. 

"BurNDari dariSiDa dan sUFFer !!" 

『Tanpa Bulan』, setelah menusuk monster itu ke gagangnya, dilalap api. 

Keterampilan Katana / Kombinasi Api 【Api Garuda】. 

Skill yang diaktifkan oleh Shin menyelimuti katana dengan api merah dan emas, yang 
mampu melelehkan bahkan Adamantine. Api ini sekarang membakar tubuh Adetropos dari 
dalam. 

Cahaya merah dan keemasan merembes dari tempat 『Tanpa Bulan』 menikam monster 

itu, lalu dagingnya mulai rontok. Tubuh Adetropos tidak tahan terhadap panas yang 
dilepaskan oleh pisau. 

"Sepertinya kamu tidak bisa memindahkan kristal di dalam dirimu !!" 

Shin menikam 『Tanpa Bulan』 di lokasi lain dan berlari di ekor monster itu, dengan api 

mengikutinya di sepanjang tubuh monster itu. Shin berhasil berlari hampir sepenuhnya di 
sekitar ekor Adetropos, cukup untuk hampir jatuh. Shin kemudian mengubah arah, 
menjalankan punggung monster dalam pola zig-zag untuk menghindari serangannya. 

"Xpr & r" &% # s !! " 

Sebuah suara seperti ratapan yang dapat dimengerti dihasilkan oleh apa yang mungkin 
adalah mulut Adetropos. Tubuhnya kemudian berubah menjadi hitam. 

"Cih, jadi ini seperti acara sekarang !!" 

Karena pengaturan gim, tidak mungkin untuk mengalahkan Adetropos sepenuhnya. Itu 
adalah bos musuh, tetapi masih dikategorikan sebagai dewa. Bahkan jika tubuhnya 
dihancurkan, pada akhirnya akan hidup kembali. Mungkin karena pengaturan seperti itu, 
beberapa monster itu mencoba mengejutkan pemain dengan serangan terakhir mereka. 

Dalam kasus Adetropos, ketika HP-nya berada di bawah level tertentu, ia memiliki 
kebiasaan buruk untuk mencoba menjatuhkan pemain itu. 
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Ketika tubuh Adetropos berubah sepenuhnya hitam, itu akan mulai runtuh menjadi 
gumpalan. Dalam permainan, jika pemain masih hidup setelah Adetropos benar-benar 
meleleh, misinya dianggap lengkap. 

"Kamu tidak akan membawa Schnee bersamamu !!!" 

Shin berteriak dan berlari ke tubuh Adetropos yang meleleh. Masih ada kemungkinan 
kristal itu diteleportasi lagi, jadi dia hanya memegang 『Tanpa Bulan』 tanpa 

mengayunkannya. Jika dia tidak melakukan apa-apa dia akan tersapu oleh aliran keruh, jadi 
Shin mengaktifkan 【Thunder God Cloth】 untuk menerobos tubuh mantan Adetropos dan 

mencapai Schnee. 

"Ada, sesuatu." 

Aliran hitam tidak menyentuhnya secara langsung, tetapi meskipun demikian pengukur HP 
Shin secara bertahap menurun. Dalam permainan, ditelan oleh arus hitam adalah akhirnya: 
itu menyebabkan kematian instan, tidak peduli berapa banyak HP yang tersisa. Cairan 
hitam yang mencoba menelan Shin dan kristal mungkin memiliki efek yang sama. 

"Jika aku bersama dengan Schnee, yah ... aku bahkan berpikir." 

Shin berbicara pada dirinya sendiri ketika dia mencapai kristal dan melihat wajah Schnee. 
Dia telah memutuskan: selama dia bersama dengan Schnee, di mana pun dia berakhir, dia 
tidak akan menyesal. 

"---Tapi aku tidak cukup mudah untuk dihancurkan oleh orang-orang sepertimu !!" 

Shin mengaktifkan skill tipe kreasi 【Alteration】 dan membenamkan tangannya ke dalam 

kristal. Setelah memastikan dia memiliki pegangan yang kuat, dia mengaktifkan 
keterampilan itu lagi. Garis ungu membentuk lingkaran sihir, dengan Shin dan kristal di 
pusatnya. Beberapa pola kompleks muncul dalam lingkaran lebar 5-mel. 

Lingkaran sihir, bersinar lebih terang dan redup, mendorong aliran hitam yang 
mengelilingi Shin dan kristal segera setelah itu muncul, seolah-olah itu memiliki 
penghalang yang tidak memungkinkan apa pun melewatinya. 

"Menghilang!!!" 

Cahaya lingkaran sihir tumbuh lebih kuat dengan teriakan Shin. 6 api ungu, sekitar 60-
cemel tinggi, muncul di sisi luar lingkaran, berputar di sepanjang itu, semua dalam arah 
yang berbeda. Api ungu membentuk lingkaran yang berbeda dan, setelah beberapa detik, 
ukurannya tumbuh secara eksponensial. 

Aliran hitam yang mencoba menelan Shin berangsur-angsur menghilang, seolah-olah 
terhapus dari keberadaan. Tidak masalah apakah itu disentuh secara langsung atau tidak, 
api menghapus semuanya. 
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Skill Sihir tipe Api 【Membersihkan Api Obliterasi】 

Itu adalah skill beraneka ragam yang menyebabkan kerusakan besar pada siapa pun, 
musuh dan sekutu, dalam radius tertentu, dengan pengecualian pengguna. Di ruangan 
tertutup tanpa jalan keluar, itu sangat mematikan. Efeknya menutupi seluruh ruang bos, 
sehingga aliran hitam Adetropos tidak dapat melarikan diri ke mana pun. 

"... tidak ada respon lagi." 

Setelah efek skill menghilang, Shin memindai area dengan skill pendeteksiannya, mencari 
keberadaan Adetropos, lalu melepaskan tangannya dari kristal. Dia telah meraihnya 
dengan kuat untuk menghindari itu dipengaruhi oleh 【Membersihkan Api Obliterasi】, 

jadi itu tidak menderita retakan atau kerusakan lain selain yang ditimbulkan pada awalnya. 

"Sama dengan waktu dengan Filma ..." 

Itu bisa saja kebetulan, atau mungkin ada alasan di balik itu, tetapi kristal yang menjebak 
Schnee sebenarnya adalah 『Setetes Erathem』. Yang ini selaras dengan kekuatan sihir 

Schnee dan memancarkan cahaya biru. Seperti yang terjadi pada Filma, itu tidak akan 
diserap oleh Schnee. 

Tidak ada yang menghalangi lagi, jadi Shin memutuskan untuk membebaskan Schnee 
pertama-tama. Dia mengaktifkan 【Alteration】 dan mengubah kristal menjadi kartu item. 

Bahkan 『Drop of Erathem tough yang keras seperti dempul sebelum 【Alteration】: tidak 

lama sebelum Schnee dibebaskan. 

"Schnee. Hei, Schnee. " 

Shin memeriksa napas dan nadinya, lalu mengguncangnya dengan ringan untuk 
membangunkannya. Setelah beberapa saat, Schnee mulai bergerak. 

"...? ... ..hn ... Shi ... n ...? " 

Kelopak matanya terbuka perlahan, kemudian matanya yang biru langit bertemu dengan 
tatapan Shin. Ekspresinya masih hilang, karena dia mungkin belum sepenuhnya bangun. 
Shin menatapnya dengan lembut. Bos telah dikalahkan, jadi ingatannya harus kembali juga. 

"Apakah kamu mengenaliku?" 

"Apa yang ada di dunia --- eh? Er, ehm, mengapa kita ... seperti ini? " 

Schnee saat ini dipegang oleh Shin, lengannya menopang punggung dan lututnya. 

"Apakah kamu ingat semuanya? Apakah ada celah? " 

" ---Ah. " 
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Kata-kata Shin menyebabkan Schnee menjadi pucat. 

"Aku, aku tahu. Atau, saya harus mengatakan bahwa saya mengingat semuanya sekarang. 
Apa yang terjadi sampai saya bertarung dengan Hameln, dan juga setelah itu. " 

" Kalau begitu, Anda ingat semuanya? Apa yang terjadi selama pertandingan, dan juga 
setelah saya kembali? " 

"Ya, aku juga ingat tentang bertarung melawan kalian semua, sementara di bawah kendali 
dewa jahat." 

Schnee berbicara dengan nada lemah namun percaya diri. Dia bisa mengatakan bahwa dia 
tidak ingat apa-apa tentang waktu dia dikendalikan, tetapi tidak. Dia menjadi pucat karena 
menyadari apa yang telah dilakukannya: beban rasa bersalahnya menyiksanya. 

"Aku, aku benar-benar sor---" 

"Aaaahh !!! Aku sangat senang ... !! " 

Teriakan tiba-tiba Shin memotong permintaan maaf Schnee. Dia kemudian jatuh duduk di 
tanah, lega. Schnee, di sisi lain, melayang sebentar. 

"Wah!" 

"Ups." 

Sambil duduk, Shin dengan cekatan menangkap kejatuhan Schnee, lalu memeluknya erat. 

"Eh, eh, Shin ...?" 

"Aku senang .... Aku sangat senang. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Anda 
menghilang karena saya tidak bisa memutuskan. " 

Bahkan jika dia ingat info tentang acara tersebut, tidak ada jaminan bahwa Schnee akan 
baik-baik saja. Bahkan jika dia secara fisik baik-baik saja, secara mental dia bisa menjadi 
orang lain. 

Dia masih hidup, dia akan baik-baik saja. Shin terus mengulangi kata-kata ini untuk dirinya 
sendiri saat dalam perjalanan ke sini. Setelah menyadari bahwa Schnee benar-benar baik-
baik saja, itu jelas untuk ledakan kegembiraannya. 

"Kamu tidak melakukan kesalahan. Aku hanya lengah. " 

" Tidak, itu salahku. Jika saya telah memutuskan sebelumnya dan memberi tahu Anda, 
segalanya akan berbeda. " 
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Schnee menyalahkan dirinya sendiri, tetapi Shin menghentikannya dengan keras. Dia telah 
dimanipulasi oleh dewa jahat karena ada celah yang cukup besar di hatinya untuk 
menyusup. Dan alasan di balik itu adalah Shin. Dia tidak bisa membiarkan slide itu. 

"Apa yang tidak bisa kukatakan malam itu ... aku akan mengatakannya sekarang." 

"... ya." 

Shin melepaskan pelukan dan meletakkan tangannya di bahu Schnee. Schnee mengerti arti 
kata-katanya dan menatap lurus padanya, ekspresi tegang di wajahnya. 

Shin menjawab keinginan Schnee agar dia tetap di dunia ini. Waktu itu, kata-kata itu tetap 
menempel di tenggorokannya, tetapi sekarang berbeda. Hatinya telah ditentukan. Dia 
hanya harus mengucapkan kata-kata. 

"Aku akan tinggal di dunia ini. Jadi bisakah kamu tinggal bersamaku? Bukan sebagai tuan 
dan pelayan ... tapi sebagai pria dan wanita. " 

"...!?! A-maksudmu ...? " 

Mata Schnee terbuka lebar. 

"Ya, maksudku ... aku ingin kamu menikah denganku." 

"!?!" 

Mata Shin menatap lurus ke mata Schnee. Itu bukan lelucon. Bukan hanya sesuatu yang 
dikatakan untuk mengulur waktu. 

Itu adalah kata-kata yang lahir dari perasaan jujur Shin. 

"Eh !? Hei, Schnee !? "Air 

mata transparan mengalir dari mata Schnee. Reaksi yang tak terduga menyebabkan 
kepanikan kecil di Shin. 

"Maafkan saya. Sejak kita bertemu lagi, aku selalu ... aku selalu berpikir, bahwa aku benar-
benar ingin ini terjadi ... " 

Schnee menyeka air matanya yang mengalir dan menatap Shin. 

"Apakah, apakah Anda benar-benar yakin? Seseorang seperti saya-!?" 

Alih-alih menjawab, Shin menyegel bibir Schnee dengan bibirnya, dengan paksa 
menghentikan kata-kata mencela dirinya sendiri. Awalnya Schnee bingung, tetapi ketika 
dia mengerti apa yang sedang dilakukan Shin, dia perlahan meletakkan tangannya di 
punggungnya. 
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"Shi ... dan ....!" 

Ciuman ringan itu perlahan-lahan semakin bergairah. Dalam permainan, berciuman adalah 
pertunjukan kasih sayang terbesar di antara para pemain seperti Shin. 

Aku cinta kamu. 

Aku mencintaimu juga. 

Saling menukar perasaan, kata-kata, dan nafas. 

Schnee tahu apa arti ciuman. Dia merespons dengan penuh semangat, lebih dari yang 
diharapkan darinya. Air matanya tidak akan berhenti, tetapi Shin tahu bahwa mereka tidak 
dilahirkan dari kesedihan. 

"... hah." 

Setelah ciuman panjang, keduanya berpisah secara alami. Tali di antara bibir mereka 
menghilang, seolah merindukan lebih. Melihatnya, Schnee memerah -- agak terlambat. 

"Ini bukan, mimpi, kan?" 

"Tidak. Aku bisa mencubit pipimu jika kamu mau. " 

" Silakan. " 

" Sungguh? " 

Shin memaknainya sebagai lelucon, tetapi Schnee menutup matanya dan mendekatkan 
wajahnya ke Shin. Terlepas dari apa yang dia katakan, Shin tidak bisa benar-benar 
mencubit pipi Schnee, jadi dia hanya menusuk mereka sedikit. 

"Itu tidak cukup untuk membangunkanku dari mimpi, kau tahu?" 

"Aku tahu aku mengatakannya sendiri, tapi ini tidak mudah dilakukan ..." 

"Hehe, kau baik sekali, Shin." 

Shin menyeka air mata terakhir yang tersisa di dekat mata Schnee, menggerutu pada 
dirinya sendiri. Sambil menatap senyumnya, dia memutuskan sekali lagi bahwa dia tidak 
akan pernah membiarkannya menangis karena sedih lagi. 

"Filma dan yang lainnya juga ada di sini, kan?" 

"Ya, mereka menyuruhku untuk terus maju." 
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Shin ingat tentang rekan-rekannya yang menyuruhnya pergi dan tersenyum. Dia sama 
sekali tidak khawatir tentang monster yang mendapatkan yang terbaik dari mereka. 

"Kalau begitu, mari kita pergi menemui mereka. Aku membuat mereka khawatir juga. " 

" Ya, mari----- !? " 

Shin mengangguk pada Schnee dan hendak berdiri, ketika seluruh penjara bawah tanah 
bergetar hebat. 

"Apa yang terjadi !?" 

Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa beberapa pola telah muncul di ruang bos, 
pola yang dia lihat sebelumnya. 

"Apakah itu lingkaran sihir teleportasi?" 

"Pasti. ---Sekarang aku ingat, jika kamu tidak segera pergi setelah mengalahkan boss yang 
kamu teleport ke tempat acak, kupikir ... " 

Shin tidak ingat dengan jelas apa yang dia dengar tentang penjara rahasia, atau bahkan jika 
itu itu semua benar. Tetapi salah satu hal yang dia ingat sepertinya merujuk pada situasi 
ini. 

"Kristal teleportasi ... tidak akan bekerja. Saya ingat tidak ada yang pernah berteleportasi di 
dalam tembok atau semacamnya. " 

" Tidak apa-apa. Aku merasa tidak ada kebencian yang datang dari mantra ini. " 

Schnee menenangkan Shin yang gelisah. Mungkin karena penangkapannya yang baru, dia 
bisa mengatakan hal-hal seperti itu sekarang. 

"Shin. Tolong peluk aku seperti ini. " 

" Baiklah. " 

Mereka tidak tahu di mana mereka akan berakhir. Tetapi jika mereka tetap dekat, mereka 
pikir mereka akan dikirim ke tempat yang sama. 

Lingkaran sihir menyala. Cahaya terang memenuhi ruangan, dan ketika menghilang, tidak 
ada apa-apa lagi di dalamnya. 

◆◆◆◆ 

Saat Shin mengatakan keputusannya kepada Schnee, beberapa mels dari pintu masuk 
ruang bawah tanah, substansi seperti cairan hitam muncul. Cairan hitam, yang sampai 
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beberapa menit sebelumnya adalah dewa jahat Adetropos, perlahan-lahan mulai melayang 
ke langit. 

Itu telah dikalahkan, tetapi Adetropos masih monster dalam kategori dewa. Berkat 
bertarung di dalam penjara rahasia, tanah asalnya, ia berhasil melarikan diri dari Shin. 
Itulah alasan mengapa membawa HP-nya ke nol bukanlah syarat untuk menang selama 
pertandingan. 

Adetropos akan dikalahkan oleh pemain, bangkit kembali, lalu dikalahkan lagi. Itulah 
perannya di dunia ini. Informasi latar belakang acara tersebut menyatakan bahwa dewa 
yang mencoba meringankan penderitaan orang-orang telah menjadi dewa yang gila dan 
akhirnya terkurung di dunia ini. 

Sampai seseorang menyadari bahwa Adetropos tidak dihancurkan, dan benar-benar 
menghabisinya, monster itu tidak akan berhenti--- 

"Kehadiran ini ... kamu. Kamu adalah dewa jahat, bukan? " 

Adetropos berencana meninggalkan ruang bawah tanah untuk sementara waktu, untuk 
mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi seseorang memanggilnya dari atas. Bayangan 
menutupi tubuhnya. Sesuatu menghalangi sinar matahari. 

"Aku bisa merasakan kekuatan sihir Shin. Melihat Anda dalam kondisi yang sangat lemah ... 
Anda telah melarikan diri. " 

Adetropos merasakan menggigil mengalir di permukaan tubuhnya. Lawan yang 
memandang rendah dirinya bukanlah monster biasa. 

"Saya tidak melawan lawan yang lemah. Namun kali ini, saya akan membuang kredo 
semacam itu! " 

Tidak dikatakan bahwa akhirnya akan dibawa oleh manusia. 

Adetropos tidak tahu bahwa, di luar penjara bawah tanah, ada makhluk yang jauh lebih 
berbahaya daripada Shin. 

"Hm !?" 

Seolah menanggapi kedatangan Tzaobath, penjara rahasia yang tersembunyi memancarkan 
kilatan cahaya dan menghilang. 

"... mekanisme pelarian. Shin dan yang lainnya pasti telah 

dipindahkan . " Tzaobath, merasakan kekuatan sihir, menggerakkan lehernya ke 3 arah 
yang berbeda. Pesta Shin telah dikirim ke 3 lokasi berbeda, rupanya. 
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"Shin dan yang lainnya sudah tidak di sini lagi ... Aku tidak punya alasan lagi untuk 
menahan diri." 

Tzaobath memandang Adetropos, yang mencoba menyelinap pergi. Sayapnya membentang 
lebar, dan sayap biru muda mulai bersinar. Pada saat yang sama, sebagian dari awan yang 
menutupi langit cerah. Cahaya turun dari langit, tepat di atas Tzaobath, yang diterima naga 
di punggungnya. Cahaya tidak mencapai tanah dan diserap oleh sayap naga. Sinar matahari 
membuat tubuhnya bersinar keemasan. 

"Menghilang." 

Cahaya keemasan berkumpul di mulut Tzaobath, berubah menjadi sinar keemasan. Sebuah 
pukulan lebih cepat dari pada baut pencahayaan dan dengan kekuatan lebih dari pada 
serangan meteor. Tidak ada yang bisa dilakukan Adetropos. Cahaya dari langit benar-benar 
memusnahkan dewa jahat, tanpa memberinya kesempatan tunggal untuk menghindari 
atau mempertahankan diri terhadap serangan itu. 

Balok, tidak puas hanya dengan menghancurkan Adetropos, mengukir kawah besar ke 
tanah, mengubah pohon menjadi abu dan meninggalkan luka menganga lainnya di bumi 
yang mulai pulih. Setelah cahaya menghilang, yang tersisa hanyalah tanah berubah menjadi 
kaca, kawah besar ... 

... dan seekor naga yang melihat ke bawah dari langit. 

"O teman. Apakah ingatan akan hari-hari kita bersama kembali ke jiwamu? " 

Tzaobath memandangi kawah dalam diam selama beberapa saat, lalu mengucapkan kata-
kata ini dan mengepakkan sayapnya. Naga itu melonjak cepat di atas awan tebal dan 
terbang jauh di langit. 

◆◆◆◆ 

"... Kehadiran Shin dan yang lainnya menghilang... ini pasti teleportasi. Sepertinya mereka 
berhasil mengalahkan Adetropos. " 

Pada saat yang sama dengan kemenangan Shin atas Adetropos, di ruangan yang remang-
remang di suatu tempat, Hameln tidak berbicara dengan siapa pun secara khusus. 

"Sayangnya, aku tidak akan bisa memeriksa reaksinya jika mereka diteleportasi. Akankah 
ingatan Schnee tersayang dikembalikan? Atau mungkin mereka hilang selamanya? " 

Hameln telah melacak pergerakan partai Shin setelah dipisahkan dari mereka. Shin dan 
rekan-rekannya sepenuhnya fokus menemukan Schnee, jadi mereka tidak menyadarinya. 

Melacak pergerakan pemain di dalam ruang bawah tanah adalah hal yang mustahil, kecuali 
beberapa keterampilan tertentu. Pekerjaan Hameln tidak memungkinkan dia untuk 
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mendapatkannya, jadi seharusnya tidak mungkin baginya. Itu di era game, namun. 
Segalanya berbeda sekarang. 

"Jika mereka tidak kembali, apa yang akan dilakukan Shin miskin?" 

Hameln, yang tahu Shin dari era permainan, menyeringai. Dia telah membantu Shin sekali 
sebelumnya, tetapi itu semua demi tujuannya. Menjadi pembunuh pemain, Hameln 
biasanya adalah musuh bagi Shin. 

"Namun, untuk berpikir bahwa Tzaobath ada di dunia ini. Shin benar-benar lucu untuk 
diamati. Sayang kalau dia berubah, tapi apa yang terjadi, saya kira. " 

Hameln, yang telah melihat ke bawah, mengangkat kepalanya sebelum berbicara lagi. 

"Aku tak sabar ingin bertemu denganmu lagi." 

Anehnya, arah yang dia cari adalah yang Shin dan Schnee teleport. 
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