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Vol. 13 - 1.1 
Di ruang bawah tanah yang tersembunyi, Shin telah berhasil mengalahkan dewa jahat 
Adetropos. 

Sementara dia berhasil menyelamatkan Schnee dengan aman juga, lingkaran sihir 
teleportasi di ruangan itu juga telah diaktifkan. Shin dan Schnee dengan demikian 
dipisahkan dari rekan-rekan mereka, diangkut pergi ke lokasi yang tidak diketahui ... 

Hal pertama yang Shin rasakan setelah diangkut adalah sensasi yang sangat lembut di 
lengannya. Kemudian, dia merasakan napas dan suhu tubuh seseorang. Selanjutnya, aroma 
menggelitik lubang hidungnya. 

"Sepertinya kita tidak terpisah setidaknya." 

Setelah memeriksa sekitarnya untuk setiap kehadiran yang bermusuhan, Shin berbicara 
kepada Schnee, yang dia pegang di lengannya. Jika dia tidak menemukannya di sebelahnya 
setelah teleportasi, dia akan berada di samping dirinya sendiri dengan khawatir. 

"Ya ... apakah kita ... di dalam gua?" 

"Jadi sepertinya. Saya baru saja memeriksa dengan cepat, tetapi ada jalur naik dan turun. 
Ada juga kehadiran yang bergerak, tetapi tidak di tempat yang dekat. " 

Shin telah memindai lokasi mereka saat ini dengan 【Magic Sonar】 dan mendeteksi 

beberapa respons yang bergerak dalam kelompok. Satu tanggapan bergerak dengan 
sendirinya, sementara yang lain adalah kelompok beranggotakan enam orang, yang saling 
berdekatan. 

"Mungkinkah itu monster?" 

"Jika ini adalah penjara bawah tanah yang berbeda, mereka mungkin juga petualang. Enam 
adalah jumlah maksimal orang yang bisa kamu miliki dalam sebuah pesta. " 

Monster seperti goblin dan kobold bergerak dalam bungkusan, jadi dia belum bisa 
mengatakan dengan pasti. Schnee baru saja tersadar, jadi Shin menyuruhnya minum 『

Elixir』 dan beristirahat sebentar, untuk jaga-jaga. Sementara itu, dia terus memeriksa 

sekeliling. 

"Apakah kamu sudah baik-baik saja? Apakah kamu merasa aneh di mana saja? " 

" Aku baik-baik saja. Ingatan saya baru saja disegel, jadi saya tidak mengalami kerusakan. 
Bukankah kamu terlalu khawatir? " 

" Yah, tentu saja aku khawatir . Hubungan kami sedikit berbeda dari sebelumnya. " 
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" Ya ... itu benar. " 

Schnee mungkin ingat pengakuan Shin: kalimatnya berakhir dengan bisikan. Pipinya juga 
memerah. 

"....Maafkan saya. Tolong beri saya lima menit lagi untuk tenang. " 

" Mengerti. " 

Sambil memikirkan betapa cantiknya Schnee dengan tangannya menutupi wajahnya, Shin 
kembali ke lokasi pemindaian untuk mencari ancaman. Lima menit berlalu, tanpa sesuatu 
yang penting terjadi, dan Schnee berdiri. 

"Aku minta maaf untuk menunggu. Saya baik-baik saja sekarang. " 

"Saya melihat. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu mempertahankan nada formal itu lagi. 
" 

" Yah, itu sudah menjadi kebiasaan. " 

Schnee berbicara hal yang sama kepada semua orang, biasanya, jadi sepertinya dia tidak 
sopan. 

"Tapi ... aku setuju denganmu. Kadang-kadang akan menyenangkan untuk berbicara 
dengan cara yang lebih akrab. " 

" Yah, luangkan waktu Anda. Untuk sekarang, mari cari tahu di mana kita berakhir. " 

Shin dan Schnee mengalihkan fokus mereka ke situasi mereka saat ini. Statistik dan 
peralatan mereka tidak berubah: lingkaran sihir yang membawa mereka pergi hanyalah 
sihir teleportasi, jadi itu seharusnya tidak memiliki efek lain. 

"(Shin, dimana kamu?)" 

"Hm?" 

Tepat ketika Shin berpikir untuk menghubungi yang lain, suara Yuzuha bergema di 
kepalanya. 

"(Kami diangkut ke suatu tempat yang terlihat seperti gua. Dewa jahat itu dikalahkan dan 
Schnee berbalik juga. Bagaimana dengan kalian?)" 

"(Tiera, Kagerou, dan Shibaid juga ada di sini.)" 

Setelah kejadian di 『Castle dari Kedalaman 』, Yuzuha tampaknya menjadi lebih akrab 

dengan Tiera juga. 
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Menurut Yuzuha, mereka telah diangkut ke semacam hutan. Mereka semua muncul tanpa 
cedera dari perkelahian di ruang bawah tanah rahasia, jadi mereka tidak dalam bahaya. 

"(Aku mengerti, aku senang kalian semua aman. Mari kita berkomunikasi lagi setelah kita 
memahami di mana tepatnya kita berada. Shibaid juga dapat menggunakan Mind Chat, jadi 
apakah kamu ingin datang ke sini, Yuzuha?)" 

"(Tidak sekarang "Shin dan Schnee, kamu bisa tinggal sendiri sebentar. Yuzuha rubah yang 
bisa membaca situasi.)" 

Shin dengan mudah membayangkan tampang sombong yang Yuzuha harus olah ketika dia 
mengatakan itu. 

Menghargai keinginannya, Shin tidak memanggil Yuzuha ke sisinya. 

"Apakah kamu menerima Obrolan Pikiran?" 

"Ya, sepertinya Shibaid, Tiera, Yuzuha, dan Kagerou semuanya bersama. Saya akan 
mencoba menghubungi Filma dan Sety sekarang. " 

" (Halo. Saya kira ini berarti Anda mengalahkan dewa jahat?) " 

" (Ya, Schnee baik-baik saja juga, kita bersama-sama. Apakah Sety bersamamu?) " 

" (Bingo. Aku dan Sety dipindahkan ke pantai di suatu tempat.) " 

Filma mengatakan bahwa dia belum menemukan landmark yang dapat memberikan 
petunjuk tentang lokasi mereka. Shin memberitahunya bahwa Shibaid dan yang lainnya 
aman dan memberi tahu mereka ketika dia mengerti di mana mereka berada, kemudian 
memotong Obrolan Pikiran untuk saat ini. Dia kemudian membiarkan Schnee tahu tentang 
sisa keamanan pesta juga. 

"Jadi, semua orang selamat, aku senang." 

"Tidak mungkin ada di antara mereka yang turun dengan mudah, jadi ... jadi, apa yang akan 
kita lakukan sekarang?" 

Shin dan Schnee bisa berteleportasi sendiri, tetapi lokasi yang ditransportasikan oleh dewa 
jahat mereka juga membuat mereka tertarik. Shin kemudian melamar ke Filma dan Yuzuha 
untuk meneliti sedikit tentang masing-masing lokasi mereka sebelum bertemu lagi. Mereka 
setuju, dan Filma dan Yuzuha kemudian memberi tahu anggota lainnya. 

"Oke, mari kita mulai dengan mencari tahu di mana kita berada." 

"Iya. Saya kira kita akan naik dulu kalau begitu. " 

Gua itu terbuat dari tanah dan batu. Biasanya, jalan keluar akan di atas. 
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"Oh, monster melihat." 

Shin Sonar】 Shin mengambil respon monster di depan, sambil memindai gua setepat 

mungkin. Jumlahnya hanya satu. 

"A Hobgoblin, begitu. Mungkinkah ini sarang mereka? " 

" Ini mungkin ruang bawah tanah. Ngomong-ngomong, apakah monster masuk ke ruang 
bawah tanah dari luar di dunia ini? " 

Dalam salah satu acara permainan, monster ruang bawah tanah dicurahkan di tempat 
terbuka, tetapi sebaliknya -- monster yang masuk ke dalam ruang bawah tanah dari luar -- 
tidak pernah terjadi. 

"Ya. Terkadang monster yang kuat kebetulan berada di dekat ruang bawah tanah yang baru 
dibuat dan mengambil alih sebagai bos. " 

" Monster juga bisa mengambil alih ruang bawah tanah !? " 

Dungeon yang dihasilkan tiba-tiba memiliki monster acak sebagai bos, jadi itu mungkin 
terjadi. Schnee juga tidak tahu persis aturan di baliknya. 

"The Hobgoblin adalah level 51 ... tidak ada yang aneh di sini." 

Shin mendekat pada monster dari depan, tanpa ragu sedikit pun. Dia bahkan tidak repot-
repot menyembunyikan suara langkah kakinya, jadi Hobgoblin melihatnya dengan cepat. 

"Akdobun !! Seeeurrralsa !! " 

Hobgoblin menyerang Shin sambil berteriak omong kosong. Pedang besi yang dipegangnya 
dengan kedua tangan bersinar samar, mungkin karena suatu keterampilan. 

".... semuanya terlalu normal. Skillnya juga hanya 【Slash】... kurasa ini hanya penjara 

bawah tanah biasa? " 

Shin meraih pedang monster itu dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di 
perutnya yang tak berdaya. Dia hanya berencana untuk memukulnya dengan ringan, tetapi 
monster itu terpesona, menghilang segera setelah mengerang sedikit. 

"Hei? Cara menghilang seperti ini ... " 

Melihat monster yang menghilang, Shin tiba-tiba teringat sesuatu. 

Di dunia ini, monster yang dikalahkan di ruang bawah tanah akan menghilang setelah 
waktu yang ditentukan. Namun Hobgoblin Shin baru saja dikalahkan, berubah menjadi 
asap segera setelah HP-nya mencapai nol. Ini adalah tipikal dari penjara bawah tanah 
tertentu dalam game, yang juga dimanfaatkan Shin dengan baik. 
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"Ini bisa menjadi penjara latihan" 

"Salah satu yang mudah didekati oleh pemula juga?" 

"Ya, cara menghilang itu tipikal melatih monster bawah tanah. Saya sering menggunakan 
mereka untuk melatih keterampilan baru, jadi saya seharusnya tidak salah. "Ruang 

bawah tanah pelatihan telah dipasang untuk pemain yang tidak terbiasa mengoperasikan 
avatar VR atau yang ingin menguji keterampilan baru. 

Monster sekuat normal, tetapi pemain hanya akan menerima sedikit kerusakan dan poin 
pengalaman. 

Penjara bawah tanah seperti itu sering dihuni cukup banyak, karena mereka dapat 
digunakan untuk berlatih menjelajahi dengan relatif aman. 

"Jika demikian, kita mungkin berada di Erkunt." 

"Erkunt?" 

"Sebuah negara yang mengabdikan diri pada difusi studi dan penelitian, yang 
mengumpulkan mahasiswa dan sarjana dari seluruh dunia. Jika saya ingat dengan baik, itu 
terletak sedikit barat laut dari pusat benua. Itu satu-satunya negara di mana keberadaan 
ruang bawah tanah pelatihan dikonfirmasi, jadi saya percaya sangat mungkin di situlah kita 
sekarang. Tentu saja, mungkin ada ruang bawah tanah pelatihan yang belum ditemukan 
juga. " 

" Aku mengerti. Masih banyak yang saya tidak tahu tentang hal-hal seperti itu, jadi Anda 
benar-benar sangat membantu. " 

Shin berterima kasih kepada Schnee, lalu memandang ke depan. 

"... .Sekarang aku memikirkannya, pembatasku masih kosong." 

Setelah beberapa langkah, Shin ingat bagaimana Hobgoblin terpesona. Dalam pertarungan 
dengan dewa jahat dia telah menghilangkan masing-masing 【Limiter】, jadi bahkan jika 

dia berniat gampang pada monster itu, kekuatan yang dilepaskannya masih besar. (T / N: 
【Limit】 telah diubah menjadi 【Limiter】) 

Dia mulai terbiasa mengendalikan kekuatannya, tetapi untuk menghindari kejadian yang 
tidak terduga, Shin memutuskan untuk melemparkan 【Limiter】 lagi pada statistiknya. 

"Aku ingin tahu apakah kita dikirim ke sini untuk tujuan khusus?" 

"Tidak tahu. Saya mendengar bahwa ruang bawah tanah rahasia mengirim Anda ke 
tempat-tempat acak, jadi itu mungkin hanya kebetulan. " 
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Shin tidak bisa mengatakan apa yang dipikirkan oleh dewa jahat. Bahkan jika mereka 
merenungkannya, mereka mungkin tidak akan pernah menemukan kebenaran, jadi dia 
memutuskan untuk berhenti memikirkannya. 

"Yah, sekarang kita tahu bahwa ini bukan tempat yang berbahaya dan seharusnya tidak ada 
batasan untuk pergi juga. Mari kita santai saja. " 

Menilai dari monster dan jebakan, Shin menyimpulkan bahwa mereka berada di salah satu 
lantai yang lebih tinggi dari ruang bawah tanah pelatihan. Mengikuti salah satu aturan 
penjara bawah tanah biasa, monster kuat tidak akan muncul di lantai seperti itu. 

Monster yang berbeda muncul di ruang bawah tanah, tentu saja tergantung level apa yang 
disarankan untuk menjelajahinya. Monster dengan tipe yang sama juga muncul di level 
yang berbeda. Dalam ruang bawah tanah untuk pemain dengan level dua digit, 
bagaimanapun, tidak ada yang bisa menimbulkan ancaman bagi Shin dan Schnee yang bisa 
terjadi. 

"Mari kita jaga diri kita berjaga-jaga, dan menuju pintu keluar. Mari kita gunakan jalan 
terpendek. " 

Berkat 【Magic Sonar】, dia menunjukkan dengan tepat di mana pintu keluar 'seharusnya' 

berada. Dia tidak bisa sepenuhnya yakin karena 【Magic Sonar】 tidak paling cocok untuk 

pergi di atas tanah dari bawah tanah: keterampilan itu paling berguna ketika pergi ke 
bawah tanah dari atas atau menjelajahi lokasi yang hanya di atas atau bawah tanah. 

Jika mereka menemui jalan buntu, fungsi pemetaan otomatis, sehingga mereka tidak akan 
pernah tersesat. 

"... .Ada seseorang yang bertarung di depan." 

Setelah berjalan sebentar, tanpa menemukan hambatan yang sebenarnya, Shin mendeteksi 
beberapa tanggapan di depan. Menilai dari spidol, sepertinya ada tiga orang yang 
dikelilingi oleh monster. Para pemain mungkin telah memicu perangkap tipe "rumah 
monster", yang pada gilirannya menyebabkan kereta. 

Rumah monster tempat perangkap diaktifkan ketika pemain memasuki kamar kecil di 
dalam ruang bawah tanah: pintu keluar akan diblokir dan sejumlah besar monster muncul. 
Tergantung pada keterampilan pemain, mereka bisa menjadi sumber pengalaman yang 
baik, tetapi dalam kebanyakan kasus angka monster membanjiri pemain. 

Kereta disebabkan ketika pemain, dikejar oleh monster, akhirnya menyebabkan monster 
lain yang mereka temui bergabung dengan kelompok mengejar, akhirnya membentuk 
paket besar pengejar. Jika para pemain gagal kehilangan monster, mereka juga bisa 
kewalahan dalam kasus ini. 
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Situasi pertempuran sulit untuk dinilai hanya dari spidol, tetapi tampaknya tidak 
menguntungkan bagi orang-orang yang terlibat. 

"Sepertinya garis depan melakukan segala yang mereka bisa untuk menarik aggro. Tunggu, 
ini bukan depan atau belakang, tapi sepertinya mereka menangani diri mereka sendiri. Jika 
mereka petualang, kita dapat menyebabkan masalah dengan menyela, jadi mari kita 
pastikan mereka tidak memperhatikan kita untuk saat ini. " 

" Ya. Jika situasinya berubah berbahaya, haruskah kita membantu mereka? " 

" Jika itu berbahaya, kami akan membantu. Tetapi jika segala sesuatu tampak 
mencurigakan, kita mungkin harus mempertimbangkannya juga. " 

Mungkin terdengar dingin, tetapi dalam kasus terburuk ada opsi meninggalkan partai yang 
melibatkan monster. 

Menyebabkan kereta sengaja, membuatnya menargetkan orang lain, lalu membunuh 
mereka. Itu adalah salah satu strategi yang diadopsi oleh MPK, pembunuh pemain monster. 

Dunia ini penuh dengan gejolak dalam keluarga kerajaan, bangsawan, atau di antara kelas-
kelas istimewa. Masalah seperti itu adalah sesuatu yang Shin ingin untuk tinggal sejauh 
mungkin dari itu. 

Jadi, jika ada pembunuh di bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk menyelesaikan 
target mereka, dia berencana untuk pergi tanpa campur tangan. 

Jika mereka benar-benar di ruang bawah tanah pelatihan, bahkan jika HP penjelajah 
mencapai nol kemungkinan hidup mereka diselamatkan tinggi. 

"Ini tidak baik." 

Shin dan Schnee melanjutkan, disembunyikan oleh 【Bersembunyi】, ketika dia melihat 

adegan monster dan petualang bertarung. Monster-monster itu adalah versi unggul Goblin, 
Red Caps. 

Monster besar dengan tinggi dua mel itu mengenakan topi compang-camping dengan 
cipratan merah. Kapak yang digunakannya merindukan bilah pisau dan kotor dengan 
darah. 

Sebagai kategori, itu milik Goblin, tapi itu lebih kuat daripada Ogres. Levelnya rata-rata 
sekitar 200, dengan yang Shin lihat menjadi level 222, sedikit lebih tinggi dari rata-rata. 

"Ini pertama kalinya aku melihatnya sejak Dusk of Majesty, tapi sepertinya mereka masih 
bertarung dengan cara yang sama." 
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Red Caps cenderung bermain dengan mangsanya. Banyak pemain yang trauma dengan 
mereka, sehingga sering dikatakan tidak pernah mendekati mereka. 

Menghadapi sekawanan Topi Merah, berdiri di tanah kosong di atas tembok, masih sangat 
muda. 

Peralatan mereka tampak cukup baik, tetapi jika mereka adalah anak-anak biasa, peluang 
kemenangan mereka hampir nol. Mereka akan dengan cepat dihancurkan oleh jumlah 
musuh. 

Namun ketiga anak itu berada dalam situasi yang berbeda. 

Bocah itu memegang tombak yang diserbu ke dalam paket Topi Merah yang mendekat, 
menghempaskan beberapa dari mereka dalam satu serangan. Gadis yang bersenjatakan 
sarung tangan melompat ke bawah di ruang terbuka, merusak mereka lebih jauh. Dia 
kemudian dengan cepat mundur, meninggalkan ruangan untuk bocah laki-laki lain dengan 
tongkat sihir. 

Ketika Shin melihat mereka, ketiga anak itu dikepung, bertarung dengan dinding gua di 
belakang mereka, tetapi mereka menyerang ke arah tertentu saat bergerak. 

"Strategi mereka sama sekali tidak buruk ... tidak terlihat ada orang lain di dekatnya. Ayo 
kita lakukan. Schnee, sembuhkan bocah itu dengan tombak. Dia sepertinya cukup 
menghabiskan. Saya akan mengurus Topi Merah. " 

" Dipahami. " 

Bocah dengan tombak itu mungkin bertindak sebagai tank, menarik serangan musuh: HP-
nya sepertiga dari total. Shin meminta Schnee untuk merawatnya, lalu bergerak menuju 
Topi Merah. 

Sebelum Shin, gadis bersenjatakan sarung tangan telah ditangkap oleh Topi Merah, yang 
akan menurunkan kapaknya yang sudah rusak. Dia berjuang mati-matian untuk 
membebaskan diri, tetapi beberapa Topi Merah menjepitnya. 

Bahkan dalam situasi seperti itu, dia berhasil menendang beberapa Topi Merah, jadi dia 
jelas bukan gadis biasa. Dalam situasi normal, mereka mungkin tidak akan pernah 
dikelilingi seperti itu. 

"Aku benar-benar tidak peduli dengan darah kental." 

Shin mematerialisasikan pedang besarnya 『Kakura』 dan bergegas ke gerombolan Topi 

Merah yang mengancam gadis itu. Memastikan untuk tidak memukulnya secara tidak 
sengaja, Shin mengayunkan pedangnya. 
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Koridor itu penuh dengan Topi Merah ke kiri dan ke kanan. Satu ayunan pedang dan lebih 
dari 10 Topi Merah tertiup angin. 

"...... heh?" 

Melihat Topi Merah yang menyuruhnya diluncurkan di udara, gadis itu mengeluarkan 
komentar pincang tak percaya. Jika paket Red Caps dapat dibandingkan dengan aliran 
merah air keruh, Shin adalah embusan angin hitam. 

Red Caps meledak di udara dan menghilang seperti cabang yang ditabrak oleh angin 
kencang. 

"Aku bukan musuh, jadi jangan serang, oke?" 

Shin memperingatkan gadis itu, yang mencoba menarik dirinya, lalu memperkuat 
cengkeramannya pada 『Kakura』. 

Satu, dua, tiga tebasan. 

Topi Merah yang berkerumun di koridor berkurang dalam sekejap mata. 

Shin melirik ke arah Schnee dan melihatnya memangkas Topi Merah dengan gerakan 
anggun, seperti menari, sambil melindungi kedua bocah itu. 

Dia tidak meledakkan mereka seperti Shin, tetapi membekukan mereka untuk menutup 
gerakan mereka dan menjauhkan mereka dari anak-anak, lalu menghabisi mereka. 

Seperti yang Shin lakukan pada 『Kakura』, Schnee juga menggunakan senjata dengan 

level yang lebih rendah dari biasanya, itu adalah katana pendek Ice-elemental 『Ice Flower

』. 

Bunga-bunga beku tumbuh di sepanjang jalur mata pisau. Melihat Schnee berkilau ketika 
dia mengirim Topi Merah itu menakutkan, sulit untuk percaya dia benar-benar berkelahi. 

"Kamu yang terakhir!" 

Shin mendekati Topi Merah yang tersisa dan sekali lagi mengayunkan 『Kakura』. 

Monster itu mencoba melindungi dirinya sendiri dengan kapak yang dipegangnya, tetapi 
sebelum senjata berat seperti 『Kakura』 itu hanya sia-sia. 

Bahkan tanpa pisau tajam, tebasan Kakura -- yang dikuatkan oleh kekuatan otot Shin -- 
menghancurkan kapak tangan dan mengiris Topi Merah seperti pisau menembus mentega. 

Monster itu dipotong secara diagonal, tubuh atasnya perlahan-lahan meluncur ke bawah. 
Sebelum organ-organnya tumpah, Topi Merah lenyap. 
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"Oke, kita sudah selesai." 

"B-permisi!" 

"Hm?" 

Shin memeriksa untuk memastikan mereka telah mengurus semua monster, lalu 
menyatakan pertarungan. Saat dia melakukannya, sebuah suara ragu memanggilnya. Dia 
berbalik dan melihat gadis kecil yang dikelilingi Topi Merah. Peralatannya sebagian rusak, 
tetapi dia sendiri tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan: dia masih memiliki lebih 
dari 80% HP. 

Gadis itu memiliki rambut merah sebahu dan mengenakan ikat kepala besi, baju besi 
seperti seragam karate, dan pertengkaran. Senjatanya mungkin penjaga lengan dan kaki. 
Pekerjaannya adalah 『Fist Fighter』. 

Menilai dari tanduk mirip kristal yang menonjol di sisi kepalanya dan ekornya yang 
bersisik merah, jelas bahwa dia adalah seorang Dragnil. 

"Terima kasih telah menyelamatkan kita dari situasi berbahaya itu!" 

"Kami punya alasan, jangan khawatir." 

Gadis itu membungkuk penuh semangat kepada Shin, yang menjawab sambil 
menyingkirkan 『Kakura』. 

Shin dan Schnee langsung menghancurkan musuh-musuh yang membuat anak-anak 
kesulitan, jadi mata oranye gadis itu dipenuhi dengan kekaguman. 

"Hei, Myu! Hanya karena mereka menyelamatkan kita, kamu menjadi terlalu ceroboh! " 

Tepat ketika Shin membuka mulutnya untuk menjelaskan keadaan mereka, bocah yang 
disembuhkan oleh Schnee berteriak kepada gadis itu, sambil menjaga kewaspadaannya. 

Rambut biru tua, mata merah, baju besi logam, dan perisai layang-layang. Tangannya 
memegang tombak besi. Namun, perisai dan armornya hancur sebagian, seperti ujung 
tombaknya. 

Ketika dia menatap Shin, matanya bersinar aneh: dia mungkin menggunakan jenis 
keterampilan mata ajaib. Dia tampak seperti Dragnil, sama seperti gadis bernama Myu. 

Mengangkat suaranya untuk menarik perhatian dan kemudian menggunakan skill itu 
adalah strategi yang baik, tetapi itu akan sedikit berguna sebelum resistensi Shin dan 
Schnee. Ada terlalu banyak celah level di antara mereka. 

"Kamu juga, Lecus! Orang-orang ini tidak memiliki ban lengan guru, mereka bukan 
instruktur dari institut! " 
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Tidak seperti Myu dan bocah laki-laki bernama Lecus, bocah berambut biru waspada 
terhadap Shin dan Schnee. 

Shin dan Schnee memang menyelamatkan mereka, tetapi dia dengan cepat melihat bahwa 
mereka bukan milik institut dan memutuskan untuk tidak menurunkan penjagaannya. 
Penilaian bagus lainnya. 

Dari kata-katanya, jelas bahwa penjara bawah tanah itu adalah bagian dari dasar institut. 

"Saya tidak bisa melawan seseorang yang menyelamatkan hidup saya!" 

"Apa yang Anda mendapatkan semua puas untuk! Tidak ada jaminan mereka ada di pihak 
kita! " 

"Kamu terlalu panas, kalian berdua! Tenang. " 

Melupakan Shin dan Schnee, bocah lelaki dan perempuan itu mulai berkelahi, ketika Lecus 
mencoba menenangkan mereka. Dia mungkin penyihir: dia membawa tongkat kayu cokelat 
yang dibungkus dengan tali. Telinganya yang panjang mengisyaratkan bahwa dia 
kemungkinan adalah peri. 

"Aku tidak merasakan permusuhan dari mereka. Selain itu, bahkan jika kita bertarung, kita 
tidak akan mendapat kesempatan. Saya tidak berpikir kita bisa berlari 10 mel. Anda pernah 
melihatnya bertarung juga, kan Gian? Wanita itu juga petarung yang luar biasa. " 

Lecus tampaknya tipe yang berbeda dari bocah berambut biru, Gian, tetapi menilai 
situasinya dengan tenang juga. Setelah dia selesai berbicara, Myu meletakkan tangannya di 
pinggul dan tersenyum lebar. 

"Benar, benar!! Saya berpikir untuk membantu juga, tetapi tidak ada yang bisa saya 
lakukan! " 

Tidak jelas mengapa Myu terlihat sangat bahagia, tetapi alasan mengapa Lecus mengatakan 
untuk tidak melawan itu sederhana. 

Shin dan Schnee dengan berlimpah membuktikan bahwa mereka dapat dengan mudah 
melenyapkan monster itu sendiri, tanpa sedikit pun kelelahan. Ada perbedaan besar dalam 
kekuatan bertarung di antara mereka. 

"Pertama-tama, kami tidak berniat menyebabkan kalian terluka. Aku akan menjelaskan 
keadaan kita, jadi maukah kamu mendengarkan? " 

Ketika Shin berbalik『 Kakura 』kembali ke bentuk kartu, Gian dengan enggan berjalan 

mendekat. Ekspresinya jelas menunjukkan betapa tidak puasnya dia dengan situasi ini. 
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"Pertama, izinkan kami berterima kasih karena telah menyelamatkan kami. Nama saya 
Lecus Alvein, pemimpin partai ini. Gadis Dragnil adalah Myu Hamill dan bocah kasar itu 
adalah Gian Ermelt. " 

" Senang bertemu denganmu !! " 

" ... hmpf. " 

Myu menyapa Shin dan Schnee dengan penuh semangat, sementara Gian masih sedikit 
merajuk. 

"Aku Shin, dia Yuki. Kami memiliki teman lain juga, tapi kami terpisah ketika kami 
dipindahkan setelah mengalahkan bos penjara bawah tanah. Kami baru saja dipindahkan 
ke sini, dan sejujurnya kami tidak tahu di mana kami berada. " 

Menggunakan nama" Schnee "bisa terbukti menyusahkan, jadi Shin menggunakan aliasnya. 
Dia memperingatkannya terlebih dahulu melalui Obrolan Pikiran dan mengubahnya 
menjadi sosok emas, mata merah. 

Schnee tersenyum pada anak-anak untuk meyakinkan mereka, dan Lecus dan dua lainnya 
menatapnya, terpesona. 

Shin tertawa masam sebelum berbicara lagi, dan mereka tersentak kembali ke kenyataan. 
Lecus, tersipu malu, meminta maaf sedalam-dalamnya. Shin menenangkannya dan terus 
menjelaskan situasi mereka. 

"Teleportasi, kan. Perangkap yang diaktifkan setelah mengalahkan bos penjara bawah 
tanah ... jadi ada hal-hal seperti itu di luar sana juga. " 

" Kamu bahkan bisa mengalahkan bos penjara bawah tanah !? Kamu terlalu kuat, Tuan Shin 
!! " 

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

Lecus dan Myu sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Shin, meskipun satu karena 
minat intelektual dan yang lainnya karena kekaguman terhadap yang kuat. Sepertinya 
mereka tidak meragukan kata-katanya, bagaimanapun juga. 

Shin berharap Gian akan mengatakan sesuatu juga, tetapi bocah itu tetap diam. 

"Pertama-tama, kami ingin pergi keluar, jadi bisakah kamu menunjukkan jalannya? Kami 
mungkin menyebabkan masalah jika kami keluar sendiri, dan saya tidak berpikir Anda 
ingin melanjutkan dengan peralatan Anda di negara itu, kan? " 

Daripada Lecus dan Myu, peralatan Gian membutuhkan perbaikan, atau bahkan mungkin 
harus diganti. Shin berpikir bahwa mereka tidak akan melanjutkan seperti itu, jadi dia 
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membuat proposal. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mengurus 
monster yang muncul di jalan kembali. 

"Saya melihat. Memang benar bahwa kami tidak dalam kondisi terbaik kami, dan kami juga 
harus melaporkan tentang jebakan teleportasi. Mari kita pergi bersama. Kami harus 
membawa Anda ke patroli keamanan. Itu adalah salah satu aturan kami, jadi Anda harus 
menerimanya. Tentu saja, kami akan memberi tahu mereka bahwa Anda menyelamatkan 
kami. Penjaga patroli adalah orang-orang yang rasional, aku yakin mereka tidak akan 
melakukan kesalahan padamu. " 

Bahkan jika ruang bawah tanah itu dimaksudkan untuk pelatihan, monster tetap berada di 
dalamnya, jadi mereka memiliki penjaga yang terlatih yang ditempatkan di pintu 
masuknya. 

Lecus melanjutkan bahwa, berdasarkan situasinya, Shin dan Schnee tidak hanya berakhir 
dengan tuduhan melakukan pelanggaran. 

"Kurasa tidak ada jalan lain. Semoga semuanya bisa diselesaikan dengan cepat. " 

Mereka bisa keluar saat menggunakan 【Bersembunyi】, tapi sudah terlambat sekarang 

mereka bertemu dengan pihak Lecus. Jika mereka tidak berbicara dengan institut itu, 
gerakan mereka di masa depan dapat menemui hambatan yang tidak perlu. 

"Ayo pergi. Bisakah kamu berjalan, Gian? " 

" ... Aku baik-baik saja. Dia menyembuhkanku. " 

Gian telah dipukul dengan keras, meskipun di atas bajunya, jadi dia sedikit goyah, tetapi 
masih bisa berdiri kokoh di kakinya. Kemampuan pemulihan Schnee sudah cukup bahkan 
mengembalikan anggota tubuh yang terputus. 

"Kamu tangguh, meskipun kamu baru saja sering dipukuli." 

"Aku menarik perhatian musuh! Lagipula, monster-monster itu berjalan dengan mudah 
pada kita. Dan Yuki ... Ms. 【Heal】 Yuki jauh lebih kuat daripada yang biasa saya lakukan. " 

Gian membalas Myu tanpa menyembunyikan frustrasinya. 

Red Caps sering bermain dengan musuh yang lebih lemah dari mereka. Mereka 
menargetkan unit dengan HP terbanyak dan bermain-main dengan itu bahkan ketika 
mereka bisa mengalahkan mereka dalam satu pukulan. 

Itu mungkin untuk menggunakan strategi seperti itu untuk membuat monster jatuh dalam 
perangkap, tetapi Lecus dan yang lainnya tampaknya belum menemukan cara untuk 
melakukannya. 
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"Pak. Shin, Ms. Yuki, apakah Anda petualang tingkat tinggi? " 

Shin menjawab pertanyaan Myu dengan menunjukkan kartu petualangnya. 

"Aku peringkat A, meskipun aku belum menerima permintaan guild sejak aku sampai di 
peringkat ini." 

"Wow, peringkat A ... itu sebabnya kau sangat kuat !!" 

Shin menjelaskan sambil tertawa, tetapi Myu benar-benar yakin. Lecus, bagaimanapun, 
tidak bisa tidak menunjukkan betapa anehnya pertukaran itu. 

"Tidak mungkin Myu, bagaimana kamu bisa diyakinkan seperti itu?" 

"Apa yang aneh? Semakin kuat seorang petualang, semakin tinggi peringkat yang mereka 
miliki, bukan? " 

" Itu hanya bekerja sampai peringkat B. Untuk sampai ke peringkat A dan di atas, mereka 
memperhitungkan kontribusi Anda ke negara, ke guild, kepribadian Anda ... hal-hal yang 
tidak terkait seberapa kuat Anda, pada dasarnya. Jika Anda kuat tetapi hanya kejam, Anda 
tidak bisa mendapatkan peringkat A. " 

" Ini berarti bahwa Tuan Shin adalah orang yang kuat dan baik! " 

" .... Yah, itu mungkin benar. " 

Mungkin karena dia tidak berpikir terlalu keras tentang hal itu, Myu dengan cepat 
mengangguk untuk menerima. Cahaya di matanya ketika melihat Shin bahkan lebih cerah 
dari sebelumnya. Itu mungkin sering terjadi, karena Lecus hanya mengangguk sambil 
tertawa kecil. 

Dalam suasana ini, akan sulit bagi Shin untuk mengatakan bahwa di Balmel ia hanya 
dibebankan pukulan ke tengah-tengah kawanan monster dan melepaskan. 

"Kalau begitu, mari kita langsung ke level satu. Tolong injak lingkaran sihir ini. " 

Di ruang bawah tanah pelatihan permainan, ada lingkaran sihir normal yang siap untuk 
melakukan perjalanan ke lantai perjalanan terjauh dari tingkat satu: itu mungkin apa yang 
Lecus sebutkan. 

"Kalau begitu, aku akan pergi dulu dan menjelaskan situasinya." 

Setelah kelompok itu berteleportasi ke tingkat satu, Lecus berlari ke depan menuju cahaya 
yang mengalir dari pintu keluar. 

Tertinggal, Myu mulai berbicara dengan Shin, penuh antusiasme. Dia seperti penggemar 
yang akhirnya bertemu atlet favoritnya. 
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Di sisi lain, Gian sebagian besar diam. Namun, matanya sering berkeliaran ke arah Schnee. 

Di luar, Lecus dan tiga pria lapis baja sedang menunggu kelompok Shin. Armor pria 
memiliki desain yang sama dan juga terpesona. Level mereka lebih dari 200, cukup tinggi 
untuk memahami mengapa mereka bertanggung jawab atas keamanan. 

"Apakah kamu orang-orang yang diangkut secara tidak sengaja?" 

"Ya, itu adalah jebakan yang diaktifkan begitu bos dikalahkan, jadi kawan-kawan kami 
diangkut ke tempat lain. Kami dekat ketika jebakan diaktifkan, jadi kami berakhir di lokasi 
yang sama, saya kira. " 

" Apakah Anda menghubungi teman Anda? " 

"Kami menggunakan item yang kami temukan di ruang bawah tanah, yang memungkinkan 
Anda mengirim pesan ke orang-orang yang jauh. Kita tahu mereka semua aman. Barang itu 
hanya sekali pakai, jadi kami hanya punya beberapa yang tersisa. " 

" Begitu , kami mengerti situasinya. Kami ingin menanyakan lebih lanjut, jadi tolong ikuti 
kami. " 

Salah satu penjaga pergi bersama rombongan Lecus, sementara dua lainnya berjalan di 
depan Shin dan Schnee. 

Pihak Lecus tampaknya tidak memperhatikan, tetapi selain dua penjaga yang memimpin 
Shin dan Schnee, ada beberapa tanggapan lain di sekitar mereka. Para penjaga jelas sangat 
waspada terhadap mereka. 

Shin dan Schnee pertama kali dibawa ke stasiun penjaga. Bangunan itu sendiri diperkuat, 
sehingga tidak akan rusak bahkan jika pertempuran pecah di dalam. Itu juga memiliki 
ruang bawah tanah, di mana Shin dan Schnee mungkin akan dikirim ke jika mereka 
dinyatakan "bersalah". 

Di salah satu kamar stasiun, Shin dan Schnee menjelaskan keadaan mereka lebih jauh. 
Penjaga yang mengajukan pertanyaan adalah orang yang pertama kali berbicara dengan 
Shin, seorang pria bernama Bermann. 

"--Terima kasih atas kerja sama anda. Diangkut dari ruang bawah tanah ke ruang bawah 
tanah pasti pengalaman yang aneh, itu sudah pasti. " 

" Aku kira kita cukup beruntung tidak terjebak di tanah di suatu tempat " 

"Mereka mengatakan bahwa keberuntungan adalah bagian dari keterampilan, setelah 
semua. Biarkan saya mengkonfirmasi satu hal terakhir: di mana penjara bawah tanah yang 
Anda katakan? Jika, seperti Anda, orang lain mungkin akhirnya dipindahkan ke sini, kita 
harus melakukan tindakan penanggulangan yang diperlukan. " 
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" Yah, saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang itu. " 

" Dan mengapa itu terjadi? " 

Mata Bermann menyipit karena dari balasan percaya diri Shin. 

"Penjara bawah tanah itu hancur sendiri tepat sebelum kita diangkut. Kami melihatnya 
mulai runtuh dan kawan-kawan kami mengkonfirmasi bahwa itu tidak ada lagi. " 

Ini adalah sesuatu yang dipelajari Shin dengan juga menghubungi Tzaobath, setelah ia 
berbicara dengan Filma. Dia tidak tahu apakah mungkin untuk menghubungi monster dari 
jarak jauh melalui kartu, jadi dia mencoba mengirim satu untuk berjaga-jaga, dan secara 
tak terduga berhasil. 

Menurut Tzaobath, itu telah memusnahkan penjara bawah tanah bersama dengan dewa 
jahat, yang telah merangkak keluar. Saat itulah Shin mengetahui bahwa penghancuran diri 
terakhir adalah upaya terakhir yang digunakan monster monster untuk mencoba 
melarikan diri. 

Shin mengatakan bahwa penjara bawah tanah itu "hancur" karena dia yakin tidak ada yang 
akan mempercayainya jika dia mengatakan bahwa seekor naga telah meniupnya menjadi 
kehampaan dengan serangan nafas. 

"Apakah begitu. Saya pikir itu digunakan untuk masuk ke negara kami, tetapi jika itu hilang, 
maka masalah kami juga. " 

" Apakah Anda percaya pada kami? " 

" Jika Anda adalah orang yang melanggar, Anda tidak akan punya alasan untuk membantu 
para siswa. Saya ragu akan ada agen asing yang menarik perhatian pada diri mereka 
dengan tujuan seperti ini. " 

" Yah, itu benar. " 

Shin tidak begitu naif untuk sepenuhnya percaya kata-kata Bermann, tetapi tidak ada 
gunanya lebih lanjut mendesaknya apakah dia benar-benar percaya atau tidak. 

Setelah interogasi, Shin dan Schnee dituntun di ruang tunggu dengan sofa dan meja. 
Mereka diminta untuk tinggal di sana sampai ada tanggapan dari otoritas institut. Shin dan 
Schnee tidak memiliki keberatan khusus, jadi mereka menerimanya. 

"(Mereka cukup waspada dengan kita.)" 

"(Kelihatannya mereka tidak sepenuhnya mempercayai kita. Tapi mereka juga tampaknya 
tidak memiliki kecurigaan yang kuat.)" 
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Shin melihat sekelilingnya sambil berbicara dengan Schnee via Mind Obrolan. Di sekitar 
ruangan bahkan ada lebih banyak tanggapan daripada ketika mereka meninggalkan ruang 
bawah tanah. 

Tindakan Shin dan Schnee bukanlah yang dilakukan seseorang yang menyelinap ke institut 
untuk melakukan perbuatan jahat. Mereka juga tidak berbohong, sehingga mungkin sulit 
bagi pihak berwenang untuk mengambil keputusan. 

Setelah sekitar satu jam menunggu, Bermann dan sekelompok orang dengan seragam 
berbeda masuk ke ruangan. 

"Oh?" 

Shin merasa seperti dia melihat orang yang memimpin kelompok itu sebelumnya. Dia 
mungkin salah, jadi untuk memastikan dia menggunakan 【Analisis】. 

-----Hilamee Level 255 Mage 

"Ini benar-benar kamu, Hilamee !?" 

"!! M-bisakah Anda benar-benar menjadi Tuan Shin? " 

Pixie perempuan yang memimpin kelompok, terkejut, menjawab pertanyaan Shin. 

"Ya, sudah lama. Jadi kamu datang ke sini juga. " 

Mereka telah bertemu beberapa kali selama pertandingan kematian; pada akhirnya, 
Hilamee telah lulus sambil melindungi anak-anak dengan level yang lebih rendah dari 
mereka. Itu pemain wanita yang diketahui Shin, Hilamee. 

Pixie dengan mata hijau zamrud, Shin ingat bahwa dia berada di sebuah pesta dengan 
bocah lelaki bernama Masakado. 

Hilamee yang sekarang berdiri di hadapan Shin adalah wanita dewasa yang sudah dewasa. 
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Vol. 13 - 1.2 
"Masakado tidak bersamamu?" 

"Dia keluar saat ini. Tapi Tuan Shin, mengapa ... " 

" Saya minta maaf karena mengganggu Anda. Apakah kalian berdua, tidak, kalian tiga 
kenalan? " 

Seorang wanita, bagian dari kelompok yang datang dengan Hilamee, menyela pembicaraan 
Shin dan Hilamee dengan sebuah pertanyaan. 

"Ya, saya minta maaf. Ahem. Tuan Shin, saya saat ini kepala sekolah dari Institut Sihir 
Erkunt ini. Dia adalah wakil kepala sekolah, Licia. " 

Setelah pertanyaan Licia, Hilamee menyadari bahwa semua mata tertuju padanya, jadi dia 
meluruskan postur tubuhnya dan memperkenalkan dirinya secara formal. Shin ingat 
seperti apa dia semasa kanak-kanak, tetapi bahwa Hilamee sudah lama hilang. 

Shin tidak segera mengenalinya karena dia telah melampaui apa yang dia ingat. The 
Hilamee yang sekarang memperkenalkan dirinya sebagai kepala sekolah mempertahankan 
sedikit dari gadis lemah yang diingat Shin. 

"Izinkan saya untuk memperkenalkan kami secara formal lagi juga. Aku Shin, dia adalah 
anggota pestaku Yuki. " 

" Senang bertemu denganmu, aku Yuki. " 

Sekelompok instruktur pria di belakang Hilamee mulai berdengung dengan bisikan-bisikan 
setelah memandang Schnee dengan membungkuk ringan. 

"Saya sudah membaca laporannya. Saya pikir Anda mungkin agen dari negara lain, tapi 
saya melihat itu adalah kekhawatiran yang salah tempat. " 

" Dia kepala sekolah !? " 

" Jangan khawatir. Tuan Shin dan temannya bukan tipe orang yang kesal dengan hal-hal 
seperti itu. " 

Hilamee dengan jujur menyatakan kecurigaan mereka, jadi Licia buru-buru mencoba 
menghentikannya. 

Namun Hilamee menertawakan kekhawatirannya. Shin terkekeh dengan perasaan 
nostalgia, karena sebagian besar mata di ruangan itu tertuju padanya. 
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"Licia. Maaf, tetapi minta mereka kembali ke institut. Kita tidak bisa membuat banyak 
orang mendengar apa yang akan kita diskusikan. " 

" Apa maksudmu? " 

" Ada banyak hal yang perlu saya konfirmasi. Tuan Shin, bisakah Licia tinggal di sini selama 
percakapan kita? Dia juga memiliki bonus kebangkitan dan seseorang yang bisa dipercaya, 
yang tidak akan pernah berbicara sepele tentang masalah rahasia. " 

Mengapa Shin ada di sini, apa yang sebenarnya terjadi ... ada banyak hal yang perlu 
ditanyakan Hilamee. 

Shin mungkin perlu mengungkapkan bahwa dia adalah Manusia Tinggi: Hilamee cukup 
memercayai Licia untuk mengetahuinya. 

"Tidak ada kabar tentang ini di tempat lain, oke?" 

"Tentu saja. Anda mengerti, bukan? Licia. " 

" Y-ya. " 

Licia menelan napas karena penampilan serius Hilamee. 

"Oke, jadi aku akan mulai bicara dulu, tapi biarkan aku mengkonfirmasi sesuatu: berapa 
banyak yang kamu ketahui tentang pemain, Ms. Licia?" 

"Aku tahu bahwa ada sesuatu yang disebut" Game Maut ". Kepala sekolah mengatakannya 
kepada saya. Kepala sekolah meninggal satu kali selama itu. " 

Licia adalah salah satu petualang yang disebut Terpilih. Namun, dia bukan pemain. 

Licia dan Hilamee sudah saling kenal selama lebih dari 100 tahun sekarang, jadi dia tahu 
tentang apa yang terjadi di masa lalu: tentang para pemain, permainan kematian, dan fakta 
bahwa orang mati datang ke dunia ini. 

"Jika kamu tahu banyak, maka itu akan cepat. Saya juga seorang pemain, seperti Hilamee. 
Yuki adalah karakter pendukung saya, Anda tahu apa artinya itu? " 

" Ya, makhluk diciptakan oleh pemain. Di dunia kita mereka hidup sebagai individu normal, 
jadi aku tidak punya perasaan khusus tentang mereka. " 

" Senang tahu. Oh, ngomong-ngomong, Yuki adalah alias, nama aslinya adalah Schnee 
Raizar. " 

" Kamu memiliki keterampilan yang dapat menipu 【Analisis】, begitu. Tapi ... Schnee 

Raizar? Memberi nama seseorang yang melakukan prestasi luar biasa kepada seorang anak 
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adalah ... tidak, harap tunggu sebentar. Saya yakin dilarang di antara elf untuk memberi 
anak Anda nama orang lain yang masih hidup. Jadi, jika kamu mengklaim nama itu ... " 

Ekspresi Licia berubah semakin kaku saat dia berbicara. 

Hilamee tidak menunjukkan reaksi tertentu. Bagaimanapun, Schnee terkenal sebagai 
pemimpin karakter dukungan Shin di antara kenalannya. Di era game, bahkan orang-orang 
di luar lingkaran Shin tahu. 

Di sebelah Hilamee, Licia berbisik: ... dia yang asli? 

"Sementara aku melakukannya untuk melindungi identitas asliku, izinkan aku untuk 
meminta maaf karena menggunakan nama palsu. Aku adalah Schnee Raizar. " 

" ....... " 

Schnee membuka kancing kamuflase dan menunjukkan penampilannya yang sebenarnya. 
Licia kewalahan, membuka dan menutup mulutnya tanpa mengeluarkan suara. 

"Licia, apa kamu terlihat konyol?" 

"Ah, ya, tidak, aku minta maaf." 

Schnee mengatakan kepada Licia, yang tiba-tiba menjadi sangat hormat, tidak terlalu 
formal dan terus berbicara. Dia menjelaskan mengapa mereka menjelajahi ruang bawah 
tanah dan bagaimana mereka diangkut. Setelah penjelasan panjang, Hilamee dan Licia 
tenggelam dalam pikirannya. 

"Dewa jahat yang mencuri ingatan. Siapa yang tahu bahwa suku Kishimi selamat ... dan 
Hameln juga. " 

" Penjahat mengerikan itu, yang satu-satunya informasi yang diketahui adalah nama dan 
ras. " 

Mendengar nama pria yang dikatakan telah menghancurkan seluruh negara, suasananya 
menjadi sangat cepat. serius. Hilamee dan Licia memiliki tanggung jawab untuk melindungi 
para siswa juga. 

"Bahkan selama pertandingan kematian aku kesulitan mengalahkannya. Di dunia ini, 
menemukan satu orang sangat sulit. Dia juga pandai bersembunyi. " 

Shin ingin dilakukan bersamanya sekali dan untuk semua, tetapi saat ini sulit. Satu-satunya 
cara adalah menunggunya untuk bertindak dan melakukan serangan balik. 

"Tidak ada gunanya memikirkan masalah ini lebih jauh, jadi mari kita berhenti di situ saja. 
Apa rencanamu sekarang, Tn. Shin? Apakah Anda akan berkumpul kembali dengan rekan-
rekan Anda? " 
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" Tidak, semua orang akan berkumpul di sini. Katakanlah mereka ... membaca situasinya 
dengan baik. " 

Yuzuha, Filma, dan yang lainnya memutuskan untuk membiarkan Shin dan Schnee 
sendirian untuk sementara waktu. 

"Jadi kamu akan tinggal di sini sebentar?" 

"Ya, itu rencananya. Saya tidak tahu persis berapa lama, tetapi saya pikir itu akan memakan 
waktu paling banyak satu minggu bagi semua orang untuk tiba. " 

" Jika demikian, ada sesuatu yang ingin saya minta Anda lakukan !! " 

Mengetahui bahwa Shin akan tinggal sebentar, Hilamee tiba-tiba membungkuk ke depan. 

"Kepala sekolah, bisakah Anda maksudkan itu?" 

"Ya, Licia. Bahkan jika sesuatu terjadi, Tuan Shin pasti akan baik-baik saja. " 

Bahkan jika Shin mengatakan bahwa dia ingin segera pergi, Hilamee berencana 
memintanya untuk kembali ke Erkunt setelah dia bergabung kembali dengan pestanya, 
tampaknya. 

"Maaf, tapi aku tidak akan menusuk leherku dalam hal yang merepotkan, oke?" 

Terima kasih kepada Yuzuha dan yang lainnya, Shin akhirnya punya waktu untuk 
menghabiskan waktu bersama Schnee, jadi dia tidak mau harus berurusan dengan masalah. 

"Tolong, aku mohon padamu. Bahkan tidak akan memakan waktu setengah hari. Bisakah 
Anda mendengarkan saja apa yang saya katakan? " 

Shin dan Schnee menghela nafas dan setuju untuk mendengarkan Hilamee yang sangat 
serius. Jika itu menyangkut keselamatan siswa, mereka tidak punya cara untuk menolak 
untuk setidaknya mendengarkan. 

Hilamee mengatakan bahwa dia ingin petugas kesehatan institut untuk berpartisipasi 
dalam percakapan. Dia ingin pendapat Shin tentang apakah mereka berbahaya atau tidak. 

Shin telah mendengar dari Myu bahwa institut itu juga menyelenggarakan pelatihan 
tempur, dan para siswa sering terluka. Rumah sakit di institut itu jauh lebih akrab bagi 
siswa daripada yang biasa di dunia nyata. Aneh bahwa orang yang bertanggung jawab atas 
fasilitas semacam itu bisa berbahaya. 

"Petugas itu sebenarnya monster." 

"Monster? Saya ingat bahwa beberapa dari mereka berfungsi sebagai pendukung, tapi ... " 
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Monster biasanya musuh yang harus dikalahkan; di antara mereka, ada beberapa yang 
tidak memusuhi manusia, memberikan petunjuk tentang pencarian, atau bahkan 
bertempur bersama pihak sementara. 

Element Tails adalah puncak dari monster seperti itu: mereka bertarung melawan pemain 
dalam uji coba, dan jika mereka mengenali kekuatan pemain, mereka memberi mereka 
item atau peralatan. 

"Tidak, dalam game itu benar-benar musuh. Ada kejadian di mana monster yang biasanya 
kamu lawan bantu, tapi monster ini tidak termasuk. " 

" Siapa nama monster itu? " 

" Itu adalah salah satu setan dari Tujuh Dosa Mematikan, Nafsu. Sekarang nama Luxuria. " 

" Iblis sebagai petugas kesehatan ... oh, begitu, akhirnya mereka mencapai bentuk manusia, 
bukan? " 

Keserakahan, Nafsu, Kemalasan, Iri, Marah, Kerakusan, dan Pride. 

Setiap iblis yang membawa nama-nama ini adalah monster biasa di awal. Ketika level 
mereka meningkat, mereka tumbuh ke bentuk yang lebih menyerupai iblis, dan untuk 
beberapa alasan akhirnya beralih ke bentuk seperti manusia. 

Dalam permainan, setan sangat jarang tumbuh begitu banyak: Shin hanya melihat bentuk 
manusia mereka dalam sebuah video. 

"Itu muncul tiba-tiba tiga tahun yang lalu, sekarang itu seperti salah satu instruktur 
lainnya. Ini memiliki pengetahuan yang luas tentang obat-obatan dan alkimia, jadi jujur 
saja itu hebat dalam pekerjaannya, tapi ... " 

Jika mengamuk karena kemauan keras, lembaga itu akan hancur, simpul Hilamee. 

Ketika mereka mencapai bentuk seperti manusia, iblis setidaknya memiliki level 700. 
Bahkan mantan pemain seperti Hilamee tidak akan mendapat kesempatan. 

"Aku mengerti, kamu tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa ada monster level 700 
yang berjalan bebas di sekolah setelah semua." 

Tidak mungkin untuk membuangnya hanya karena itu adalah monster. Itu telah lulus ujian 
masuk dengan warna terbang, melakukan tugas sehari-hari tanpa masalah, dan dipercaya 
oleh siswa juga. 

Mereka ingin menghadapinya secara langsung, tetapi takut memicu sesuatu yang akan 
menyebabkan kesalahan, sehingga mereka tidak bisa membuat keputusan sampai 
sekarang. 
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"Jadi pada dasarnya kau ingin aku sebagai pengawal. Jika menjadi liar, saya harus 
menghentikannya, bukan? " 

" Ya. Saya akan meminta semua siswa meninggalkan halaman pada hari kami berbicara 
dengannya. Lembaga ini awalnya adalah guild, jadi jika kita meningkatkan output 
penghalang semaksimal mungkin, tidak akan ada kerusakan yang terjadi di luar, bahkan 
jika pertempuran pecah. " 

Persiapan sudah dilakukan, rupanya. Para siswa akan segera pergi untuk masa liburan 
yang panjang, jadi akan ada beberapa di institut: itu adalah kesempatan yang tepat. 

"....Saya melihat. Tidak ada salahnya memeriksa bagaimana Dosa Mematikan terlihat 
seperti di dunia ini. Bagaimana menurutmu, Schnee? " 

" Aku setuju juga. Aku tidak tahu bagaimana iblis berpikir, tapi aku bisa berhubungan 
dengan mengkhawatirkan keselamatan murid-muridmu. 

"" 

Te , terima kasih banyak! " Hilamee berterima kasih kepada Shin dan Schnee dengan 
limpah, sepertinya lega dari lubuk hatinya. Di sebelahnya, Licia juga menghela nafas lega. 

"Kalau begitu, aku ingin menetapkan hari esok sebagai hari. Tuan Shin, apa yang akan 
kamu lakukan hari ini? " 

" Aku akan mencari penginapan dan istirahat, kurasa. Jam berapa saya harus datang? " 

Setelah Shin menjelaskan bagaimana mereka diangkut ke ruang bawah tanah pelatihan, 
Hilamee menyatakan bahwa mereka tidak akan dituduh melakukan pelanggaran, jadi Shin 
berencana untuk menemukan penginapan di luar institut, agar tidak menonjol. 

"Kami akan menjemputmu. Saya akan menulis surat pengantar untuk penginapan tertentu, 
jadi silakan gunakan. Semua layanannya memiliki reputasi yang sangat tinggi. " 

" Oke, kalau begitu aku akan menerima tawaranmu. Terima kasih. " 

" Tergantung bagaimana besoknya, kita mungkin harus berterima kasih lebih banyak lagi, 
jadi tidak apa-apa. " 

Dibandingkan dengan perkelahian melawan salah satu Dosa Mematikan, mengatur 
penginapan bukanlah apa-apa," kata Hilamee, sedikit lelah. Mereka akan menjemput Shin 
dan Schnee pada hari berikutnya jam 9. 

Shin mengatakan bahwa dia akan menyiapkan peralatan yang efektif melawan iblis, lalu 
pergi. 

"Aku minta maaf karena membuatmu membawa kami jauh-jauh." 
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Shin langsung menuju ke penginapan; khawatir bahwa mereka mungkin tersesat di kota 
yang tidak dikenal, Hilamee menyuruh Bermann menemani mereka. 

"Ini bukan apa-apa. Besok kita akan berada dalam perawatanmu. " 

Bermann adalah salah satu petarung paling terampil di institut, jadi dia sudah diberitahu 
tentang rencananya. Ekspresinya kaku, mungkin membayangkan apa yang akan terjadi jika 
mereka harus melawan iblis. 

Penginapan yang disebut Hilamee tidak terlalu jauh dari institut, hanya sekitar 10 menit 
berjalan kaki. Itu adalah bangunan dengan empat lantai, yang pertama dilihat Shin di dunia 
ini. 

Hotel itu berada di lingkungan yang mewah: semua toko di sekitarnya sangat bersih dan 
rapi. Mungkin itu adalah area yang sering dikunjungi oleh masyarakat kelas atas. 

Mungkin diberitahu sebelum kedatangan Shin, begitu dia melihat Bermann, salah satu 
pekerja hotel membuka pintu hotel dengan cepat dan anggun. Seperti hotel dunia nyata, 
sebagian besar terbuat dari kaca. 

"Aku Bermann, dari institut sihir Erkunt. Saya membawa tamu-tamu di institut. " 

" Kami sudah menunggu Anda. Selamat datang di hotel Morgana. Sir Shin, Nyonya Yuki, 
sambutan kami yang terhangat kepada Anda. " 

Keempat pekerja yang menyambut Shin dan Schnee membungkuk serempak. Seragam rapi 
mereka membuat Shin merasa seperti sedang mengunjungi sebuah hotel mewah di dunia 
nyata. 

Gerakan staf yang sangat formal menonjol, tetapi tampaknya tidak ada yang 
memperhatikan mereka. Mereka mungkin bertingkah seperti ini sering. 

"Oke, kamar untuk dua orang, t---" 

"Kami ingin tinggal di kamar terbaikmu." 

"Eh?" 

Mengganggu Shin, Schnee menentukan jenis kamar yang dia inginkan. 

Dia belum pernah meminta tipe kamar tertentu sebelumnya, di mana pun mereka tinggal, 
jadi Shin sedikit terkejut. 

"Saya diberi tahu bahwa Anda kemungkinan akan mengajukan permintaan seperti itu. 
Pembayaran sudah selesai, jadi saya akan menemani Anda ke kamar Anda segera. " 
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" Informasi "itu berasal dari Hilamee atau Licia, mungkin, tapi Shin tidak tahu mengapa 
mereka akan mengatakan hal seperti itu. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami situasinya, 
tetapi jika itu yang diinginkan Schnee, itu tidak masalah baginya, jadi dia tidak keberatan. 

"Wow, ini benar-benar sesuatu." 

Rasanya seperti menyewa seluruh lantai di sebuah hotel mewah dunia rumah Shin, suite 
itu besar dan cukup lengkap untuk menampung keluarga dengan nyaman. 

Diterangi oleh sinar matahari, meja-meja itu memantulkan sinar kusam. Shin sama sekali 
tidak ahli dalam hal furnitur, tetapi dekorasi interior ruangan memberikan kesan yang 
sangat rapi dan halus. 

"Tolong teleponkan bel di atas meja jika ada yang Anda butuhkan. Kami akan segera 
mengirim seseorang. " 

Setelah penjelasan singkat tentang fasilitas, petugas hotel meninggalkan ruangan. Seperti 
yang diharapkan dari sebuah hotel mewah, kamar itu juga dilengkapi dengan bathtub 
besar. 

"Kita bisa melihat seluruh kota dari teras. Hm? Bukankah tembok itu lebih tinggi dari yang 
lain? " 

Shin mengikuti Schnee keluar di teras dan memperhatikan bahwa sebagian tembok 
benteng jelas lebih tinggi daripada benteng di sekitarnya. 

"Itu perbatasan dengan ibu kota Erkunt. Bagian kota ini, tempat Institut Sihir didirikan, 
telah dibangun di sebelah tembok kastil Erkunt. " 

Menurut Schnee, Institut Sihir berada tepat di luar tembok kastil Erkunt: untuk pergi ke 
ibukota orang harus melewati melalui dinding itu. Lembaga ini telah dibangun di sebelah 
dinding kastil untuk menghemat bahan dan upaya untuk membangun benteng luar, 
tampaknya. 

Alasan lain adalah sejumlah besar mata-mata dari negara asing di antara siswa pertukaran, 
yang disebut "rumput". Ketika institut itu dibangun, orang-orang yang bertanggung jawab 
menyebutkan bahwa kehadirannya akan menarik orang-orang seperti itu di dalam negeri. 

Shin berpikir bahwa, terlepas dari keberadaan lembaga pembelajaran, "rumput" 
ditemukan di mana-mana, tetapi ada gunanya mengejar masalah ini, jadi dia tidak 
mengatakan apa-apa. 

"Apa yang kamu inginkan untuk makan malam?" 

"Karena kita semua di sini, mari kita pergi ke restoran." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Hotel ini juga memiliki restoran yang dikepalai oleh koki dengan keterampilan memasak. 
Petugas hotel juga merekomendasikannya, jadi Shin dan Schnee berdandan sedikit agar 
sesuai dengan suasana sebelum pergi. 

Shin mengenakan seragam militer putih dengan dekorasi merah, Schnee gaun putri duyung 
biru muda. 

"Ini sangat bagus ... tapi ..." 

"Apakah ada yang salah?" 

Semua hidangan layak disajikan di restoran mewah. Shin, bagaimanapun, tidak merasa 
puas setelah mencicipi mereka: sebaliknya, dia menemukan mereka agak kurang. 

"Mungkin itu karena aku sudah terbiasa dengan masakanmu, aku hanya merasa ini perlu 
sedikit lebih banyak pekerjaan." 

"Hehe, terima kasih banyak." 

Schnee tersenyum pada implikasi Shin bahwa makanannya lebih baik. Senyumnya sama 
seperti sebelum dia kehilangan ingatannya, tetapi bagi Shin itu lebih cerah dari 
sebelumnya. 

Setelah makan, Shin dan Schnee segera kembali ke kamar mereka. Seperti yang selalu 
terjadi, mereka menarik sedikit perhatian dari tamu-tamu lain di restoran. Tidak ada yang 
pergi untuk berbicara dengan mereka, seperti yang diharapkan dari kesopanan para tamu 
di restoran seperti itu, tetapi beberapa tetap menatap Schnee sepanjang makan. 

Juga mempertimbangkan masalah monster Deadly Sin, mereka ingin menghindari masalah 
sebanyak mungkin, jadi mereka pergi dengan cepat. Kembali ke kamar mereka, Shin dan 
Schnee duduk di sofa dan membicarakan rencana mereka untuk hari berikutnya. 

"Seorang petugas kesehatan iblis ... yang lulus ujian tanpa bantuan untuk mem-boot." 

"Cukup berbeda dari iblis yang biasa kita gunakan, bukankah begitu?" 

"Aku tidak akan merasa terlalu aneh ... jika ini adalah manga , itu. " 

Di GERBANG BARU, setan dan iblis dianggap sebagai kategori yang terpisah. 

Setan dilahirkan dari emosi manusia dan hidup untuk menyebabkan penderitaan bagi 
orang-orang. 

Sebaliknya, iblis dilahirkan dari keinginan manusia, tetapi cara hidup mereka tidak tetap. 
Di satu sisi, bisa dikatakan bahwa mereka menikmati lebih banyak kebebasan. 
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"Ayo pergi dengan peralatan anti-iblis, untuk jaga-jaga. Aku akan menyiapkan milikmu 
juga. " 

Peralatan anti-iblis Kunoichi adalah pakaian ninja dengan paparan kulit yang tinggi, tetapi 
statistik dan kemampuannya sangat tinggi. Keesokan harinya, Shin menyuruh Schnee 
menyembunyikan diri saat dia tinggal di belakangnya. 

"Shin, apa yang kau ketahui tentang Nafsu Iblis? Luxuria, kan? " 

" Yah, aku hanya bertarung melawan Kerakusan, Wrath, dan Pride. Aku hanya tahu bahwa 
Lust adalah monster tipe perempuan yang menggunakan skill Drain ... itu saja. " 

Shin berpartisipasi dalam misi pemusnahan Deadly Sins hanya beberapa kali, jadi dia tidak 
tahu banyak tentang topik itu. 

"Mungkinkah itu menyusup ke institut untuk menggunakan 【Kuras】 pada para siswa 

untuk mengumpulkan energi untuk tumbuh lebih lanjut?" 

"Tidak, jika itu dalam bentuk manusia, ia telah mencapai batas pertumbuhannya. Saya tidak 
berpikir itu bisa mencapai apa pun dengan melakukan itu sekarang ... " 

Shin menggelengkan kepalanya ke hipotesis Schnee. Di dunia ini bahkan monster hidup 
secara berbeda, jadi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. 

"Mungkinkah ... tidak, itu tidak benar." 

"Apakah ada sesuatu di pikiran Anda?" 

"Tidak ada !! Tidak ada yang berhubungan sama sekali! " 

" Benarkah sekarang? " 

Melihat bahwa Schnee telah berubah menjadi merah padam, Shin sangat tertarik dengan 
apa yang telah ia hasilkan. 

"Tidak masalah jika itu tidak berhubungan, katakan padaku sama saja." 

"A-itu benar-benar tidak berhubungan !!" 

"Kenapa kamu begitu bingung? Sangat mencurigakan ... katakan padaku, ayolah. Tidak apa-
apa jika tidak ada koneksi sama sekali. " 

Shin tidak berniat serius mendengarkannya lagi. Mereka akhirnya sendirian, jadi dia 
berencana untuk menikmati ekspresi memerah Schnee ke isi hatinya. 

"Itu, ini benar-benar ... sesuatu yang sepele ..." 
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"Jangan khawatir, aku tidak akan kecewa atau apa pun." 

Desakan Shin menyebabkan Schnee semakin memerah. 

Reaksinya membangkitkan minatnya, tetapi wajahnya yang memerah itu sangat imut 
sehingga dia memilih untuk mendekat. Ketika dia melakukannya, Schnee pindah. Sofa itu 
besar, tetapi akhirnya Schnee mundur ke sudut. 

Schnee hendak berdiri untuk menjauh dari sofa, tetapi Shin lebih cepat: dia meraih 
lengannya dan mendorongnya ke bantal. 

"Bukannya kamu lari seperti itu. Saya sangat tertarik dengan apa yang Anda buat. " 

" I-itu ... " 

Mengejar mata Schnee ke atas dan ke bawah menjadi semakin menghibur bagi Shin: dia 
menggodanya, polos dan sederhana. 

"Aku pikir iblis mungkin ingin ... memiliki hubungan duniawi dengan para siswa ..." 

"... apakah begitu ..." 

Shin diyakinkan oleh kata-kata Schnee, setelah berpikir bahwa itu adalah setan nafsu, 
setelah semua. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Schnee menghasilkan teori 
semacam itu. 

(Aku akan mengerti jika dia mengusulkan monster itu memikat para siswa untuk menahan 
mereka di bawah kendalinya, tapi ...) 

Shin tidak akan pernah berpikir bahwa kepribadian Schnee membiarkan pikirannya untuk 
mempertimbangkan masalah seksual. Sementara itu Schnee, terlalu malu setelah 
mengatakan sesuatu seperti itu pada Shin, melakukan yang terbaik untuk memalingkan 
muka. Bahkan telinganya menjadi merah cerah. 

"Shin, kamu agak jahat sekarang." 

"Apakah saya? Yah, kurasa begitu. " 

Siapa yang pernah membayangkan Schnee duduk di sofa, memerah seperti itu? 
Bagaimanapun, dia tetap tenang dalam banyak situasi. Melihatnya seperti ini membuat 
Shin ingin melihatnya lebih dan lebih lagi. 

Tidak ada orang lain di ruangan itu. Shin mengkonfirmasi itu untuk dirinya sendiri lagi, lalu 
meletakkan tangan di pipi Schnee, mengalihkan pandangannya ke arahnya. 

"Er, Shin?" 
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"Aku ingin melihat Schnee ini, aku tidak tahu banyak. Aku tidak tahu kamu selucu ini. " 

" A-Apa !? Aaaah .... !!! " 

Pengakuan tiba-tiba Shin membuat Schnee berubah lebih merah, jika itu mungkin. Dia 
mencoba mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya terbuka dan tertutup, tanpa suara. Itu 
terlalu indah di mata Shin, jadi dia menunggu dia untuk tenang. 

"... Shin, kamu ingin melihat bagian dari diriku yang kamu tidak tahu ...?" 

5 menit telah berlalu, mungkin. Schnee, sedikit lebih tenang dari sebelumnya, menanyakan 
pertanyaan ini kepada Shin. 

"Aku tahu." 

"Tapi, kamu mungkin kecewa kalau melakukannya?" 

"Aku tidak akan melakukannya." 

Shin segera menjawab kekhawatiran Schnee. Dia tidak akan berjuang untuk kata-kata 
dalam situasi seperti itu. 

"-------" 

"Hm? Maaf, saya tidak bisa mendengar. " 

Bibir Schnee nyaris tidak bergerak. Kata-kata yang dibisikkannya, bagaimanapun, terlalu 
samar untuk kemampuan pendengaran Shin bahkan untuk menangkap. 

"............ aku." 

"Maaf lagi, katakan sekali lagi." 

"Aku berkata, aku ..... perempuan ....... aku." 

Schnee bergumam lagi, tetapi kata-kata yang paling penting tidak terdengar. 

Shin memintanya mengulang beberapa kali lagi, tetapi tidak berhasil. Dia mulai berpikir 
tentang apa lagi yang bisa dia lakukan, ketika mata Schnee berubah. 

Dia dengan cepat duduk dan membalikkan posisi mereka: dia mendorong Shin ke bawah di 
sofa, memegangi lengannya. 

"Saya bilang!! Bahwa aku ingin kau bercinta denganku !! " 

" Eh !? " 
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Deklarasi tiba-tiba itu mengejutkan Shin. Dia tidak pernah membayangkan akan 
mendengar kata-kata seperti itu dari mulut Schnee. 

"Shin! Kamu bilang kamu ingin menikah denganku! " 

" K-Ya. " 

" Dan aku setuju untuk itu !! " 

" K-kamu melakukannya. " 

" Jadi ini sangat penting !!! " 

Schnee berbicara keras dan jelas, tetapi wajahnya lebih merah dari sebelumnya. 

Setelah mengatakan itu banyak, Schnee memegang wajah Shin dengan tangannya dan 
menciumnya dengan lembut, sangat kontras dengan antusiasme yang dia tunjukkan 
sebelumnya. 

"Aku ingin kamu bercinta denganku. Apakah Anda pikir saya cabul dengan mengatakan hal 
seperti itu? " 

Mata Schnee sedikit berkaca-kaca. Ekspresi dan suaranya lebih dari cukup untuk 
menyampaikan apa yang diinginkannya. 

".... bagaimana mungkin aku bisa memikirkan itu. Saya sedikit terkejut. Kurasa aku harus 
menunjukkan bahwa aku juga ingin bercinta denganmu. " 

Shin kemudian duduk dan mengangkat Schnee di lengannya. Dia tidak melawan sedikit 
pun. 

"Apakah aku benar-benar bahagia ...?" 

Schnee berbisik ketika Shin menuju tempat tidur. Sebagai tanggapan, dia memeluknya 
lebih kuat, lebih dekat ke tubuhnya. 

"Itu kalimat saya." 

Shin menjawab sambil merasakan kehangatan tubuhnya. 

"Seseorang sepertiku, yang tidak bisa melindungi Marino, benar-benar diizinkan untuk 
mencintai orang lain? Saya sudah memikirkan hal ini selamanya. Aku bisa mengangkat 
kepalaku tinggi dan mengatakan bahwa aku mencintaimu sekarang, tapi itu semua berkat 
kamu, Schnee. Cintamu pada seseorang seperti aku ... membuatku benar-benar bahagia. " 

" Shin ... " 
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Kata-kata Shin menyebabkan air mata membengkak di mata Schnee. Dia 
membaringkannya di tempat tidur, lalu menyeka air matanya. 

"Aku mencintaimu." 

Schnee mengangkat tangannya ke arah Shin, untuk memeluknya, dan mengucapkan 
pengakuannya. 

"Aku juga mencintaimu." 

Jawab Shin, tubuhnya menutupi miliknya. Tidak perlu kata-kata lain. 
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Vol. 13 - 1.3 
"... .Hm?" 

Pagi setelah Shin dan Schnee menjadi satu. Shin terbangun merasakan sesuatu menyentuh 
bibirnya. Dia membuka matanya untuk melihat langit-langit yang tidak dikenalnya dan 
Schnee dengan cepat menjauhkan diri darinya. Dia masih cukup dekat untuk disentuh dahi 
mereka, jadi sebenarnya tidak ada jarak di antara mereka. 

Mengingat sensasi yang membangunkannya, Shin menyadari apa yang telah dia lakukan. 

"Selamat pagi." 

"Pagi." 

Schnee membalas salam, selimut menutupi tubuhnya yang telanjang. Sinar matahari yang 
mengalir masuk melalui jendela membuat rambut peraknya bercahaya. 

Meski masih mengantuk, Shin mengira dia benar-benar cantik. 

"Aku belum bangun ... aku butuh yang lain." 

"Jadi kamu perhatikan." 

"Hanya kebetulan." 

"Tidak bisa dihindari, kan?" 

Schnee mendekat dan memberi Shin ciuman yang sangat lembut, bibirnya nyaris tidak 
menyentuh bibirnya. Namun, itu lebih dari cukup untuk dada Shin dipenuhi dengan 
kebahagiaan. 

"Oke, saatnya bangun. Dalam skenario terburuk, kita mungkin pada akhirnya harus 
bertarung melawan Dosa Maut, jadi kita tidak sanggup ditemukan tidak siap. " 

" Ya, kau benar. Kecerobohan adalah musuh terburuk. " 

Shin fokus pada misi berikutnya. Dia tidak akan membiarkan siapa pun atau apa pun 
menghancurkan kebahagiaan itu. 

Jika iblis mengamuk dan menyebabkan kerusakan pada institut, Shin dan Schnee juga akan 
khawatir. Mereka akhirnya punya waktu untuk menghabiskan waktu sendirian, jadi 
mereka tidak ingin itu sia-sia. 

Setelah memesan sarapan untuk dibawa ke kamar mereka, mereka mendiskusikan apa 
yang harus dilakukan kalau-kalau terjadi perkelahian. 
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"Yah, hanya aku dan kamu, jadi strategi yang bisa kita ambil harus sederhana." 

"Itu satu-satunya cara." 

Kata Shin sambil menyesap teh setelah makan. Schnee mengangguk setuju. 

Hanya mereka berdua, jadi Shin akan menghadapi iblis sementara Schnee membantu 
Hilamee dan yang lainnya melarikan diri, kemudian bergabung dengannya dalam 
pertarungan. Untuk strategi, itu terlalu sederhana. 

"Menghancurkan iblis satu lawan satu bukanlah sesuatu yang biasanya mungkin 
dilakukan." 

"Aku akan memberikan segalanya, jadi serahkan itu padaku." 

Sementara Shin entah bagaimana bisa mengaturnya, bagi Schnee itu hanya mungkin 
dengan bantuan peralatan khusus. Menghancurkan iblis melalui kemampuan fisik belaka, 
seperti yang bisa dilakukan Shin, tidak mungkin bagi Yang Terpilih rata-rata. 

"Oh, mereka ada di sini?" 

Shin mendeteksi seseorang yang tiba di lantai mereka. Tidak ada tamu lain yang tinggal di 
lantai itu saat ini, jadi hanya ada satu kemungkinan. Seperti yang diharapkan, petugas hotel 
mengetuk pintu kamar mereka. 

Seorang tamu datang untuk mereka, kata petugas hotel. Tamu itu rupanya tahu nama Shin 
dan Schnee, jadi mereka mengikuti petugas itu ke lobi, di mana mereka menemukan wakil 
kepala sekolah, Licia. 

"Selamat pagi. Kami akan mengandalkan bantuan Anda hari ini. Er, di mana nyonya Sch ... 
Yuki? " 

Shin menjawab salam sopan Licia dan naik kereta kuda yang ditempatkan di luar. Mereka 
tidak tahu seberapa tinggi kemampuan persepsi iblis, jadi Schnee telah memutuskan untuk 
menyembunyikan kehadirannya sejak dia berada di kota. 

Dia memberi tahu Licia tentang hal ini setelah mereka naik kereta kuda. 

"Apakah persiapannya lengkap di institut?" 

"Ya. Semua siswa telah 

diminta untuk pergi, dengan alasan pemeliharaan fasilitas institut. " Satu-satunya orang 
yang hadir di institut adalah Hilamee, petugas kesehatan iblis, beberapa instruktur untuk 
berkomunikasi dengan luar jika terjadi sesuatu, dan penjara bawah tanah. penjaga 
keamanan. 
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Setelah beberapa menit diguncang oleh kereta, Shin sekali lagi memasuki Erkunt Institute 
of Magic. Dia mencoba memperluas bidang pendeteksiannya dan mengkonfirmasi bahwa 
hanya ada beberapa tanggapan. 

"Silahkan lewat sini." 

Shin mengikuti Licia melalui institut. Lahannya cukup luas, jadi butuh sekitar 15 menit 
untuk mencapai gedung tempat petugas kesehatan itu seharusnya berada. Percakapan 
akan diadakan di rumah sakit. Ketika Shin dan Licia tiba, mereka menemukan Hilamee 
menunggu di depan pintu. 

"Aku akan mengandalkanmu hari ini." 

"Serahkan padaku. Ngomong-ngomong, rumah sakit pada dasarnya adalah rumah petugas 
kesehatan, kan? Apakah ini benar-benar baik-baik saja? " 

" Kami sudah memastikan bahwa tidak ada jebakan atau semacamnya. " 

" 

Begitu . " Hilamee bertanya apakah dia sudah siap dan Shin mengangguk. Dia mengangguk 
sebagai jawaban, lalu membuka pintu ke rumah sakit. 

"Saya? Saya melihat kami memiliki tamu yang tidak terduga hari ini. " 

Di rumah sakit, seorang wanita berjas lab putih duduk di kursi, sebuah buku terbuka di 
depannya. 

Ketika dia mengangkat kepalanya, rambut hitam panjangnya yang bergelombang di bagian 
pinggang berkibar ringan. Wanita yang bertanggung jawab atas rumah sakit, Iblis Nafsu 
Luxuria tersenyum, mata merah di belakang kacamatanya menatap Hilamee dan Shin. 

"Ada sesuatu yang penting yang perlu kita diskusikan dengan Anda hari ini, Dokter 
Luxuria." 

"Atmosfernya tampaknya agak terlalu tegang untuk diskusi sederhana." 

Sambil menyilangkan tangannya di bawah dadanya, Luxuria dengan tenang kembali 
menatap Hilamee. Didorong oleh lengannya, dadanya yang tebal lebih menonjol dari 
sweter. 

Luxuria mengenakan sweter tipis merah muda di bawah jas lab putih dan rok ketat. 

Bahkan jika dia tidak menyilangkan lengannya, jelas bahwa dia memiliki garis tubuh yang 
menggairahkan yang akan dinantikan banyak pria. Roknya juga cukup pendek, jadi jika dia 
menggerakkan satu kaki ke atas yang lain, para tamu akan disuguhi pemandangan yang 
agak agak cabul. 
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Suaranya di sisi yang dalam: Shin merasa seperti dia berbisik di sebelah telinganya. Tahi 
lalat di bawah matanya adalah lapisan gula pada kue, kue yang mungkin agak terlalu 
merangsang untuk anak laki-laki melewati masa pubertas. 

Shin berpikir bahwa beberapa siswa mungkin terluka dengan sengaja hanya untuk 
mengunjungi. 

Meskipun daya tarik seksi intens yang dipancarkannya, tidak ada keterampilan Mental 
dalam bermain. 

Pesona erotis yang mengelilingi Luxuria semuanya berasal dari pakaian, gerakan, dan 
suasananya. Paling tidak, tidak ada niat jahat untuk dideteksi. 

"Apakah pria menakutkan di belakangmu juga terlibat?" 

"Dia mungkin, ya." 

"Ya ampun, itu diskusi yang menegangkan, oke." 

Luxuria menutup buku yang sedang dibacanya, meletakkannya di atas meja, dan 
menghadap ke arah Hilamee dengan seluruh tubuhnya. Dia sepertinya mengerti apa arti 
peralatan Shin. 

Dia hanya tertawa masam sambil menurunkan bahunya, tanpa tanda-tanda gugup. 

"Karena Anda tidak menyerang lagi, saya kira ada beberapa ruang untuk berbicara?" 

"Secara pribadi, saya akan senang jika kita bisa melakukan itu." 

"Benarkah? Jika demikian, saya akan menyerah, jadi bisakah Anda membiarkan saya tetap 
bekerja di sini? " 

Luxuria mengangkat kedua tangannya, untuk menunjukkan kesediaannya untuk menyerah, 
dan bertanya pada Hilamee. 

Sikapnya yang tampaknya riang membingungkan Shin sedikit, meskipun dia tidak 
menunjukkannya. 

"... jika kamu mau, kamu bisa tinggal di sini bahkan tanpa seizinku, bukan? Jujur saja, aku 
tidak bisa mengerti mengapa kamu harus lulus ujian ketenagakerjaan. " 

" Hmm, yah, aku sebenarnya tidak suka cara yang memaksa seperti itu ... bahkan jika aku 
memusuhi kamu, tidak akan ada apa-apa di dalamnya untuk saya. Itu sebabnya saya ikut 
ujian. Aku tahu itu aneh bagiku untuk mengatakannya, tapi aku membuat petugas 
kesehatan yang sangat bagus, bukan? " 

" Aku akui itu, tapi ... " 
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Luxuria terkekeh, dengan bangga menjulurkan dadanya, sementara Hilamee bahkan lebih 
tersesat. 

Meski iblis, Luxuria tampaknya tidak berusaha menipu atau menjebak mereka. 

"Anak muda, jika kamu memiliki perlengkapan itu, itu berarti kamu tahu siapa aku 
sebenarnya, kan?" 

Luxuria meninggalkan Hilamee yang bingung sendirian dan berbicara dengan Shin. Tidak 
ada gunanya berbohong, jadi Shin memilih untuk membalas dengan singkat. 

"... 

Aku mengerti ." "Aku tidak punya niat untuk melakukan pertempuran, tetapi akan 
melawan jika aku diserang. Saya pikir Institut akan rusak jika itu yang terjadi, tetapi 
apakah Anda ingin bertarung semua sama? " 

" Itu tergantung pada Anda. Kami hanya ingin tahu mengapa salah satu Dosa Mematikan 
ingin bekerja di sekolah sebagai petugas kesehatan. Jika alasanmu melibatkan 
membahayakan seseorang, aku harus bertarung denganmu. " 

Shin menjawab pertanyaan Luxuria setelah melakukan kontak mata dengan Hilamee. 

"Aku mengerti ... yah, dari sudut pandang orang normal, aku memang monster. Oke, aku 
akan bicara kalau begitu. " 

" Eh ...? " 

Hilamee tidak percaya dengan kemudahan yang Luxuria siap bicarakan. Sulit untuk 
berpikir bahwa wanita di depan mereka benar-benar adalah salah satu Dosa Mematikan. 

【Analisis】, bagaimanapun, dengan jelas menunjukkan namanya sebagai Devil Iblis Dosa 

Mematikan -- Nafsu 』. Levelnya adalah 700, dengan statistik yang tidak bisa diharapkan 

orang normal untuk menyamai. 

"Dosa mematikan saya adalah nafsu. Saya menarik energi dari emosi yang lahir dari 
aktivitas seksual orang. Jadi lebih baik bagi saya untuk hidup bersama orang-orang, bukan 
melawan mereka. Semakin sedikit orang, semakin sedikit jumlah energi yang saya terima. " 

" Namun, di masa lalu, Anda berkolaborasi dengan Dosa Mematikan lainnya untuk 
menghancurkan umat manusia, bukan? " 

Jika apa yang dikatakan Luxuria benar, dia tidak punya alasan untuk melawan 
kemanusiaan. Namun dalam permainan, segalanya berbeda. 

"Aah, dosa mematikan dari beberapa generasi sebelumnya? Saya kira itu akan menjadi 4, 
500 tahun yang lalu untuk Anda. Sampai saat itu, melakukan itu terasa seperti hal yang 
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benar ... rasanya seperti tujuan? Suatu dorongan, mungkin? Bagaimanapun, ada sesuatu 
seperti itu. Namun, setelah peristiwa tertentu, itu benar-benar berhenti dan semua orang 
mulai hidup bebas. Itu juga ketika kami Dosa Mematikan mendapatkan kepribadian. " 

" Kepribadian? " 

" Ya. Kita semua memiliki cara berbeda untuk menarik energi, tergantung pada dosa 
mematikan yang kita tempatkan dalam tubuh kita. Satu-satunya kesamaan adalah bahwa 
semuanya berasal dari emosi atau keadaan mental orang. Bagi saya, itu seperti yang saya 
katakan sebelumnya; Sloth dan Gluttony juga serupa. Semakin banyak orang, semakin baik 
bagi kita. " 

Dua tipe lain yang disebutkan oleh Luxuria bisa mendapatkan energi secara teratur bahkan 
tanpa melakukan kontak dengan orang-orang. Dia juga menambahkan bahwa dia kebetulan 
bertemu Sloth sekali, menganggapnya orang yang santai dan berjalan lambat. 

"Orang-orang yang secara aktif melakukan kontak dengan manusia adalah Keserakahan, 
Iri, Pride, dan Wrath. Saya belum pernah bertemu yang sekarang, tetapi berpikir kembali, 
mereka semua adalah tipe yang saya tidak suka. " 

" Jadi, bahkan di antara rekan-rekan Anda yang berdosa, ada suka dan tidak suka? " 

" Monster jauh lebih bebas daripada yang Anda pikirkan. Beberapa berperang melawan 
orang, beberapa berkelahi dan hidup bersama mereka. Beberapa tinggal sendiri. Saya 
akhirnya mendapatkan kebebasan saya juga, jadi saya ingin menikmati hidup saya. " 

Semakin banyak mereka berbicara dengannya, semakin sulit untuk berpikir bahwa dia 
benar-benar iblis. Memikirkan hal itu, Yuzuha adalah jenis monster yang berkolaborasi 
dengan pemain, tetapi Tzaobath menyerang mereka tanpa pandang bulu. Kagutsuchi, 
Munechika, dan yang lainnya dari Hinomoto adalah tipe yang awalnya tidak pernah bisa 
bekerja sama dengan orang-orang. 

Shin menyadari itu, mengingat kembali monster yang dia temui sampai sekarang, dia tidak 
punya alasan untuk menolak penjelasan Luxuria. 

"Dalam hal ini, jika lembaga ini pernah ditargetkan oleh negara-negara atau organisasi lain, 
akan Anda membantu orang di sini di mempertahankannya?" 

"Mr. Shin !? " 

Hilamee bereaksi terhadap pertanyaan Shin lebih cepat daripada yang bisa dilakukan 
Luxuria. 

"Itu tidak terduga. Anda tidak meragukan kata-kata saya, dan bahkan meminta saya untuk 
menjadi sekutu? " 
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"Aku sudah bertemu monster yang adil, kau tahu. Selain iblis, mereka semua hidup bebas, 
seperti yang Anda katakan. Aku bahkan terbang di punggung Tzaobath baru-baru ini. " 

" Eh ...? Menurut Tzaobath, maksudmu ... Tzaobath itu !? " 

" Mengendarai Silver Moon Death, Dewa ... sama sekali bukan lelucon lucu. " 

Ucapan tidak langsung Shin menyebabkan Hilamee semakin terkejut dan ekspresi Luxuria 
menjadi kabur. Tzaobath dan kekuatannya masih sangat dikenal. 

"Hilamee, aku sudah bilang bahwa ruang bawah tanah hancur sebelum aku diteleportasi, 
tapi sebenarnya itu yang dilakukan Tzaobath, dia menghapusnya dari peta. Saya 
mempelajarinya dengan berkomunikasi dengannya melalui kartu pesan. Maaf karena 
menyembunyikannya sampai sekarang. " 

" Tidak, itu ... baik-baik saja, tapi ... apakah itu benar? " 

"Ya, well, aku tidak punya bukti fisik, tetapi jika aku bertanya padanya, kupikir dia akan 
datang ke sini?" 

Shin berpikir bahwa karena mereka bekerja sama untuk mengalahkan dewa jahat, 
Tzaobath akan memberinya bantuan sekali itu. Kemudian, Luxuria yang bingung menyela. 

"Nona. kepala sekolah? Jika apa yang orang ini katakan adalah benar, tidak ia jauh lebih 
berbahaya daripada aku?" 

'W-baik ... itu Mr. Shin, jadi ... tidak seperti rakasa, dia tidak akan pernah menjadi 
bermusuhan ... benar?' 

"Hei, kau benar-benar perlu bertanya itu? " 

" Yah, aku tahu bagaimana keadaanmu saat itu, jadi ... aku sedikit khawatir. Jujur saja, saya 
pikir Anda lebih berbahaya daripada Dosa Mematikan ... " 

" Saya tidak bisa membantahnya, tetapi Anda bisa sedikit lebih diplomatis. " 

Hilamee tahu tentang fase "Dewa Kematian" Shin, jadi dia mungkin menjadi cemas. Shin 
ingin mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak membunuh orang tanpa pandang bulu, tapi 
itu bukan sesuatu untuk dibicarakan di depan Luxuria, jadi dia memutuskan untuk 
meninggalkannya untuk nanti. 

"Huh ... Aku merasakan kehadiran yang sangat kuat, jadi aku tegang, tapi aku melihat itu 
semua sia-sia. Kepala Sekolah, saya berjanji untuk mengurus tugas saya dengan serius, jadi 
bisakah Anda mengizinkan saya untuk terus bekerja di sini? " 
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Setelah mendengar percakapan Shin dengan Hilamee, Luxuria mengangkat sepenuhnya 
bendera putihnya. Bagaimanapun juga, dia adalah iblis level 700: dia telah memahami 
betapa kuatnya Shin begitu mereka bertemu. 

"Bahkan iblis pun tegang ... mengerti. Akan sangat menyakitkan bagi kita untuk 
melanjutkan dalam situasi ini, jadi mari kita rukun. " 

" Ya, aku juga akan berada dalam perawatanmu. " 

Setelah terkekeh, Hilamee dan Luxuria berjabat tangan. Hal-hal berkembang sangat 
berbeda dari yang dia harapkan, tetapi mereka mencapai kesepakatan damai dan Shin 
berpikir itu cukup baik. 

"Oh, omong-omong, eh, Tuan Shin? Temanmu tidak bersamamu hari ini? Ada sesuatu yang 
harus kutanyakan padanya. " 

" ... Aku tidak pernah mengatakan bahwa temanku adalah seorang wanita. " 

Luxuria mengatakan" dia "seolah-olah dia tahu tentang jenis kelamin teman Shin sejak 
awal. Sebelum menjawab pertanyaan Shin, mulut Luxuria membentuk lengkungan. 

Itu adalah senyum yang menawan, dengan kualitas yang sedikit jahat. 

"Saya dapat memberitahu. Kamu bercinta satu sama lain tadi malam, bukan. " 

" ......... " 

Komentar Luxuria membekukan Shin sepenuhnya. 

"Aku iblis, tapi energi yang aku makan bukanlah kejahatan itu sendiri. Saya bisa mengambil 
energi yang datang dari tindakan berdasarkan kasih sayang timbal balik dan tindakan yang 
lahir dari perasaan sepihak yang mengabaikan kehendak pasangan. " 

Luxuria menjelaskan bahwa dia tidak membedakan apakah tindakan itu sendiri baik atau 
buruk. 

"Aku tidak tahu persis mengapa, tapi aku bisa tahu dari mana energi yang aku makan itu 
berasal. Saya iblis nafsu, kan? Jika saya merasakan emosi yang kuat, saya ingin tahu tentang 
bagaimana Anda mencari satu sama lain. Untuk membuatku merasa seperti itu, kamu harus 
benar-benar saling mencintai, bukan? " 

Shin tidak tahu apakah dia serius atau bercanda: Pertanyaan Luxuria bisa ditafsirkan 
dengan cara apa pun. 

"Selain itu, jika dia bisa mengikutimu, rekanmu pasti sangat kuat juga, kan? Kurasa aku 
tidak bisa menyamai dia, jadi aku hanya ingin berbicara dengannya sedikit. " 
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" Bagaimana kamu bisa tahu dia kuat? " 

" Ini semacam bonus ketika menyerap emosi. Energi Anda ... dalam istilah monster, Anda 
akan menjadi level 1000? Energi emosional Anda seperti magma mendidih. Orang normal 
adalah sup hangat paling banyak, jadi saya tidak salah. Dengan energi emosional yang 
sekuat milikmu, wanita normal akan ditelan dan menghilang. Tapi kemarin berbeda, aku 
bisa dengan jelas mengatakan keberadaan energi lain selain milikmu. " 

" Itu mungkin tidak sekuat itu, tapi itu tidak akan muncul di samping milikmu tanpa 
kekuatan yang cukup. Itulah bagaimana saya dapat mengatakan bahwa teman Anda juga 
kuat. " 

Luxuria menjelaskan dengan percaya diri, tetapi Shin tidak tahu apa yang bisa menjadi 
energi emosional. Dia tidak tahu dia juga memancarkan sesuatu seperti itu. 

"Kamu bisa bicara di tempatnya, tidak masalah bagiku. Itu pasti malam yang penuh gairah, 
intens, kan? " 

Luxuria, memegang wajahnya dengan tangannya, memiliki ekspresi melamun. 

Shin bertanya mengapa dia sangat tertarik, dan Luxuria menjawab bahwa, berapapun 
jumlahnya, energi yang lahir dari tindakan orang-orang yang saling mencintai lebih "lezat". 
Itu hanya perbedaan menjadi lezat atau tidak, tetapi seperti yang dijelaskan Luxuria 
dengan sungguh-sungguh, Shin dan Schnee's tampaknya "makanan yang sangat lezat". 

Desakannya untuk membuat mereka mengaku masih sangat jauh dari gambaran 
penindasan yang biasanya dimiliki setan Iblis Maut. 

"Bahkan membuat iblis jatuh cinta padamu seperti ini ... Tn. Shin, apa yang kamu lakukan 
tadi malam? " 

" Kamu juga, Hilamee !? " 

Hilamee mendengarkan dalam diam, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya 
lagi. 

Shin dengan demikian ditekan oleh dua wanita cantik, tetapi sekarang setelah dia menjadi 
satu dengan Schnee, dia tidak bingung sedikit pun. 

"Aku tidak akan membicarakan masalah pribadi semacam itu. Beri aku istirahat. " 

Shin dengan cepat menjauhkan diri dari mereka dan dengan datar menolak untuk 
berbicara. 

"Aww, jangan malu." 

"Benar, benar!" 
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"Kamu sudah rukun, ya?" 

Dari mana suasana tegang dari sebelum menghilang? Tanya Shin, hanya untuk menerima 
balasan yang tidak bisa dimengerti seperti, "Yah, kau tahu?" "Benar, benar!". Mereka 
tampak seperti teman yang sangat baik baginya. 

"Kurasa aku bisa pergi sekarang." 

"Hehe, kamu bisa datang sendiri waktu berikutnya. Aku akan dengan senang hati menjadi 
partnermu. " 

" Itu tidak lucu, berhenti saja. " 

Shin menghentikan gerak maju Luxuria dengan ekspresi masam. Di belakangnya berdiri 
Schnee, tersembunyi. Dia tidak ingin dia salah paham. 

"Ok, pekerjaan selesai?" 

"Ya, terima kasih banyak. Satu hal lagi yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Saya masih 
memiliki keraguan, tetapi sepertinya semuanya akan berjalan dengan baik. " 

Setelah meninggalkan rumah sakit, Hilamee menyuarakan kesimpulannya, memastikan 
tidak ada yang mendengar. Dia bergabung dengan Luxuria dalam leluconnya, tapi itu tidak 
seperti semua kecurigaannya tiba-tiba hilang. Seperti Shin, dia tidak berpikir Luxuria 
berbohong. 

Hilamee tinggal di institut itu, mengatakan bahwa dia masih memiliki pekerjaan yang harus 
dilakukan. Mereka mengobrol saat mereka menuju ke gerbang, di mana Shin melihat 
beberapa wajah yang akrab. 

"Oh, ini mereka! Tuan Shin! " 

" Bodoh! Tidak terlalu keras! " 

Ketiga anak itu yang diselamatkan Shin dan Schnee di ruang bawah tanah berdiri di depan 
gerbang. 

Berbeda dari ketika mereka pertama kali bertemu, mereka sekarang mengenakan pakaian 
putih seperti seragam militer dengan pola biru dan merah. Gian dan Lecus mengenakan 
yang sama, jadi itu mungkin seragam resmi institut. 

Myu melambai pada Shin, tersenyum. Ekor yang menyembul keluar dari roknya dengan 
riang berayun ke kiri dan ke kanan. 

Gian memarahinya karena terlalu keras: perhatian orang-orang di dekat gerbang semua 
pergi kepadanya. Tentu saja, Shin dan Hilamee juga. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Mereka adalah siswa kami. Oh, kamu menyelamatkan beberapa di ruang bawah tanah, 
kan. Mungkinkah itu? " 

" Ya, itu tiga. Mereka seharusnya tidak tahu bahwa aku akan datang ke sini hari ini. " 

Terakhir kali Shin melihat mereka adalah setelah meninggalkan ruang bawah tanah, dan 
dia tidak menghubungi mereka sejak itu. Dia tidak bisa memberi tahu Hilamee mengapa 
mereka ada di gerbang saat ini. 

"Kami tiba-tiba disuruh keluar dari institut, jadi kami pikir itu mungkin berhubungan 
dengan kamu yang diteleportasi di sini !!" 

Myu dengan riang menjawab pertanyaan Shin tentang mengapa mereka ada di sana. Gian 
dan Lecus mengangguk setuju. 

Para siswa lain juga tampaknya memiliki kecurigaan tentang pengumuman tersebut. 

"Begitu? Apakah Anda menunggu di sini untuk mengkonfirmasi teori Anda? " 

" Tidak! Aku menunggu di sini karena aku punya permintaan untukmu, Tuan Shin! " 

" Permintaan? Bagaimana dengan dua lainnya? " 

Mereka tampaknya tidak tertarik dengan Shin yang diteleportasi di sana. Shin bertanya 
kepada dua anak lainnya, yang juga mengangguk: Gian dengan enggan, dan Lecus meminta 
maaf. 

"Yah sebenarnya, jika mungkin, kami ingin meminta Anda untuk memberi kami ajaran 
Anda!" 

Mereka ingat bahwa Shin memperkenalkan dirinya sebagai seorang petualang, jadi Lecus, 
di tempat Myu, bertanya apakah mereka dapat meminta dia untuk melakukan "pencarian" 
ini. Mereka telah kewalahan melihat kekuatan Shin dan Schnee di ruang bawah tanah 
rupanya. 

"Aku mengerti, itu ide yang bagus." 

"Mengapa kamu begitu bersemangat?" 

"Kita sedang dalam liburan panjang, di mana para siswa biasanya berlatih sendiri. Mereka 
biasanya memiliki senior yang mengajar mereka atau pergi ke ruang bawah tanah 
pelatihan. Tapi penjara bawah tanah sementara ditutup untuk inspeksi dan ketiganya lebih 
terampil daripada rata-rata, jadi tidak ada yang bisa berdebat dengan mereka. " 

Statistik mereka masih rendah, tetapi Hilamee mengatakan bahwa mereka bertiga adalah 
Yang Terpilih. Sementara mereka masih jauh dari level Shin, mereka bisa berurusan 
dengan orang biasa dengan mudah. 
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Orang normal yang terlatih bisa menyaingi mereka seperti sekarang, jadi mereka biasanya 
dilatih oleh instruktur veteran. Shin bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa diajar oleh 
instruktur ini sekarang juga, tetapi Lecus menjawab bahwa mereka telah kembali ke 
keluarga mereka selama liburan. 

"Hmm, aku mengerti, itu tidak baik untuk menyela itu." 

Instruktur memiliki kehidupan pribadi dan keluarga: itu sebabnya kelompok telah 
mencoba menjelajahi ruang bawah tanah sehari sebelumnya, dan hampir mempertaruhkan 
hasil yang sangat buruk. 

"Aku mendengar ada orang bodoh yang baru saja membabi buta masuk, hanya karena 
mereka tahu mereka tidak akan mati." 

"Oh, ayolah !! Aku sudah minta maaf !! " 

Ditatap oleh Gian, ekspresi Myu berubah masam. Dari pertukaran mereka, Shin tahu bahwa 
mekanisme untuk mencegah luka fatal masih ada. 

"Ngomong-ngomong, apa tidak masalah mempekerjakan orang dari luar?" 

"Selama masa liburan, beberapa siswa bahkan bekerja sebagai petualang, sehingga 
kemampuan mereka tidak menderita. Tidak ada masalah sama sekali. Jika kamu lulus dari 
cek kami, kamu bisa menggunakan ruang bawah tanah pelatihan juga. " 

" Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Anda tahu, dengan orang asing dan semuanya. " 

" Kami memberikan izin kepada orang-orang dengan pengalaman dan referensi yang sudah 
terbukti. Bukannya kami perlu memeriksa Anda, Tuan Shin. " 

Shin bertanya-tanya apakah itu benar-benar baik-baik saja. Anda tidak akan pernah tahu 
apakah seseorang yang Anda temui setelah waktu yang lama sama dengan sebelumnya. 

"Aku tahu kamu belum berubah dengan melihat bagaimana kamu melihat Ms. Yuki. Baik? 
Ms. Yuki. " 

" Apakah itu mudah dikatakan? Kamu juga Yuki, jangan hanya tertawa dan berbicara! " 

Shin meminta Schnee -- yang telah membatalkan penyembunyiannya setelah mereka 
meninggalkan rumah sakit -- untuk meminta bantuan. Namun jawabannya, jauh dari yang 
diharapkannya. 

"Hehe, aku bisa memastikan mata Shin tidak berbohong." 

"Bukan 
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itu maksudku ..." Shin tidak tahu harus berkata apa kepada Schnee, yang tertawa dengan 
Hilamee. 

"Saya tidak tahu akan mudah untuk mendapatkan izin. Jadi, Tuan Shin, apa yang akan Anda 
katakan? " 

" Tolong !! " 

Lecus dan Myu bertanya lagi, setelah mendengar percakapan antara ketiga orang dewasa. 
Gian juga tidak keberatan, dan menundukkan kepalanya dalam diam. 

(Bahkan jika Anda mengatakan itu, saya tidak tahu bagaimana melatih Yang Terpilih, Anda 
tahu?) 

(Anak-anak ini merasa sulit bahkan bertarung dengan kekuatan penuh. Jadi saya pikir 
bahkan jika Anda membiarkan mereka melakukan itu, itu akan menjadi pengalaman yang 
cukup baik. Mereka masih sangat muda dan kadang-kadang terlalu percaya diri dalam 
kekuatan mereka. Saya ingin Anda melakukannya. tunjukkan pada mereka bahwa selalu 
ada seseorang yang lebih kuat di luar sana.) 

Shin membisikkan pertanyaannya kepada Hilamee dan menerima jawaban ini. 

Di dunia ini, kesenjangan stat antara orang normal dan Yang Terpilih seringkali dapat 
diatasi melalui keterampilan. 

Karena itu, banyak yang tidak memiliki gagasan yang jelas tentang seberapa kuat mereka. 
Yang lain, sebaliknya, memperoleh pendapat yang terlalu tinggi tentang kehebatan mereka. 
Itulah salah satu alasan mengapa Myu dan yang lainnya jatuh ke situasi yang buruk di 
ruang bawah tanah. 

"Aku mengerti ... oke, aku bisa membantu mereka berlatih sampai teman-temanku tiba atau 
masa liburan berakhir. Penting untuk mengetahui seberapa kuat Anda. Bagaimana 
menurutmu, Yuki? " 

Setelah berpikir sebentar, Shin meminta pendapat Schnee. 

Bahkan jika Filma dan yang lainnya telah menyisakan waktu untuk mereka sendirian, itu 
akan sia-sia untuk hanya berbaring. Dia mungkin juga sedikit meningkatkan rasio 
penyelesaian pencariannya. Shin berpikir bahwa karena liburan, akan ada beberapa siswa 
dan risiko yang lebih kecil untuk menonjol. Tentu saja, jika Schnee tidak setuju itu 
akhirnya. 

"Lalu, bagaimana dengan ini? Latih latihan di pagi hari, ulas kelemahanmu dan latihlah satu 
per satu di sore hari. " 
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" Itu berhasil. Bagaimana dengan latihan tiga hari dan istirahat satu, untuk membiarkan 
tubuh pulih? " 

Shin membuat proposal ini, berpikir bahwa semua orang harus punya rencana lain juga; 
karena tidak ada keberatan, itu disetujui sebagai final. Sebagai item tambahan, disepakati 
bahwa jika ada pelamar lain, mereka juga akan dilatih, sebanyak mungkin. 

Membuatnya permintaan dari institut -- bukan dari grup Lecus -- berarti bahwa hadiah 
akan dibayarkan oleh institut. Hilamee mungkin berpikir bahwa akan sia-sia membiarkan 
hanya Lecus dan dua lainnya memanfaatkan kesempatan ini. 

"Apakah itu baik-baik saja?" 

"Kamu mungkin harus menggunakan ruang bawah tanah pelatihan, jadi akan lebih bagus 
jika kamu juga bisa memeriksanya untuk anomali." 

"Kamu orang yang cerdas, bukan ..." 

Staf institut akan memeriksanya sendiri: tentara keamanan sedang bergiliran memeriksa 
penjara bawah tanah. 

Hilamee tahu bahwa dewa jahat itu berteleportasi ke lokasi acak, jadi itu hanya tindakan 
pencegahan, ketika dia berbisik kepada Shin. 

"Oke, kita akan mulai besok." 

"Terima kasih banyak!" 

Shin dan Schnee meninggalkan institut dengan salam ceria Myu bergema di belakang 
mereka. 

"Aku minta maaf karena menerimanya begitu mudah." 

"Tidak, tidak apa-apa. Kamu mengkhawatirkan mereka, kan? " 

" Kamu membaca pikiranku. " 

Shin meminta maaf karena mengurangi waktu yang bisa mereka habiskan bersama, tetapi 
Schnee tersenyum. 

Dia telah memperhatikan bahwa karena mereka terlalu terbiasa dengan ruang bawah 
tanah pelatihan, Myu dan dua anak lainnya tidak memiliki perasaan bahaya yang cukup. 

Tidak mati bahkan jika HP mencapai 0. Itu seperti pemijahan kembali di era game. Di dunia 
ini peralatan akan rusak, tapi itu masih tidak seberapa dibandingkan dengan kehilangan 
nyawa seseorang. 
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Tidak ada risiko meninggal, tetapi risiko kehilangan rasa bahaya seseorang sangat hadir. 
Itu akan fatal dalam pertempuran sampai mati. 

"Aku merasa aneh untuk mengkhawatirkan mereka, karena aku nyaris tidak mengenal 
mereka, tapi aku melihat mereka dalam bahaya 

tempo hari, jadi ..." Myu dan yang lainnya juga bisa memiliki pengalaman pertempuran 
yang sebenarnya. Penyebutan Gian tentang "orang bodoh yang baru saja membabi buta 
menuntut, hanya karena mereka tahu mereka tidak akan mati" adalah sumber keprihatinan 
bagi Shin, terutama karena "orang bodoh" itu adalah Myu. 

"Lagipula kamu punya rencana untuk melakukan sesuatu, jadi aku tidak akan mengeluh 
tentang pencarian. Sebagai gantinya, saya akan membuat Anda memanjakan saya sedikit 
selama hari libur kami. Pastikan kamu sudah siap. " 

Schnee kemudian mengunci lengannya dengan Shin, hampir memeluknya, tubuh 
lembutnya menempel padanya, melahirkan sensasi kebahagiaan. 

"Aku tidak bisa meminta lebih banyak." 

Shin ingin tahu semakin banyak sisi Schnee yang tidak dia ketahui. Saat itu, dia mulai 
menantikan ekspresi apa yang dia buat ketika dia ingin dia merusaknya. 
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Vol. 13 - 2.1 
"Selamat pagi!" 

"Pagi." 

Sehari setelah hari Schnee "memanjakan aku", Shin dan Schnee pergi ke institut. Tujuan 
mereka adalah tempat pelatihan sekolah. Lebih tepatnya, bidang pelatihan yang digunakan 
terutama untuk pertempuran mock party vs party. 

"Baiklah kalau begitu, mari kita mulai dengan pelatihan. Mari kita lakukan satu lawan satu 
dengan cepat, lalu beralih ke pertarungan pesta. " 

" Mr. Shin, aku melihat kalian berdua memiliki peralatan yang berbeda dari kemarin, tetapi 
apakah tidak apa-apa? " 

" Ya, peralatan itu akan membuat segalanya terlalu berbahaya. " 

Shin mengangguk ke pertanyaan Lecus. Myu dan Lecus mengenakan peralatan yang sama 
dengan yang mereka miliki di ruang bawah tanah, sementara Gian jelas memiliki kualitas 
yang lebih rendah. Mungkin itu cadangan atau perlengkapan yang dia pinjam dari institut. 
Namun jenis peralatannya sama. 

Myu dan Lecus mengenakan yang terbaik, berbeda dengan Shin yang mengenakan jaket 
biru / hijau dengan celana kargo yang memiliki desain yang agak rapi. Schnee juga 
mengenakan pakaian serupa. 

Shin dan Schnee keduanya memegang senjata buatan tangan 『Pisau Bilah』, meski 

panjangnya berbeda. 

Terbuat dari spons, mereka tampak seperti pedang kayu. Bagian dari seri "Sponge", 
senjata-senjata ini akan menyebabkan kerusakan sangat kecil bahkan jika Shin 
mengayunkan mereka dengan kekuatan penuh: dengan cara, mereka adalah item yang luar 
biasa. 

Versi "Sponge" ada untuk semua jenis senjata: tergantung pada bentuk dan jenisnya, 
mereka memiliki denominasi yang berbeda. Pedang panjang adalah "Pedang", katana 
adalah "Pedang" dan sebagainya. 

"Pertama-tama, biarkan aku melihat seberapa banyak kamu bisa bertarung. Bahkan jika 
kamu menyakitiku, aku bisa disembuhkan segera, jadi datanglah dengan kekuatan penuh. 
Gunakan keterampilan jika Anda mau. Aku akan jadi lawanmu dulu, lalu Yuki akan 
melakukannya. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Shin menyiratkan," Aku akan pergi dengan mudah pada kalian, anak-anak "membuat mata 
Gian menyala. Berbeda dengan Myu dan Lecus, dia telah memusuhi Shin sejak mereka 
bertemu di ruang bawah tanah. 

Kata-kata Shin seperti ejekan baginya. 

"Kalau begitu, aku akan---" 

"Aku yang pertama." 

Myu mengangkat tangannya, ingin sekali melawan Shin, tetapi Gian berdiri di depannya. 
Myu merasa terganggu oleh gangguan itu, tetapi merasakan semangat juang yang muncul 
dari Gian, dia berhenti di jalurnya, dengan mata terbelalak. 

"Itu jarang bagimu untuk bersikap begitu bermusuhan secara terbuka." 

"Diam." 

Gian meludah kembali ke Lecus untuk diam dan menyiapkan tombaknya. Dia menurunkan 
pusat gravitasinya dan memusatkan semua semangat juangnya ke arah Shin. 

Sikapnya yang solid, cocok untuk perisai pesta, membuatnya tampak seperti dia bisa 
melawan serangan dari segala arah. Tatapannya terhadap Shin sekarang hampa dari 
permusuhan, tetapi hanya sangat serius. 

(Dia tidak berencana untuk menyembunyikan strateginya, ya.) 

Shin menunggu Schnee menjauh, lalu menyiapkan pedangnya. Meskipun terlihat sedikit 
konyol, itu cukup tangguh bahkan bekas peralatan Gian tidak akan menggoresnya. 

"Aku siap kapan saja." 

"!!!" 

Gian bergerak segera setelah Shin berbicara. Tombaknya mendekati Shin dengan sangat 
cepat, meninggalkan gambar di belakang. Sulit dipercaya bahwa dia masih di bawah level 
200 dengan seberapa cepat dia bergerak. 

Shin dengan tenang menghitung lintasan tombak dan mengenai ujungnya dengan pisau. 
Terlepas dari suara lembut "cambuk" yang dibuat oleh bentrokan itu, tombak Gian dipukul 
dari tangannya dan jatuh ke tanah. 

"Sial ..." 

Shin memandangi tombak dan menyadari kesalahannya. Karena guncangan karena 
mengenai tanah, bagian yang menghubungkan ujung dan gagang tombak telah bengkok. 
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"Itu tidak bisa membantu. Gunakan ini, sebagai pengganti tombak yang rusak. " 

Shin berkata dia akan memperbaiki tombak yang bengkok dan mengembalikannya nanti, 
lalu mengeluarkan jaketnya -- secara aktual, dari kotak item -- kartu dan memberikannya 
kepada Gian. 

Bocah itu sedang memandangi tangannya dan tombak yang dirobohkan Shin, dengan 
ekspresi muram, yang berubah menjadi kebingungan ketika dia mematerialisasikan kartu 
yang diberikan Shin kepadanya. 

"Apa ini?" 

"Itu adalah『 Sponge Lance 』, senjata yang dibuat untuk pelatihan. Terlihat lembut, tetapi 

sebenarnya lebih keras dari pada Adamantine. Dengan ini, kita tidak perlu khawatir 
tentang menghancurkan senjata lagi. " 

Shin yang paling khawatir tentang ini. 

Gian mengayunkan senjata baru itu beberapa kali, lalu diyakinkan dan mengangguk. 

"Oke, mari kita mulai lagi. Jangan ragu untuk menggunakan skill atau sihir juga. " 

Shin mengarahkan ujung pedangnya ke arah Gian dan mulai bertarung. Gian juga 
menunjuk tombak ke arah Shin. 

Gian kehilangan senjatanya dalam konfrontasi sebelumnya, tetapi serangannya tidak hanya 
mengandalkan kekuatan fisik saja. Langkah kakinya, gerakan pusat gravitasi, dan 
konsentrasi kekuatan jelas merupakan buah dari pelatihan selama berhari-hari, karena 
Shin terkesan memperhatikan. 

"Aku tidak akan menahan diri." 

Gian menusukkan tombaknya ke arah Shin lagi. Ekspresinya tidak mengungkapkan 
bagaimana dia menerima kata-kata Shin. Ketika Shin membidik ujung tombak, untuk 
menjatuhkannya ke tanah sekali lagi, bilah tombak itu mulai bersinar kuning. 

"Gian menjadi sangat serius." 

"Benar." 

Pembicaraan Myu dan Lecus berbisik di telinga Shin. Mereka sepertinya tahu apa yang 
akan dicoba Gian. 

Sama seperti sebelumnya, bilah itu menjatuhkan tombak ke bawah. Namun, apa yang 
terjadi selanjutnya bukanlah hasil yang sama. Bilah kuning melesat dari tombak, mengikuti 
jalan yang dilaluinya sebelum dirobohkan, menuju ke arah Shin. 
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Visi kinetik Shin tidak ketinggalan kresek pada permukaan bilah sebelum bilah kuning 
dilemparkan ke arahnya. Mereka, pada kenyataannya, terbuat dari kilat: kecepatan mereka 
juga tidak bisa diremehkan. 

Pada saat yang sama dengan Shin menghindari mereka, Gian telah menarik kembali 
senjatanya. Dia telah mengantisipasi bahwa itu akan dirobohkan, jadi dia tidak 
menjatuhkannya seperti sebelumnya, tetapi sudah siap untuk serangan berikutnya. 

"Apakah kamu monster ... !?" 

Meskipun dia terlihat keren dan tenang, bisikan yang keluar dari bibirnya mengungkapkan 
pikirannya yang sebenarnya. Tapi Gian belum menyerah: Dia menusukkan tombak itu lagi 
... pada jarak yang tidak akan pernah mencapai Shin. Ketika dia melakukannya, seperti 
serangan kedua, bilah kuning muncul dari ujungnya. 

"Ini membawa kembali kenangan." 

Shin menangkis pedang kali ini, lalu berbisik pada dirinya sendiri. 

Apa yang Gian gunakan adalah skill kombinasi Tombak / Petir 【Tri-Edge】. Skill ini 

adalah komposit Tombak / Petir, tapi ada skill 【Tri-Edge】 dengan elemen dan senjata 

lain: itu adalah skill yang umum untuk semua senjata berbilah. 

Itu memungkinkan serangan untuk mengubah elemen tergantung pada musuh, jadi itu 
digunakan dalam berbagai cara oleh pemula dan veteran. Efek skill adalah menambahkan 
serangan elemental lanjutan ke serangan senjata. 

"Ini belum selesai!" 

Gian memandangi pedang kilat yang ditangkis Shin dan mengayunkan tombak. Dia 
menggambar salib, lalu menambahkan pukulan horizontal. Serangan itu, dibuat untuk 
membagi Shin menjadi enam bagian, terbakar merah terang. Namun Gian tidak berhenti di 
situ: dia dengan cepat menarik kembali senjatanya, lalu menusukkannya kembali. Kali ini 
ujungnya melepaskan bilah angin, sulit dilihat dengan mata telanjang. 

"Kamu bisa menggunakan kombo juga?" 

Shin mengusir api dan bilah angin menuju ke arahnya dengan ayunan senjatanya, lalu pergi 
menyerang Gian, kesan terkejut yang menyenangkan di wajahnya. 

Beberapa keterampilan, ketika digunakan secara berurutan, menjadi kombinasi: Gian telah 
menggunakan satu teknik seperti itu, yang disebut para pemain kombo. 

"Sialan !!" 
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Bahkan jika dia menggunakan keterampilan, Shin hanya perlu mengayunkan senjatanya 
untuk menetralisirnya. 

Gian menyaksikan kenyataan ini dan mengutuknya. Namun, itu juga dihentikan ketika dia 
memblokir pisau Shin. Spons senjata memang terlihat lembut, tetapi ketika Gian 
memblokir pisau Shin dengan tombaknya, dampaknya cukup kuat untuk membuat 
tubuhnya bergetar ke kiri dan ke kanan. 

Bocah itu berhasil menangkis serangan Shin tiga kali; keempat kalinya lengannya mati rasa, 
dan pada kelima pegangan tombak itu didorong ke tubuhnya, yang terbang di udara. 

"Gian adalah menggunakan keahliannya, namun diundur semua sama ... itu tampak seperti 
sedang terbang di tanah, tapi akan dia baik-baik saja?" 

"Mr. Shin mengatakan bahwa dia akan menggunakan peralatan itu, jadi kupikir begitu. 
Lihat, Gian berdiri kembali. " 

Lecus tampak khawatir, tetapi Gian sudah berdiri lagi. Dia menyentuh tempat yang terkena 
pisau Shin dengan kebingungan. 

"Kamu tidak memiliki kerusakan kecuali meluncur di tanah, kan?" 

"... Ya." 

Rasanya sangat aneh bagi Gian untuk tidak mengalami kerusakan setelah serangan seperti 
itu. Shin memastikan ukuran HP Gian, tapi itu benar-benar tidak berkurang sama sekali. 

"Selanjutnya giliranku !!" 

Meninggalkan Gian, Myu yang semakin bersemangat berlari ke Shin. Mereka sudah tahu 
bahwa sarung tangan dan penjaga kakinya tidak bisa menahan serangan Shin, jadi dia telah 
beralih ke buku-buku jari Sponge dan Greaves. 

"Aku akan keluar !!" 

Berbeda dari Gian, Myu menggunakan skill sejak awal. Aura yang menyelimuti tubuhnya 
mungkin 【Manipulasi Ki -- Living Lightning】. Stabilitas relatif aura menunjukkan bahwa 

itu adalah Keterampilan, bukan Seni. 

Kemampuan fisiknya meningkat, Myu bersiap untuk melompat langsung ke Shin ... bukan 
bahwa dia akan pernah mengizinkannya. Dia menurunkan pedangnya pada serangan 
frontal Myu, tapi dia tidak berusaha membela diri atau menghindarinya. 

Jika dipukul, dia akan jatuh ke tanah, tetapi bilahnya hanya melewati Myu. Seperti asap 
yang tersapu oleh angin, Myu menghilang begitu saja. 

"Oh, 【Ki Strike】, huh." 
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Di belakang Myu yang menghilang, yang asli tidak akan meninju Shin. Buku-buku jari dan 
Greaves terbungkus api, jika dia meninju atau menendang versi api dari tinjunya dan 
kakinya akan mencapai sekitar 30 kuburan. 

Ilusi Myu telah diciptakan oleh keterampilan bela diri tangan kosong 【Ki Strike】, 

sementara jangkauan serangan serangan api oleh keterampilan kombinasi Barehanded / 
Api 【Kata Api -- Crimson Lotus】. 

Myu melakukan tusukan kanan, tusukan kiri, lalu berjongkok dan melakukan sapuan kaki. 
Karena semua serangan ini dihindari oleh Shin, Myu melanjutkan dengan tendangan 
berputar, memanfaatkan momentum sapuan. 

【Flame Kata -- Crimson Lotus】 berlangsung selama 60 detik. Ofensif agresif Myu 

membuatnya tampak seperti dia sendiri yang terbakar, tetapi Shin memblokirnya dengan 
sangat tenang. Serangan api memiliki massa fisik, sehingga mereka bisa dihentikan oleh 
pisau Shin. 

"Mmghh !!" 

Myu frustrasi melihat semua serangannya meleset, tapi dia ingat tentang batas waktu skill, 
jadi dia menjauh dari Shin. Tanpa menunggu saat lain, dia mengumpulkan api di sekitar 
greavesnya. 

"Bagaimana dengan ini!!" 

Myu menggambar busur di udara dengan kakinya, berubah menjadi backflip. Ketika dia 
mendarat, dia melepaskan tendangan terbang ke arah Shin. Di tempat di mana dia 
melakukan backflip, dua bola api terbentuk dekat dengan tanah dan juga menuju ke arah 
Shin. 

"Oh, tidak buruk." 

Itu adalah metode untuk melakukan serangan dari berbagai arah sendirian, sangat populer 
di era game. Biasanya, penyerang jarak jauh seperti penyihir atau pemanah 
menggunakannya, tetapi tergantung pada bagaimana itu digunakan, keterampilan itu cocok 
untuk menutup pejuang jarak jauh seperti Myu juga. 

Merasa sedikit nostalgia, Shin mengabaikan kobaran api dan fokus melawan serangan Myu. 

Skill Myu yang digunakan adalah skill kombinasi Barehanded / Flame 【Crawling Fangs】, 

yang memungkinkan pengguna menembakkan api dari kaki, pada waktu pilihan seseorang. 

Nyala api yang menuju target, bagaimanapun, adalah 20% massa fisik dan 80% objek 
magis, begitu dekat dengan sihir, yang berarti bahwa mereka hampir tidak berarti sebelum 
resistensi sihir Shin yang tinggi. 
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"Awas!" 

Lecus, yang tidak mengetahui komposisi nyala api yang sebenarnya, berteriak ke arah Shin, 
yang menghentikan tendangan terbang Myu saja. 

Myu bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan bahwa dia akan pergi keluar: api yang 
merayap di tanah memiliki suhu yang agak tinggi. Jika mereka memukul, Shin akan baik-
baik saja, tetapi Myu sendiri berisiko terluka. 

Sebelum Myu, kakinya ditangkap oleh Shin, bisa melindungi dirinya sendiri, Shin 
menginjak kakinya di tanah. Dengan suara menggema kuat, tanah membentuk celah. 
Getaran itu menyebabkan keretakan meningkat lebih tinggi, dan kobaran api berbenturan 
dengannya dan menghilang, tidak pernah mencapai target mereka. 

Hanya percikan samar panas yang tersisa, menyapu pipi Myu. 

"Permainan telah berakhir. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang, oke? " 

" Kamu luar biasa, Tuan Shin... " 

Myu mendarat tanpa masalah. Dia telah mengalami kekuatan Shin secara langsung, jadi 
lebih dari segalanya, rasa hormatnya terhadapnya meningkat. Rasa hausnya pada 
pertarungan telah mereda, jadi dia sekarang memandangnya seolah dia sedang melihat 
seorang pahlawan. 

"Hei, apakah dia selalu seperti itu?" 

"Yah, sebenarnya, ini pertama kalinya aku melihat Myu seperti ini ..." 

Shin menanyakan pertanyaan ini kepada Lecus, yang berdiri di depannya sebagai lawan 
terakhir, tetapi bocah itu sama bingungnya. 

"Suatu kali, dia berkata bahwa dia menyukai orang-orang yang kuat, sehingga mungkin ada 
hubungannya dengan itu." 

"Aku mengerti ... oh, maaf, itu bukan sesuatu untuk ditanyakan sebelum pelatihan." 

"Tidak, meskipun mengenalnya untuk sementara waktu aku juga bingung, jadi aku 
mengerti pertanyaanmu, Tuan Shin." Dari 

segi kepribadian, Myu cenderung menyukai orang-orang yang kuat, tetapi tampaknya itu 
pertama kalinya dia menunjukkan perubahan mendadak seperti itu. sikap. 

"Mari kita mulai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak perlu menahan apapun, oke? 
Aku akan baik-baik saja bahkan jika kamu memukulku dengan seluruh kekuatanmu, jadi 
lakukan itu. " 
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" Ya, mengerti. " 

Lecus tidak khawatir lagi tentang menyakiti Shin. Dia telah melihat bagaimana Shin tetap 
tanpa cedera dari 【Taring Perayapan Myu】, jadi dia tahu bahwa dia tidak berbohong. 

Lecus adalah seorang penyihir, jadi dia memulai strategi pertempurannya dari posisi yang 
lebih jauh daripada Gian atau Myu. 

"O sihir mengisi udara, berkumpul di telapak tanganku ..." 

(O sihir yang berada di dagingku, bergegas ke musuhku ...) 

Lecus mulai bernyanyi. Seperti yang telah dia lakukan untuk Gian dan Myu, Shin 
membiarkannya melakukan langkah pertama. 

"Jadi ini terjadi ketika kamu melakukan banyak nyanyian." 

Telinga Shin mengambil Lecus dan satu suara lagi melakukan nyanyian. Dia tahu itu karena 
skill 【Multiple Chanting】, tetapi bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Shin memiliki 

keterampilan 【Nyanyian Instan】, yang jika digunakan dengan 【Nyanyian Berganda】 

memungkinkan untuk menggunakan beberapa mantra pada saat yang sama tanpa 
nyanyian. 

Dia tidak perlu membuang waktu untuk mengucapkan mantra berkat itu, jadi dia tidak 
tahu bagaimana 【Multi Nyanyian】 bekerja dengan sendirinya. 

"... yah, ini kesempatan yang tepat untuk mencoba." 

Menggunakan 【Nyanyian Instan】 adalah normanya, jadi Shin tidak pernah mencoba 【

Nyanyian Multi】 sendirian. Karena waktunya tepat, ia mencoba mengucapkan mantra 

dengan waktu yang sama dengan Lecus. 

"Kemari, tanah beku. Apa yang saya cari adalah ... " 

(O embun bepergian dalam kabut, berkumpul di telapak tanganku ...) 

Itu adalah sensasi yang sangat aneh: mulut Shin meneriakkan kata-kata untuk menciptakan 
penghalang es ajaib, sementara di kepalanya bergema mantra untuk membuat es ajaib 
peluru, tumpang tindih dengan nyanyian yang sebenarnya diucapkannya. 

(Aku bisa melakukannya, tentu saja, tapi ...) 

Berpikir sambil bernyanyi adalah sesuatu yang tidak pernah dia lakukan secara normal, 
tetapi ternyata, itu tidak bermasalah sama sekali. 
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Tak lama kemudian, nyanyian berakhir. Shin memulai sedikit lebih lambat dari Lecus, 
tetapi mereka selesai pada saat yang sama. 

Lecus telah memilih mantra 【Air Bullet】, yang seperti namanya mengatakan 

meluncurkan peluru yang terbuat dari udara, dan 【Thunder Line】, yang memungkinkan 

kastor menembakkan baut penerangan ke segala arah yang mereka inginkan. 

Shin, di sisi lain, telah memilih 【Ice Wall】, yang menciptakan penghalang es, dan 【Water 

Bullet】, yang menembakkan rentetan peluru air. 

Bentrokan pertama adalah antara peluru air dan angin. Peluru air Shin menghantam yang 
tak terlihat angin satu per satu, saat dia bisa melihatnya. Itu dimungkinkan berkat skill 【

Magic Vision】, yang memungkinkan pengguna melihat kekuatan sihir. Dalam permainan, 

itu adalah keterampilan yang harus dipelajari semua pemain untuk bersaing. 

"Begitu banyak perbedaan dalam kekuatan satu pukulan, begitu. Tetapi dalam situasi ini ... 
" 

Melihat lima peluru anginnya dihancurkan oleh salah satu tembakan air Shin, Lecus 
menyadari bahwa dia tidak akan pernah menang dalam hal daya tembak. Namun, matanya 
menunjukkan bahwa dia belum menyerah: dia mungkin ingin mencoba untuk menyerang 
【Garis Guntur】 melalui tempat di mana peluru angin dan air berbenturan. 

Lintasan yang bisa dilalui kastor 【Thunder Line】 bervariasi dari orang ke orang. Kastor 

yang tidak berpengalaman hanya bisa membuatnya melengkung atau mengubah arah dua 
hingga tiga kali saja. Saat kastor mendapatkan pengalaman, mereka bisa membuat petir 
mengambil rute yang lebih kompleks: sejumlah kecil pemain bisa menggunakannya seolah-
olah petir itu sendiri menghindari rintangan di jalurnya. 

Untuk menguji kemampuan Lecus, Shin membagi penghalang esnya menjadi beberapa 
yang lebih kecil, membuat beberapa es sementara air dan peluru angin saling bentrok. 
Peluru jelas akan mengenai es juga, membuatnya lebih sulit untuk menargetkan Shin. 
Dalam kasus seperti itu, bahkan pengguna yang cukup berpengalaman pun akan 
memutuskan untuk membuat baut kilat mengambil jalur bundaran. 

"!!!" 

Masing-masing telapak tangan Lecus menghasilkan petir. Baut berjalan lurus melalui 
bidang di mana es dan peluru masih berbenturan. 

"Itu sesuatu." 

Menghindari baut dari kemampuan fisik semata, Shin mengeluarkan komentar, terkesan. 
Garis petir jelas menunjukkan jalur yang sulit mereka ambil. Baut berlangsung hanya 
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beberapa detik, tetapi untuk membayangkan dua yang berbeda di bidang di mana kekuatan 
sihir bentrok adalah tugas yang sangat sulit. 

Sangat sedikit pemain yang bisa menggambar lintasan rumit seperti itu selama 
pertempuran. 

"Hahah ... dia menghindarinya ... bahkan tidak menghalangi mereka .." 

Berbeda dengan nada terkesan Shin, Lecus sama-sama sedih dan bingung. 

Mantra sihir tipe Petir dan Cahaya sering menjadi pukulan yang pasti, kecuali jika kastor 
meleset, karena mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, jauh lebih cepat 
daripada kecepatan reaksi seseorang, dengan demikian tidak dapat dihindari ... atau 
setidaknya, seharusnya begitu. 

Beberapa orang bisa melakukan hal itu, sebenarnya: dengan membaca gerakan lawan, 
membatasi waktu dan arah serangan mereka, mendeteksi kekuatan sihir, "entah 
bagaimana", dll. Alasannya banyak, tetapi masing-masing memungkinkan mereka untuk 
menghindari serangan seperti itu. 

Dalam kasus Shin, dia entah bagaimana "merasakan" mereka datang melalui naluri murni. 
Ini bisa menjadi perpanjangan dari deteksi bahaya. Karena itu, dia tidak bisa menjelaskan 
bagaimana dia menghindari mereka. 

Lecus telah menyaksikan Shin menghindari kilat selama pertempuran dengan Gian, tetapi 
tidak berpikir bahwa dia bisa melakukannya bahkan ketika sihir berbenturan dan es 
memblok bidang pandangannya. 

"Mari kita akhiri ini di sini, oke?" 

"Aah, ya. Jika Anda bisa menghindarinya, saya tidak punya hal lain yang bisa saya lakukan. " 

Bahkan jika mereka melanjutkan, Lecus hanya akan kewalahan oleh rentetan 【Water 

Bullet】 Shin, jadi Lecus menerima kata-kata Shin tanpa ragu-ragu. 

"Oke, pertarungan terakhir adalah dengan seluruh kelompok. Ngomong-ngomong, apakah 
Anda memiliki anggota lain? " 

" Kami bertiga adalah satu-satunya anggota biasa. Kadang-kadang kami bergabung dengan 
pesta kecil lainnya atau membiarkan petualang solo bergabung, tetapi itu tidak pernah 
berjalan dengan baik. " 

Siswa lain tidak dapat mengikuti pesta Lecus: perbedaan dalam kemampuan basis begitu 
besar. 

Bahkan mage Lecus, dari sudut pandang orang normal, sekuat seorang pejuang fisik. 
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Ada Yang Terpilih lainnya di institut, tetapi untuk beberapa alasan mereka tidak berbaur 
dengan baik. 

"Saya melihat. Yah, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang anggota partai. Untuk saat ini, 
mari kita fokus untuk menguatkan kalian. " 

Pelatihan individu dan latihan pertempuran tim. Berdasarkan apa yang dia lihat di ruang 
bawah tanah, Shin berpikir bahwa mereka memiliki banyak hal yang bisa mereka perbaiki. 

"Aku akan mengatakannya lagi, kamu tidak perlu berpikir untuk menahan diri." 

Shin berbicara setelah menyiapkan pedangnya dalam posisi bertarung. 

Gian dan Myu berdiri berdampingan, dengan Lecus di belakang mereka. Mereka bertiga 
terlihat sangat serius. 

Mereka tidak bisa membuat Shin kehilangan ketenangannya satu per satu, jadi jelas bahwa 
mereka berpikir untuk menariknya bersama. Mungkin karena mereka bertarung sebagai 
pesta sekarang, hanya Gian yang memiliki peralatan baru, Sponge Shield. 

"Mari kita lakukan!!" 

Mengikuti teriakan Gian, Myu dan Lecus mulai bergerak juga. Gian menyerbu ke depan, 
memegangi tamengnya tinggi, menggunakannya untuk menyembunyikan tombaknya dari 
pandangan Shin. Dia berencana untuk tidak membiarkan Shin mengantisipasi serangannya 
sampai akhir. Di atas kepala Gian, Myu melepaskan tendangan terbang. 

Dua serangan pada saat yang sama ... kamu, menghitung Lecus nyanyian di belakang 
mereka. 

Shin menangkap kaki terbang Myu, berputar sekali dan melemparkannya ke arah Gian. 

"Nwah !?" 

"Apa !?" 

Gian secara naluriah memindahkan perisainya dan tombak untuk memblokir kejatuhan 
Myu. Ketika Shin mencoba serangan lanjutan, lingkungannya dipenuhi kabut. 

"Kembali, cepat!" 

Kabut menghilang di sekitar Shin, tetapi Gian dan Myu telah mengikuti perintah Lecus dan 
mundur, jadi dia tidak bisa melihat mereka. Mengetahui bahwa Shin akan memblokir 
serangan, Lecus telah menyiapkan mantra sihir untuk memblokir bidang pandangannya. 

"Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" 
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Shin tahu di mana mereka berada, berkat deteksi kehadiran. Sepertinya mereka akan 
menyerang dari tiga arah yang berbeda. Mungkin waspada dengan reaksi Shin, mereka 
membutuhkan waktu sekitar 30 detik untuk perlahan bergerak di sekelilingnya. Satu tepat 
di depan, dua lainnya secara diagonal di belakang Shin. 

Mereka mungkin telah memutuskan waktu untuk menyerang. Tanpa sinyal khusus, mereka 
semua mulai menyerang pada saat yang sama. 

Penyerang dari depan, menembus kabut, secara mengejutkan Lecus. 

"【Triple Bullet】 !!" 

Peluru api, air, dan angin yang tak terlihat menembak dari tangannya. 

Dari belakang, Myu mengirim 【Crawling Fangs】 dan Gian menggunakan 【Tri-Edge】 

sebelum mereka berdua menuju Shin. Mengetahui bahwa serangan normal tidak akan 
pernah merusaknya, mereka mencoba untuk menyerangnya bersama-sama. 

"Kamu sudah memikirkan ini sampai 

tuntas. " Menanggapi ofensif tiga pejuang muda, Shin berjalan menuju Lecus. Sihir hampir 
tidak akan memengaruhi Shin, terutama jika Lecus adalah kastor. Karena ini adalah latihan 
pertempuran untuk mereka, Shin maju sambil menjatuhkan peluru, lalu memukul leher 
Lecus, yang berusaha mundur. Itu berarti Lecus telah meninggal. Myu dan Gian "mati" juga 
setelah beberapa menit. 

"Aah ... bahkan tidak satu hit ..." 

"Sial ..." 

"Sama sekali keluar dari liga Anda. Meminta kamu untuk pelatihan adalah ide yang tepat. " 

Myu dan Gian bahkan tidak berusaha menyembunyikan frustrasi mereka. Lecus mengerti 
bahwa mereka tidak akan pernah menandingi Shin dalam pertempuran pertama dan 
berpikir jika ada cara bagi mereka untuk kembali ke Shin. 

"Oke, mari kita tinjau pertempuran sampai sekarang. Maka Yuki akan menjadi lawanmu. " 

Selama mereka tidak kehilangan antusiasme karena kalah, mereka bisa meningkat. Jadi 
Shin merasa ketika dia berbicara dengan anak-anak. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 13 - 2.2 
"Selamat pagi. Matahari terbit, terbit dan bersinar. " 

" Hn ....? Ah, selamat pagi. " 

Suara lembut dan tangan mengguncang Shin yang sebagian besar terjaga. Dia bangkit dari 
tempat tidur dan memperhatikan bahwa Schnee sudah berubah. 

"Sejak kita diteleportasi di sini, kamu selalu membangunkanku." 

" 

Begitukah ?" Shin memiringkan kepalanya ke satu sisi, bertanya-tanya apakah dia merasa 
lebih sulit untuk bangun. Biasanya mereka akan sarapan segera, tetapi hari ini adalah hari 
istirahat, sehingga mereka bisa tenang. 

"Kurasa aku belum pernah melihatmu tidur ketika aku bangun ..." 

"Kenapa ekspresi serius seperti itu? Tidak apa-apa, bukan. Bagaimanapun juga, aku bisa 
melihat wajah tidurmu. " 

" Tidak, aku harus protes! Aku juga ingin melihat wajah tidurmu! " 

" Apa protes itu ... sungguh ... " 

Retor kekanak-kanakan Shin meninggalkan Schnee hampir kehilangan kata-kata, tetapi 
ekspresinya sangat damai. 

"Tapi di malam hari aku bisa melihat wajah tidurmu." 

"I-itu karena kau selalu begitu --- aah, apa yang kau katakan padaku !?" 

"Ya ampun, aku hanya bermaksud mengatakan bahwa kau selalu tidur lebih awal dan 
bangun pagi-pagi. Apa pun yang Anda pikirkan, Schnee sayang? " 

Schnee mungkin belum terbiasa dengan lelucon seperti itu: Perangkap kecil Shin 
membuatnya memerah ke telinganya. Dia tersenyum, memikirkan betapa 
menggemaskannya dia. 

"Kh ... euh .... jika kamu terus mengatakan hal-hal seperti itu, aku tidak akan 
memasakkanmu sarapan lagi !!" 

"Maafkan aku !! Tolong maafkan saya!!" 
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Keuntungan Shin hanya berlangsung beberapa detik. Kamar yang mereka tinggali 
dilengkapi dengan dapur, jadi memungkinkan untuk membuat hidangan sederhana. 
Sebelumnya, mereka biasa sarapan di restoran hotel, tetapi Shin mulai merindukan 
masakan Schnee, jadi dia akan menyiapkan sarapan setiap hari sekarang. 

Dengan kelemahannya -- perut -- menyerang, Shin segera menyerah. Dia membungkuk ke 
Schnee di tempat tidur, pemandangan yang tak seorang pun akan percaya bahwa Manusia 
Tinggi akan menghasilkan. 

"Apakah Anda menyadari kesalahan Anda?" 

"Ya Bu, saya paling pasti lakukan." 

"... kesedihan yang baik. Anda harus berpikir lebih banyak sebelum menggodaku. " 

" Bagaimana aku mengatakannya? Aku tidak pernah bosan melihatmu malu. " 

" Shin? " 

" Ya! Maafkan saya! Saya terlalu banyak bicara! " 

Merasa bahwa suasana hatinya bukan untuk lelucon, Shin dengan cepat menundukkan 
kepalanya lagi. Beberapa hari telah berlalu sejak mereka menjadi satu, tetapi cara Schnee 
menangani Shin mulai menjadi semakin tidak sopan, mengurangi jarak di antara mereka. 

Ditambah dengan perasaan saling membalas, menyendiri bersama memungkinkan 
hubungan mereka berubah dari tuan dan pelayan menjadi lelaki dan perempuan dengan 
sangat cepat. 

"Cukup tentang itu, apa yang akan kita lakukan hari ini? Tidak ada pelatihan, jadi kita bisa 
tenang saja. " 

" Benar ... " 

Nada suara Schnee menyarankan agar dia ingin mereka menghabiskan hari yang santai 
bersama. Shin tidak keberatan, tetapi karena mereka sepanjang hari, dia ingin melakukan 
tamasya. 

Erkunt Institute of Magic terlibat dalam studi di berbagai bidang: item untuk meningkatkan 
gaya hidup orang, teknik untuk meningkatkan teknologi produksi, dll. Mereka tidak, 
bagaimanapun, mempelajari ilmu dunia nyata. Mereka menganggap berbahaya untuk studi 
lebih lanjut dalam disiplin seperti itu di dunia di mana sihir ada. 

Lebih realistis lagi, Hilamee dan Masakado hanyalah siswa sekolah menengah pertama di 
dunia nyata, jadi pengetahuan mereka hanya mencapai batas tertentu. 
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Sejauh yang bisa diingat Shin, dunia itu selalu cenderung mengeksplorasi arah yang 
berbeda dari teknologi dunia asli, jadi dia tertarik untuk melihat apa yang mereka pelajari. 

"Shin?" 

"Ah, maaf, aku hanya berpikir." 

Shin meminta maaf, lalu memberi tahu Schnee apa yang sedang dipikirkannya. 

"Saya melihat. Kita bisa tenang di sini kapan pun kita mau, jadi sebaiknya kita pergi hari ini. 
" 

" Apakah itu benar-benar baik-baik saja denganmu? Kita selalu bisa melakukan ini lain kali. 
" 

" Tidak masalah. Bagi saya, hal terpenting sekarang adalah bersama Anda. " 

Kata-kata Schnee menghangatkan hati Shin. Untuk sesaat, dia melihat bayangan Marino 
yang tumpang tindih dengan milik Schnee, tetapi itu menghilang dengan cepat. Dia bukan 
pengganti Marino. Shin tidak melupakan mantan kekasihnya, tetapi melihatnya di Schnee 
salah, atau begitulah menurutnya. 

"Terima kasih, ayo lakukan itu." 

Shin dan Schnee belum pergi bertamasya sejak mereka di Hinomoto. Schnee berubah 
menjadi sweter merah muda dan rok panjang putih dengan tas aksesori yang tersampir di 
bahunya. Rambutnya dipegang dengan jepit rambut yang dibeli di Hinomoto. 

Dia akan menonjol di kota yang ramai oleh para petualang, tetapi di distrik perbelanjaan 
dan perumahan, ada banyak orang berpakaian dengan cara yang sama: itu adalah 
peninggalan zaman permainan, ketika semua jenis pakaian dijual. 

Pakaian digolongkan sebagai aksesori, tetapi ada banyak contoh yang sulit dibayangkan 
ada di dunia fantasi, seperti kostum gadis kelinci atau pakaian perawat. 

Pakaian yang dipilih oleh Schnee dikategorikan oleh sistem sebagai "pakaian warga kota". 

Biasanya, kekuatan pertahanan mereka akan mendekati nol tetapi cukup aneh, mereka 
membual perlawanan terhadap senjata berbilah, menembak, dan guntur setara dengan 
baju besi, karena mereka dibuat oleh Cashmere Rokuten. 

Menjadi jauh lebih kuat daripada yang mereka lihat adalah karakteristik umum dalam 
peralatan buatan Rokuten. 

Kebetulan, alasan mengapa mereka tidak dilengkapi dengan tahan air adalah bahwa 
Cashmere mengklaim: "pakaian basah menempel pada tubuh sangat seksi", untuk 
persetujuan antusias Shin dan Hecate. 
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Di era gim, efek seperti tidak ada gunanya (pakaian menempel di tubuh) tidak ada, jadi 
pilihan Cashmere tidak kurang berarti. 

"Apakah kamu pikir tidak apa-apa jika aku keluar seperti ini?" 

"Ya, itu terlihat bagus untukmu." 

Shin mengenakan celana biru tua, kemeja putih dan jaket, pakaian yang lebih modern 
daripada yang seperti fantasi, agar tidak membiarkan Schnee terlalu menonjol. Itu 
semacam pakaian yang pernah dilihatnya di majalah mode sebelumnya. 

"Kupikir kita akan lebih menonjol." 

"Bagaimanapun juga, para pemain menyebarkan gaya pakaian mereka secara luas." 

Kota Erkunt seperti kota Eropa barat, mirip dengan yang pernah dilihat Shin di TV. 
Mengesampingkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pakaian dan barang sehari-hari tidak 
sulit untuk diciptakan kembali, begitu banyak yang mengenakan pakaian desainer seperti 
pakaian Shin pada hari itu. 

Mungkin itu karena kepala lembaga penelitian & pengembangan, Hilamee, adalah mantan 
pemain, tetapi banyak orang di kota itu mengenakan pakaian yang sangat dekat dengan 
mode modern. 

"Tapi, tidak seperti ini di Bayreuth atau Falnido." 

"Jenis pakaian ini tidak selalu populer. Mereka sama sekali tidak dihargai di lokasi tertentu. 
Orang-orang kota ini sepertinya sangat menyukainya. " 

"Kamu benar juga. Industri tekstil lebih maju daripada yang saya kira di sini. Seragam 
institut dapat dengan mudah lulus sebagai yang dunia nyata, yah, Anda hanya akan 
menemukannya di manga atau novel ringan ... " 

Seragam itu dapat dengan mudah menjadi bingung untuk kostum cosplay. 

"Jadi, kemana kita akan pergi?" 

"Aku benar-benar minta maaf karena memilih ini sebagai tujuan kencan, tapi aku ingin 
memeriksa toko senjata. Selain Hilamee, Masakado yang berorientasi pada pertempuran 
jarak dekat juga ada di sini, jadi saya pikir mereka pasti telah mengalami kemajuan di 
bidang itu juga. Saya ingin melihat seberapa berkembangnya mereka. " 

Alasan Shin yang sebenarnya adalah alasan lain, tetapi dia terlalu malu untuk 
mengatakannya dengan jelas. Dia benar-benar khawatir bahwa suasana hati Schnee akan 
berubah masam. 
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"Begitu, mari kita pergi ke toko yang menjual baju besi dan aksesoris juga. Kamu mungkin 
bisa menggambar segala macam informasi hanya dengan melihat barang-barang yang 
dijual. " 

" Oh, ya, itu bagus sekali. " 

Shin lega mendengar proposal proaktif dari Schnee. Dia juga setuju untuk pergi ke restoran 
yang menyajikan hidangan unik tanpa ragu-ragu. 

Shin dan Schnee meninggalkan hotel dan menuju toko di distrik institut, dikatakan sebagai 
yang terbaik. Mereka mengikuti peta yang digambar oleh petugas hotel dan tiba di jalan 
yang dilapisi jendela toko kaca. 

Melihat peta otomatis Shin, mereka harus mengambil jalan memutar sedikit untuk 
mencapai toko. Mereka mengatakan kepada petugas hotel bahwa mereka tidak terburu-
buru, jadi mereka mungkin menempuh rute yang lebih panjang untuk membiarkan mereka 
menikmati pemandangan kota. 

Segala macam barang ditampilkan di dalam jendela toko. Kebanyakan dari mereka adalah 
pakaian yang dikenakan oleh boneka dalam berbagai pose, seperti di dunia nyata. Sepatu, 
tas, dan aksesoris diletakkan di kaki mereka, merangsang dorongan belanja orang-orang 
yang lewat. 

Shin merasa seperti diangkut kembali ke dunianya yang dulu. 

"Hilamee merancang jalan ini rupanya." 

"... Begitu . Kurasa dia tidak bisa melupakan. " 

Setelah sedikit terkejut, Shin yakin. Ketika Shin pertama kali bertemu Hilamee dan 
Masakado, mereka masih siswa SMP di kehidupan nyata. Dalam game kematian, mereka 
telah mati sambil melindungi pemain yang lebih muda dari mereka. Setelah datang ke 
dunia ini, apa yang mereka rasakan dalam hati mereka ketika mereka hidup? Shin hanya 
bisa mencoba membayangkan. 

Hilamee mungkin menjadi kepala sekolah di institut pembelajaran karena dia merasa 
terikat dengan lingkungan "sekolah", pikir Shin ketika dia merasa agak bertentangan. 

"Shin, kamu terlihat tenggelam dalam pikiranmu." 

"Maaf. Aku tahu tidak ada yang keluar hanya dari berpikir, tapi ... " 

Setiap kali dia bertemu dengan mantan pemain, Shin tidak bisa menahan untuk berpikir. 
Jika THE NEW GATE tidak menjadi game kematian, jika mereka kembali ke kehidupan 
sehari-hari mereka, apa yang akan terjadi? 

"Aduh! Schnee? " 
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Shin menggaruk pipinya ketika tiba-tiba Schnee meraih lengan kanannya, memegangnya 
erat untuk membuatnya lurus. Shin sedikit kehilangan keseimbangan, condong ke arah 
Schnee. 

"Kamu berpikir tentang apa yang akan berubah jika Death Game tidak pernah terjadi, kan?" 

"Eh?" 

Shin terguncang untuk mengetahui bahwa pikirannya telah sepenuhnya dilihat. 

"Bukan begitu?" 

"Yah, sedikit." 

Shin mengerti bahwa dia tidak bisa menipu tekanan Schnee. Dia menjawab dengan jujur 
dan dia memeluk lengannya lebih erat, cukup kuat sehingga lengan orang normal akan 
terpelintir ke arah yang aneh. 

"Jika itu tidak pernah terjadi, aku tidak akan pernah menyentuhmu seperti ini. Jadi, 
untukku--- !? " 

Shin awalnya bingung, tetapi dengan cepat menangkap apa yang akan dikatakan Schnee 
dan menyegel bibirnya. Dia tidak sepenuhnya tidak menyadari perasaannya. 

"Saya tidak akan berbicara tentang apa yang terjadi atau tidak terjadi, tidak lagi. Di game 
kematian, saya juga memperoleh banyak ikatan baru. " 

Jika permainan tetap seperti itu sampai akhir, beberapa hubungan dengan pemain lain 
tidak akan pernah menjadi begitu dalam. Bahkan jika itu adalah permainan kematian, tidak 
semua yang terjadi adalah negatif. 

Kata-kata Shin mungkin menenangkan Schnee, karena dia melemaskan cengkeraman di 
lengannya. Namun, dengan tenang, mereka mulai memperhatikan hal-hal yang tidak 
mereka lakukan sampai beberapa saat sebelumnya. 

"Itu terlalu maju ..." 

"Pamer ..." 

"Sial! Aku ingin menjadi orang itu! " 

" Ya ampun, sangat bergairah. " 

Shin dan Schnee telah berjalan di jalan yang cukup ramai. Orang-orang, yang tidak 
mengetahui keadaannya, akan berpikir bahwa Schnee menarik Shin lebih dekat untuk 
membuatnya menciumnya. 
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"... ayo percepat langkahnya." 

"... ya." 

Tertawa malu-malu kepada orang-orang di sekitarnya, Shin dengan cepat mendorong 
Schnee yang merona ke depan dengan keras. Bisikan di sekitarnya telah mengubah 
ekspresinya menjadi merah lebih keras dari sebelumnya. Kepribadian Schnee tidak akan 
pernah membiarkannya menunjukkan kasih sayangnya dengan jelas di depan begitu 
banyak orang secara normal. 

"Pertama, mari kita duduk sedikit." 

"Maafkan aku ..." 

Bahkan jika disamarkan, ketampanan Schnee menarik perhatian. Keduanya berlindung di 
gang sempit, tetapi Schnee masih memerah, melihat ke bawah dengan satu tangan meraih 
lengan Shin. 

"Er, tidak, maaf. Aku seharusnya tidak menciummu di tempat seperti itu. " 

" T-tidak! Saya adalah orang yang membuat Anda khawatir, dan saya tidak membenci, 
maksud saya, saya tidak membencinya, jadi ... " 

Shin tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi telinganya yang keluar dari rambutnya semakin 
memerah. 

Dia merasa bahwa dia telah melihat ekspresi ini selama beberapa hari terakhir. Mungkin 
dia merasa lega, kekhawatirannya hilang, atau mungkin dia telah menurunkan 
pertahanannya dengan Shin ... tidak peduli apa alasannya, Shin lebih dari puas untuk dapat 
melihat saat-saat menggemaskan begitu sering. 

"Schnee, tidak bisakah kamu menunjukkan wajahmu sedikit?" 

Schnee diharapkan dimarahi, tetapi sebaliknya mendengar pertanyaan yang tidak terduga. 
Ekspresinya yang malu mulai menjadi salah satu favoritnya. 

"Nn ... kamu jauh lebih jahat dari yang kupikirkan ... apakah sangat menyenangkan 
melihatku malu !?" 

Schnee membenamkan wajahnya di dada Shin, untuk mencegahnya melihatnya, tetapi 
mengintip sedikit untuk memprotes. Matanya, berkaca-kaca oleh rasa malu, 
memelototinya. 

Dia mungkin bermaksud menuduh Shin, tetapi dia hanya menganggapnya lebih cantik. Dia 
tidak bisa membantu tetapi menepuk kepalanya, memikirkan alasan acak untuk 
melakukannya. Salah satu hiburan favoritnya akhir-akhir ini adalah menepuk kepalanya 
ketika mereka sendirian di kamar mereka. 
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"Hn ... jangan pikir kamu bisa mengubah topik seperti itu!" 

"Oh, sungguh ... jadi kurasa aku tidak bisa melakukannya di kamar kita juga ..." 

"Aku tidak bilang aku tidak suka itu." 

Schnee diam-diam mengusap kepalanya ke tangan Shin, seolah menyuruhnya melakukan 
lebih banyak. Namun sisi lain dari Schnee yang tidak diketahui Shin. 

Dia merasa sangat menyenangkan untuk menepuknya juga, jadi dia sepenuhnya 
mendukung untuk melanjutkan. 

Mereka berada di gang sempit tanpa banyak lalu lintas, tetapi dari sudut pandang pihak 
ketiga mereka tampak seperti pasangan menggoda lainnya. 

"... itu sedikit memalukan, tapi kami harus pergi." 

"Benar. Mari kita lanjutkan ketika kita kembali ke hotel. " 

Shin adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya, menyadari bagaimana orang 
lain pasti telah melihat mereka. Berpikir bahwa mereka tidak bisa terus menggoda seperti 
itu, dia melepaskan rambut Schnee dan menunjuk ke jalan. Dia mengangguk dan mereka 
sekali lagi menuju ke toko. 

Setelah mereka berjalan selama beberapa waktu, Shin menyadari bahwa apa yang akan 
mereka lakukan begitu kembali di hotel telah diputuskan. Ketika Schnee memutuskan 
bahwa dia akan membuat Shin memanjakannya, sikapnya yang biasa dan keren selalu 
menghilang. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 13 - 2.3 
"Jadi, ini dia ... apakah ini tempat yang tepat?" 

Shin melihat ke depan toko, lalu memeriksa peta lagi. Bangunan di sekitarnya cocok 
dengan karakteristik yang ditandai pada peta. Yang membingungkan Shin adalah dia tidak 
bisa menemukan tanda yang menunjukkan bangunan itu adalah toko. 

"Pintunya terbuka, jadi mari kita coba masuk." 

"Ya, kamu benar. Jika tidak ada di sini, kita akan mulai mencari lagi. " 

Shin meletakkan tangan di pegangan pintu dan mengintip ke dalam. Bagaimanapun, peta 
itu benar: dia bisa melihat semua jenis senjata ditampilkan di dalamnya. Begitu mereka 
masuk, mereka melihat barisan senjata berbaris di sepanjang dinding, yang tidak bisa 
mereka lihat dari ambang pintu. 

Ini termasuk pedang panjang, pedang kembar, tombak panjang dan pendek, busur, dan 
kapak. Pedang dan tombak semuanya kelas Legenda, busur dan kapak Kelas unik. 
Pandangan sekilas di sekitar toko mengungkapkan bahwa senjata, selain yang berbaris di 
sepanjang dinding, semua kelas normal, dengan beberapa yang langka di sana-sini. 

"Sepertinya ini tempatnya. Tapi aku tidak melihat pegawai. " 

Setiap senjata memiliki label harga di sebelahnya, jadi Shin yakin mereka akan dijual. Tidak 
adanya pegawai mungkin dibenarkan oleh keterampilan anti-pencurian yang melekat pada 
toko. Jika seseorang mencoba mengambil senjata dan berlari, mereka akan dicegah untuk 
membawanya keluar. 

"Permisi! Apakah ada orang di sana? " 

" Ya, harap tunggu sebentar! " 

Shin memanggil bagian belakang konter dan balasan segera kembali. Segera, seorang pria 
berusia dua puluhan, mengenakan overall dan dengan handuk melilit kepalanya keluar. 

"Saya minta maaf untuk menunggu. Apakah Anda punya janji? " 

" Tidak, saya mendengar bahwa ini adalah bengkel terbaik di kota, jadi saya ingin senjata 
saya diperbaiki. " 

Tidaklah tepat untuk hanya menerobos masuk dan meminta untuk melihat pekerjaan 
mereka, jadi Shin berencana mengambil senjata yang setengah digunakan dari kotak 
itemnya, meminta mereka untuk memperbaikinya, kemudian melihat tingkat keterampilan 
yang mereka miliki. 
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"Siapa yang merekomendasikan toko ini? Jika Anda memiliki surat pengantar, saya ingin 
melihatnya. " 

Pemuda itu sangat sopan. Shin membayangkan bengkel seperti itu sebagai tempat di mana 
orang-orang tidak terlalu peduli dengan tata krama, jadi dia sedikit terkejut. Dari fisik pria 
muda itu, Shin mengira dia adalah pandai besi atau magang. 

"Aku mendengarnya dari staf hotel Morgana. Aku belum menanyakan namanya. " 

Shin tidak memiliki surat pengantar, jadi dia hanya mengatakan bahwa dia mendengar 
tentang bengkel dari staf hotel. Dia baru saja bertanya tentang toko senjata kepada petugas 
yang lewat, jadi dia tidak tahu nama itu. 

"Morgana, aku mengerti. Kami agak sibuk saat ini, jadi mungkin butuh waktu, apa tidak 
masalah dengan Anda? " 

" Berapa lama itu akan terjadi? " 

"Kita akan bisa mulai besok sore. Tampaknya akhir-akhir ini wilayah monster di sekitar 
kota berubah: monster baru yang muncul jauh lebih kuat daripada sebelumnya. " 

Pemuda itu menjelaskan bahwa karena ini, permintaan untuk memperbaiki senjata dan 
peralatan baru meningkat secara eksponensial, sehingga saat ini mereka kekurangan 
tenaga kerja. Shin bertanya apakah hal seperti ini sering terjadi, tetapi pemuda itu 
menjawab bahwa bukan itu masalahnya. 

Di dunia itu juga ada daerah di mana monster kuat menelurkan, tetapi Erkunt bukan salah 
satu dari mereka. Kadang-kadang ada laporan migrasi monster besar-besaran, 
kemungkinan yang saat ini sedang diselidiki. 

"Bos kami adalah pandai besi yang cukup terampil untuk menyumbangkan pedang 
berharga kepada raja, tetapi meskipun demikian, ada batas untuk apa yang bisa ia lakukan. 
Saat ini, kami hanya menerima pesanan dari klien yang bisa menunggu. " 

" Begitukah. Saya tidak tahu tentang bisnis monster itu. Waktu bukan masalah bagi saya, 
jadi tolong. " 

" Dipahami. Bisakah Anda membiarkan saya memeriksa status peralatan? Tolong letakkan 
di meja. " 

Sejauh mana gigi bisa diperbaiki secara alami tergantung pada seberapa rusaknya. 
Terkadang ada klien yang mempresentasikan item yang tidak dapat diperbaiki, sehingga 
pandai besi selalu memeriksa item yang perlu diperbaiki sebelum memutuskan apakah 
akan menerima pekerjaan atau tidak. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Shin dan Schnee tampaknya tidak membawa senjata apa pun, tetapi pemuda itu bertindak 
seolah-olah mereka membawa senjata. Dia mungkin menduga bahwa mereka memiliki 
senjata dalam bentuk kartu item. 

Shin tidak punya niat untuk membuatnya terus menebak, jadi dia mengeluarkan kartu item 
dan mematerialisasikannya. Pria muda itu tidak memperhatikan prosesnya. Namun, begitu 
dia memeriksa senjatanya, dia dengan cepat kehilangan ketenangannya. 

"Apa ...?" 

Pria muda itu mengeluarkan gumaman terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang 
pengrajin, dia langsung mengerti senjata apa yang telah terwujud oleh Shin. 

Apa yang ditempatkan Shin di konter adalah tombak panjang dan pedang pendek. 

Tombak itu adalah tingkat Unik yang lebih rendah 『Hollow Tombak』, pedang pendek 

tingkat yang lebih rendah 『Azoth oth. 

『Hollow Spear』 memiliki peluang untuk menyebabkan kelumpuhan jika STR lawan lebih 

rendah dari pengguna; 『Azoth』 sedikit meningkatkan kekuatan sihir pengguna. 

Keduanya telah digunakan selama pelatihan dengan Lecus dan yang lainnya, cukup untuk 
membutuhkan perbaikan. 

"Bukan ketidakseimbangan sekecil apa pun dalam distribusi kekuatan sihir, dan bahkan 
tidak satu pun pengotor? Apa ... " 

" Bisakah aku mengandalkanmu, kalau begitu? " 

" Maaf, aku perlu menelepon bos. Bisakah Anda menunggu sebentar? " 

Pria muda itu mungkin menyimpulkan bahwa pekerjaan itu terlalu berat baginya. Dia pergi 
ke belakang meja dan hendak memasuki koridor di belakang, ketika dia melihat sesuatu 
dan berhenti. 

"Oh? Apakah ada yang salah, bos? " 

" Aku hanya merasakan kehadiran aneh. Anda datang untuk memanggil saya, kan? 
Alasannya adalah ... kamu, kan? " 

Seorang pria berusia lima puluhan muncul dari koridor. Dia lebih pendek dari pemuda itu, 
tetapi lengannya dua kali lebih tebal dari lengan pemuda itu. 

Berdasarkan pengalamannya, Shin menebak bahwa dia adalah seorang Dwarf. Mungkin dia 
sedang dalam mood yang buruk, karena ekspresinya tidak kalah ganas. 
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"Belum pernah melihat wajahmu di sini. Saya Vulcan, pemilik bengkel ini. Jadi, apa yang 
terjadi? " 

" Tentang ini, aku tidak bisa memutuskan sendiri. " 

" Sungguh?  Kamu  tidak bisa? " 

Vulcan memandang pemuda itu dengan ekspresi geli. 

Pria yang tampak galak, mengenakan pakaian yang cocok untuk bos sekelompok bandit 
gunung, tampak seperti anak laki-laki yang telah menemukan mainan baru. Kilatan tajam di 
matanya menunjukkan bahwa ia sedang mengukur orang seperti apa yang dihadapinya. 

"... Begitu, sekarang aku tahu mengapa kamu bingung." 

Vulcan mengambil 『Hollow Spear』 dari tangan pemuda itu, melihatnya sebentar, lalu 

berbicara. Dia tidak menambahkan apa pun dan melanjutkan untuk memeriksa 『Azoth』. 

Dia memeriksa pisau dan dekorasi selama beberapa menit, lalu meletakkannya kembali di 
atas meja. 

"Kamu ingin kami melakukan perawatan untuk ini?" 

"Ya, apakah ada masalah?" 

Ekspresi serius Vulcan membuat Shin bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan 
senjata. Vulcan tidak segera menjawab, malah menatap Shin dengan serius. 

"Ehm ..." 

"Bukankah kamu lebih cocok untuk mengurus ini?" 

"Eh?" 

Shin secara naluriah tersentak karena pertanyaan tak terduga. Dia datang jauh-jauh ke 
bengkel, itu normal untuk berpikir bahwa dia tidak bisa memperbaikinya sendiri. Namun 
Vulcan bertanya lagi, dengan keyakinan penuh. 

"Aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan di sini, tapi kamu pandai besi, bukan?" 

"!?" 

Shin kehilangan kata-kata, tetapi nada bicara Vulcan benar-benar positif. Penampilan Shin 
sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia pandai besi. 
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"Kamu nampaknya tidak tahu bagaimana aku bisa tahu. Nah, jika Anda memeriksa saya, 
Anda akan segera tahu, tetapi saya bisa tahu apakah orang di depan saya adalah pandai 
besi. 

Saya tidak bermaksud untuk sesumbar, tetapi saya cukup terkenal di bisnis ini. Ada banyak 
tipe yang berpura-pura menjadi orang normal atau petualang untuk dekat dengan saya dan 
mencuri teknik saya. Berkat itu, kurasa mataku pandai melihat mereka, orang-orang 
seperti Anda yang datang ke sini menyembunyikan pekerjaan mereka. " 

" Itu, yah, mengesankan. " 

" Jangan memuji. Jadi, untuk apa kau datang ke sini? " 

" ... Aku ingin melihat seberapa ahli pandai besi kota ini. Aku ingin tahu apakah ada teknik 
yang tidak kuketahui, tapi aku tidak berencana mencuri apa pun. " 

Shin menyadari bahwa tidak ada gunanya mencoba menarik wol melewati mata Vulcan, 
jadi dia menyatakan tujuannya dengan sangat jujur. . 

Teknik selalu merupakan buah dari proses coba-coba yang panjang. Shin telah 
memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mencoba mencuri hal seperti itu. Dia bisa 
mengatakan sejumlah hal dari melihat produk jadi, tetapi tidak bisa mencuri teknik hanya 
dengan itu. Dia telah merencanakan untuk bernegosiasi untuk mencapai itu, jika 
memungkinkan. 

"Ngomong-ngomong, siapa kamu?" 

"Seperti yang kamu katakan, aku pandai besi. Hanya saja aku tidak terbiasa dengan teknik 
pandai besi baru-baru ini, jadi aku ingin bertanya tentang hal itu. " 

Vulcan tampaknya sedikit bingung, dan Shin mulai merasa ragu juga. Mencoba menguji 
keterampilan mereka merupakan pendekatan yang buruk, mungkin, jadi dia mulai merasa 
khawatir. 

"Teknik pandai besi baru-baru ini, ya. Kamu berbicara seperti spesies yang berumur 
panjang. " 

" Kamu pikir begitu? " 

"Wanita di sana adalah Peri, tapi kau hanya Manusia, kan? Anda terlihat sedikit lebih dari 
20. Bahkan jika Anda bersembunyi di bengkel sejak Anda masih kecil, Anda tidak dapat 
memiliki api sekuat ini, atau berbau seperti besi seperti ini, Anda ... Anda bahkan dapat 
memalsukan Legenda, bukan, senjata kelas Mitologi, bukan? " 

" Kakek !? Apa yang kamu katakan !? " 
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Pria muda itu tidak bisa menahan diri untuk bereaksi terhadap pertanyaan Vulcan. Dia 
adalah cucunya, rupanya. 

"Apakah mata terlatihmu juga mengatakan itu padamu?" 

"Tidak, ini adalah keahlian khusus saya. Pandai besi mendapatkan kehadiran khusus dari 
tungku dan bahan yang mereka gunakan. Semakin kuat tungku mereka, semakin kuat 
kehadiran api yang mereka miliki. Jika mereka menggunakan bahan bermutu tinggi atau 
langka, baunya berbeda dari besi atau baja. Tentu saja, tanpa keterampilan yang memadai 
tidak ada yang dapat memiliki kehadiran atau bau itu. Milikmu jauh lebih kuat, jauh lebih 
kuat daripada bahkan pemimpin tempat aku dulu bekerja. Membuat saya hampir 
meragukan insting saya. " 

Keringat mengalir di pipi Vulcan, tapi itu bukan karena panas yang datang dari ruang 
tungku. 

"Saya harus mengatakan bahwa saya sangat terkejut. Bagaimana Anda mendapatkan 
keterampilan seperti itu? " 

" Ini hanya apa yang indraku katakan padaku. Saya bangga mengatakan bahwa itu tidak 
pernah mengecewakan saya. Jadi, apa yang kamu katakan? Bukannya aku ingin 
memaksamu untuk bicara. " 

"Tidak, aku yang menguji kamu setelah semua. Memang benar bahwa keterampilan saya 
adalah sesuatu yang tidak boleh diungkapkan secara terbuka, saya pikir. Tapi itu hanya 
yang dikatakan tuanku, aku benar-benar tidak tahu tentang teknik modern. Tuanku berasal 
dari generasi tua ... bagaimana aku bisa mengatakannya, dia seperti pertapa. " 

Akan sulit untuk mengungkapkan bahwa dia adalah Manusia Tinggi, jadi Shin menjelaskan 
bahwa dia telah mempelajari keterampilannya di bawah seorang guru. Temannya, Schnee, 
berasal dari spesies yang berumur panjang, jadi itu sedikit lebih meyakinkan. 

"Aku mengerti, seorang master berumur panjang dari generasi tua ... mereka mungkin tahu 
banyak teknik yang hilang yang kita tidak tahu. Jika Anda adalah muridnya, saya kira itu 
menjelaskan semuanya. " 

Vulcan tampaknya tidak sepenuhnya yakin, tetapi karena dia baru saja mengada-ada, Shin 
tertawa malu-malu, bertindak seolah-olah dia tidak bisa mengatakan lagi. 

"... baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku menempa. Tetapi sebagai 
gantinya, Anda akan melakukan hal yang sama, kesepakatan? " 

" Grand --- maksudku bos! Apakah ini benar-benar baik-baik saja !? Saya tahu bahwa indera 
Anda tajam, tetapi Anda baru saja bertemu dengan pria ini! " 
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Pria muda itu diam-diam mendengarkan percakapan Vulcan dan Shin, tetapi akhirnya 
menyela. Segalanya berjalan sangat cepat, jadi Shin juga bertanya-tanya apakah itu benar, 
kecurigaan yang ternyata benar. 

"Tidak apa-apa, Vaal. Saya frustasi sampai-sampai mengatakan ini, tetapi keterampilan 
yang dipelajari pria ini membuat saya terlihat seperti permainan anak-anak. Jangan bilang 
bahwa kamu belum menyadarinya setelah melihat senjata-senjata itu. " 

" Itu ... benar, tapi ... " 

Vulcan dengan jelas menyatakan bahwa melihat senjata sudah cukup untuk mempelajari 
keterampilan penciptanya. Pria muda itu, Vaal, tidak keberatan tentang hal itu, tetapi 
bingung tentang situasinya. 

"Yah, kami berencana untuk tinggal di kota sebentar, jadi kamu tidak harus segera 
memutuskan ..." 

"Tidak bisa melakukan itu. Dengan persatuan seperti sekarang, bahkan jika mereka melihat 
senjata ini, tidak semua dari mereka akan mengerti apa yang saya katakan. Mereka selalu 
menyombongkan diri bahwa misi mereka adalah meningkatkan teknik dan teknologi 
Dwarf, tetapi selalu ada tipe yang tersesat dalam pertengkaran fraksi. Aku tidak ingin itu 
menghalangi. " 

Kurcaci juga memiliki keadaan mereka sendiri. 

Shin ingat bahwa persatuan adalah organisasi untuk berbagi teknik dan teknologi, yang 
diciptakan oleh Kurcaci alih-alih membentuk negara. Kurcaci biasanya hanya fokus pada 
peningkatan keterampilan tipe penciptaan, tetapi dalam suatu organisasi, otoritas dan 
posisi selalu berperan. 

"Tapi bos, jika Anda menunjukkan keterampilan Anda tanpa izin, kita mungkin berada 
dalam kesulitan." 

"Hanya tutup mulut dan kami akan baik-baik." 

"Tidak mungkin !? Anda ingin membuat saya menjadi kaki tangan ?? " 

Jika itu demi mempelajari teknik baru, Vulcan tidak peduli dengan aturan serikat pekerja. 
Sepertinya dia berpikir bahwa Shin tidak akan menimbulkan masalah, tetapi sebagai 
anggota serikat pekerja, itu adalah masalah. 

"Kamu mengatakan itu, tetapi kamu juga ingin melihat, bukan? Bagaimana orang yang bisa 
menempa senjata seperti ini benar-benar membuat marah besi? " 

" Itu ... itu ... " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vaal memalingkan muka, sangat jelas bertentangan karena pertanyaan Vulcan. Dia masih 
memelototi Vulcan yang sangat bersemangat, tetapi dia sebenarnya memiliki keinginan 
yang sama. 

"Jadi apa yang akan kamu lakukan? Kesempatan semacam ini tidak akan datang dua kali, 
kau tahu? " 

" Nnh ... nngh .... " 

Vaal meringis, seolah berjuang melawan sesuatu. Vulcan terus menekan, nyengir lebar. 
Shin, di sisi lain, menjauh dari mereka. 

"...baik. Hari ini dia ... eh ... " 

" Nama itu Shin. " 

" Terima kasih banyak. Hari ini, Tuan Shin tidak pernah datang ke sini. Mari kita katakan 
seperti itu. " 

Vaal akhirnya menyerah. Antara teknik yang tidak diketahui dan aturan serikat, rasa ingin 
tahu terhadap yang tidak diketahui menang. 

"Apakah ini baik-baik saja?" 

"Ya. Seperti yang dikatakan bos sebelumnya, dia adalah asisten kepala Kurcaci sebelumnya. 
Jika dia mengatakan bahwa ini adalah pertukaran teknik yang bertujuan untuk 
meningkatkan teknologi Dwarven, segalanya akan diselesaikan entah bagaimana. 
Untungnya, kamu juga seorang pandai besi, Tuan Shin, jadi tidak aneh untuk pertukaran 
seperti itu diadakan. " 

Vaal tampak agak khawatir, tapi Shin sangat ingin melihat keterampilan Vulcan, jadi dia 
pura-pura tidak memperhatikan. 

Setelah Vaal setuju, segalanya berjalan lebih cepat. Vulcan akan menunjukkan tekniknya 
terlebih dahulu, lalu giliran Shin. 

"Mungkin sudah terlambat untuk bertanya, tetapi apakah ini benar-benar baik-baik saja? 
Sepertinya kamu setuju begitu cepat ... " 

Vaal berbicara dengan Schnee, yang tersenyum di belakang Shin. Dia terlibat juga, jadi dia 
merasa sedikit tidak nyaman. 

Dia membeku sesaat ketika dia melihat Schnee, tetapi berpikir bahwa dia harus terhubung 
dengan Shin, dia tidak mendapatkan ide aneh tentangnya. 

"Ketika Shin mencari teknik baru, itu selalu demi kita. Saya tidak punya apa-apa untuk 
dikatakan. " 
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" Ya, 

begitukah . " Jawaban Schnee memancarkan kepercayaan. Tidak bisa dihindari bahwa Vaal 
merasa sedikit iri. 

"Maaf, Schnee. Tolong tunggu sebentar. " 

" Aku tahu itu seperti penyakitmu. Saya akan menunggu, jangan khawatir. " 

Shin meminta maaf sebesar-besarnya, tetapi Schnee hanya menatapnya seolah dia berpikir 
"dia tidak bisa menahannya". Dia duduk di kursi yang diambil Vaal untuknya, membuka 
buku dengan sampul biru dan mengenakan kacamata dengan pelek merah. Buku itu, 『

Pembuat Buku』, secara otomatis mencari cerita yang diinginkan pemegangnya dan 

menampilkannya; kacamata, item yang disebut Eyes Mata 』, adalah aksesori pendukung. 

"Schnee with glasses ... not bad." 

Shin membiarkan komentar ini terpeleset ketika dia melihat Schnee mengambil item untuk 
menghabiskan waktu. Hanya mengenakan sepasang kacamata memberikan suasana 
intelektual bagi pemakainya; itu adalah sebuah misteri. Alasan lain mungkin karena 
biasanya Schnee tidak memakai kacamata. 

"Berhentilah bersikap konyol dan selesaikan ini dengan cepat!" 

Schnee mendorong Shin di koridor ke ruang tungku, untuk menyembunyikan wajahnya 
yang memerah. Ketika pandai besi menghilang dalam bayang-bayang koridor, dia berkata 
pada dirinya sendiri "mungkin mengubah pandangan saya sesekali akan menyenangkan ..." 
ketika dia mencoba untuk mendinginkan pipinya yang memerah, tidak menyadari bahwa 
Shin mendengarnya dengan sangat baik. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 13 - 2.4 
"Benar, aku mulai saat itu." 

Begitu mereka tiba di bengkel, atmosfer para lelaki benar-benar berubah. 

Shin, Vulcan, dan Vaal semua terdiam. Mereka tampak seperti orang yang berbeda 
daripada ketika mereka berbicara dengan Schnee beberapa saat yang lalu. 

"Tungku dan besi sudah siap." 

Vaal, yang sedang memeriksa api yang menyala di dalam, berbicara kepada Vulcan. 

Bahkan dalam permainan, tanpa keterampilan pandai besi hampir sama dengan kehidupan 
nyata. Bahan, teknik penempaan, dan tujuan berubah, tetapi alat dan peralatan pada 
umumnya sama. 

Fungsi tungku, bagaimanapun, sangat bervariasi. Tungku Tsuki no Hokora akan 
menanamkan sihir ke dalam besi yang diproduksi secara otomatis, sehingga bahkan hanya 
logam temper dapat membuat senjata tingkat tinggi. 

Tungku Vulcan adalah tipe khusus, dekat dengan apa yang dimiliki Shin di Tsuki no Hokora. 
Besi yang dihasilkannya memiliki kemurnian tinggi dan dipenuhi dengan sihir. 

"Aku akan mulai sekarang." 

Setelah mengatakan ini, Vulcan meraih besi dengan penjepit dan memanaskannya. Palunya 
dibuat khusus: setiap kali dia mengayunkannya, percikan dan kekuatan sihir menari-nari di 
sekitarnya. 

Vulcan juga memiliki skill Blacksmithing: sama seperti Shin, dia sangat cepat dengan 
tangannya. Kecepatan itu mungkin yang memungkinkan mereka menerima pesanan 
barang baru di atas permintaan perbaikan dan perawatan. Tentu saja, setiap permintaan 
ditangani dengan sangat hati-hati. 

Sampai sekarang, itu semua pekerjaan yang sudah akrab dengan Shin. 

"Mulai." 

"Ya, Sir." 

Ketika proses pembentukan pisau dimulai, Vaal bergabung dengan Vulcan dalam 
menyetrika besi. Saat Vulcan dan Vaal mengayunkan palu mereka, kekuatan sihir yang 
tertanam dalam bilah berubah sedikit demi sedikit. Mereka berdua marah logam dengan 
menuangkan sihir mereka ke palu. 
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Menuangkan sihir di dalam alat adalah sesuatu yang dilakukan Shin juga, tetapi 
dibandingkan dengan ketika Vulcan melakukannya sendiri, kekuatan pisau dan kekuatan 
sihir lebih tinggi sekarang. Itu seperti kekuatan sihir dua pandai besi beresonansi, 
membentuk sesuatu yang lebih besar dari jumlah kekuatan mereka. 

(Kekuatan sihir mereka tumpang tindih? Anda tidak akan pernah bisa mengetahui ini jika 
Anda bekerja sendirian.) 

Shin tidak tahu bagaimana tepatnya itu bekerja, tetapi dia mengerti bagaimana kekuatan 
sihir mereka berinteraksi satu sama lain. Berdasarkan pengalamannya, dia merasa bahwa 
sihir mereka terlalu selaras ketika mengayunkan palu mereka: alat itu sendiri pasti 
memiliki beberapa trik khusus, atau begitulah yang diduga Shin. 

(Mereka membuat sihir mereka tumpang tindih dan membuat lapisan, huh. Apa efek ini?) 

Melihat kedua pandai besi bekerja, Shin bertanya-tanya apa efeknya. Dia membayangkan 
itu akan meningkatkan kekokohan atau ketajaman senjata. Kemungkinan lain adalah, 
dalam kasus pedang sihir, peningkatan tingkat efek yang berhubungan dengan sihir bahkan 
tanpa dikaitkan dengan keterampilan tertentu. 

Sambil memikirkan efek yang mungkin terjadi, Shin juga bertanya-tanya apakah dia bisa 
menggunakan teknik ini sendiri. Dia belum pernah melihat teknik ini sebelumnya, jadi dia 
ingin memanfaatkannya entah bagaimana. Metode untuk menggunakan teknik baru ini 
untuk memperkuat senjata sudah mulai terbentuk di kepala Shin. 

"Fiuh ... kita sudah selesai." 

Satu jam telah berlalu sejak mereka mulai bekerja. Dari memasukkan besi ke dalam tungku 
hingga mengasah senjata, prosesnya sekarang selesai. Dari sudut pandang pandai besi 
murni, itu adalah kecepatan yang tak terduga. Namun, untuk pengguna keterampilan atau 
seni, itu tidak lain hanyalah normal. 

"Jadi, apakah kamu melihat sesuatu yang tidak kamu ketahui?" 

"Ya, itu adalah pengalaman yang sangat mendidik." 

Produk akhirnya adalah Legenda kelas menengah 『Long Sword』. Itu adalah item dasar 

yang dimiliki oleh semua pengguna pedang dalam game setidaknya sekali. Vulcan mungkin 
sengaja memilihnya: bentuk dasar bisa menunjukkan perbedaan lebih jelas. 

Shin memeriksanya lebih dekat dan, seperti yang dia duga, memperhatikan bahwa 
kekokohan dan ketajaman lebih tinggi daripada jika kekuatan sihir dituangkan ke 
dalamnya secara normal. 

"Jadi giliranku selanjutnya." 
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Shin luar biasa diizinkan menggunakan alat bengkel, tetapi menyiapkan palu sendiri. Itu 
tidak memiliki efek khusus, tetapi telah dipalsukan secara khusus oleh Shin sendiri. 

Dia meraih logam dengan penjepit, memanaskannya, dan memukulnya. Dia mengulangi 
prosesnya dan menyerang lagi. 

Prosesnya sendiri sama dengan yang dilakukan Vulcan dan Vaal, tetapi ada satu perbedaan 
yang jelas: Shin memukul logam dengan palu, dan tidak lebih. Dia sedikit mengubah titik 
serangan, tetapi ada fenomena yang terjadi yang tidak bisa dijelaskan oleh tindakan seperti 
itu. 

"Apa ... besi itu berubah bentuk dengan sendirinya ..." 

"Kakek, aku tidak bisa mempercayai mataku ..." 

Setiap kali Shin mengayunkan palu, logam semakin berubah bentuk menjadi pedang. Yang 
mengejutkan Vulcan dan Vaal adalah bintik-bintik yang Shin tidak serang juga. Itu adalah 
pemandangan yang misterius, seolah-olah besi itu berubah bentuk dengan sendirinya. Hal 
yang sama terjadi ketika Shin menunjukkan tekniknya kepada Kanezuka Araki di 
Hinomoto: tidak ada pandai besi yang sepadan dengan garamnya yang bisa melewatkan 
fenomena seperti itu. 

"Lengkap." 

Shin menyatakan bahwa senjatanya sudah lengkap, bahkan sebelum menyentuh batu 
cambuk. Biasanya, senjata tidak mungkin lengkap sebelum diasah, tetapi pedang yang 
dipegang Shin tampak setajam seolah-olah itu dibasahi oleh seorang ahli kerajinan. 

Apa yang ditempa Shin adalah Legenda tingkat tinggi 『Long Sword』. 

"...... .." 

Vulcan dan Vaal pasti sudah mendengar Shin, tetapi tidak menunjukkan jawaban. Apa yang 
baru saja mereka lihat pasti begitu mengejutkan. 

"Eh, apakah kamu ingin melihat lebih dekat?" 

"Sialan!" 

"Tentu saja!" 

Vulcan dan Vaal meneriakkan jawaban mereka untuk pertanyaan Shin bersama-sama. 
Mereka tampak sangat bersemangat, tetapi memegang pedang seolah-olah itu adalah harta 
yang sangat rapuh. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Aku tidak pernah melihatnya marah pada ujungnya, tetapi bentuknya dilakukan dengan 
baik ... apakah besi itu berubah bentuk dengan sendirinya, karena sihir? Itu akan 
menjelaskan keseimbangan ... " 

" Tapi itu tidak akan menjelaskan ujung bilahnya. Ini bisa menjadi tajam bahkan tanpa 
mengocoknya, tapi ini? Ini adalah karya seorang seniman ahli ... " 

Sebuah perdebatan sengit dimulai, dengan Sword Long Sword』 Shin di pusatnya. Vaal 

tampaknya cukup terlatih untuk dibiarkan marah bersama tuannya: debat berevolusi 
menjadi analisis teknis dengan cepat. 

"Nngh ... tuan Shin ... mungkinkah kamu meninggalkan bagian ini bersama kami?" 

"Hmm, tapi dengan grade apa itu ..." 

Bagi Shin itu hanya Sword Pedang Panjang 』tanpa banyak kepentingan, tetapi bagi orang-

orang di dunia ini adalah item tingkat harta nasional. Dia telah tinggal di dunia ini untuk 
sementara waktu sekarang, jadi dia menjadi terbiasa dengan keadaan mengenai topik-
topik seperti itu. 

Vulcan mungkin tidak memiliki niat seperti itu, tetapi Shin tidak bisa begitu saja 
memberikan senjata kelas hampir Mitologi tanpa berpikir hati-hati. 

"Ya, benar ... tapi hanya dengan satu bilah ini, kita bisa belajar banyak ..." 

"Ya ...?" 

"Ini dikemas dengan teknik yang tidak diketahui. Ini tidak seperti senjata yang ditemukan 
di ruang bawah tanah atau reruntuhan, yang kita tidak tahu siapa yang membuatnya atau 
bagaimana mereka membuatnya. Ini dibuat oleh seseorang, dengan tungku dan besi saya. 
Ini jauh lebih berharga daripada beberapa harta nasional yang kuat, dan tidak ada yang 
lain. Tidak mungkin kamu bisa meninggalkannya di sini ... kkh, aku tahu, aku 
memahaminya di kepalaku, tapi ... " 

Shin berencana untuk menolak karena itu terlalu kuat, tetapi kata-kata Vulcan 
membuatnya mengerti pentingnya pedang itu. Vulcan dan Vaal juga menyaksikan proses di 
balik penciptaannya: bahkan jika mereka tidak dapat memahaminya sepenuhnya, itu masih 
jauh lebih baik daripada tidak melihat apa-apa sama sekali. 

"Tuan Shin, Anda seorang petualang, ya? Bisakah Anda memberi kami ajaran Anda, bahkan 
ketika Anda tinggal di sini? " 

"Maaf, tapi aku sudah mengajar beberapa siswa di institut, aku hanya tidak punya waktu ..." 

Jika dia mulai terlibat di sini juga, waktu luangnya akan hilang. Memiliki terlalu banyak 
tidak baik, tetapi terlalu sibuk akan lebih buruk. 
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Dia telah menerima untuk bertindak sebagai instruktur untuk Lecus dan yang lainnya 
sehingga dia dapat menghindari terlalu banyak malas, tetapi jika dia akhirnya harus 
menyerah untuk menghabiskan waktu bersama Schnee, dia akan secara efektif 
mengalahkan tujuan utamanya. 

"Pengajaran? Apakah Anda disewa oleh institut? " 

" Sama seperti sebuah front. Saya setuju untuk memberikan pelatihan pertempuran kepada 
beberapa siswa, hanya sampai teman-teman saya tiba di sini. " 

" Jika Anda dapat menangani senjata seperti ini, Anda harus menjadi petarung sendiri, 
tetapi ... wanita muda itu adalah pekerja cepat, bukan ... " 

" Apakah kamu kenal Hilamee? " 

"Aku yakin begitu, akulah yang menjaga pasangannya, pedang Masakado, setelah semua." 

Shin terkejut, tetapi mengerti bagaimana mereka terhubung. 

Kepala kurcaci Vulcan bertindak sebagai penasihat untuk apa yang bisa dibandingkan 
dengan seorang raja: seseorang yang secara langsung berada di bawah seseorang dalam 
posisi ini jelas sangat ahli. 

Jika Masakado masih menggunakan senjata yang dimilikinya ketika dia meninggal, itu 
adalah pedang kelas menengah tingkat Legenda, sesuatu yang tidak akan bisa ditangani 
oleh pandai besi dan tungku rata-rata. 

"Hmm, sungguh memalukan, sungguh memalukan ..." 

"Bos, aku mengerti perasaanmu, tapi kita tidak bisa mengganggunya lagi ..." 

"Nngh ... !!!" 

Melihat Vulcan yang bergumam, Shin teringat akan pembuat kapal Barbatos. , Zigma, dan 
berpikir bahwa pengrajin benar-benar sama di mana-mana. 

Pandai besi dan pembuat kapal membangun hal-hal yang sama sekali berbeda, tetapi 
hasrat, kepribadian, dan perasaan mereka sangat mirip. Jika mereka menemukan teknik 
baru dan tidak dikenal, mereka tidak dapat membantu untuk mendapatkannya. 

"Bagaimanapun, aku minta maaf untuk mengatakan bahwa aku tidak bisa datang untuk 
berbagi ajaran tuanku, tapi aku akan datang kapan pun aku punya waktu." 

"Tolong, kamu harus. Aku sudah lama tidak bersenang-senang. " 

" Bos, jangan memaksakan dirimu terlalu keras sekarang ... " 
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Pundak Vaal turun saat dia melihat senyum Vulcan yang nyaris mengancam. Berdasarkan 
kata-kata dan tindakan Vulcan sampai sekarang, Shin menyadari bahwa dia mungkin akan 
segera mulai bekerja, bahkan mungkin tidak mau makan dan tidur. 

"Sampai waktu berikutnya." 

"Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akan melakukan beberapa trial and error sendiri. 
" 

Shin mengumpulkan pedang yang dia marah dengan imbalan bahan yang digunakan, 
melambaikan tangan pada Vaal, dan meninggalkan bengkel. Saat dia perhatikan ketika 
pergi, nama tukang besi itu adalah 『landasan baja』. 

Waktu masih sedikit setelah tengah hari, jadi Shin dan Schnee makan siang di restoran 
yang disebutnya ingin dicoba, lalu berjalan-jalan di sekitar kota. Mungkin karena institut 
itu juga fasilitas penelitian, ada banyak toko yang menjual bahan monster, mineral, 
berbagai jenis katalis, dan banyak lagi. Serikat juga memiliki fasilitas di distrik lembaga dan 
distrik di mana raja seharusnya tinggal. 

"Suasana benar-benar berubah dari jalan ke jalan." 

"Itu benar, mereka benar-benar dibagi menjadi beberapa kategori. Jika toko serupa 
dikelompokkan bersama, itu pasti lebih nyaman untuk semua orang juga. " 

Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda hanya harus pergi ke daerah di mana mereka 
menjualnya, atau begitulah menurut Shin. Bengkel Vulcan juga terletak di jalan yang bisa 
disebut "tempat penyimpanan senjata". 

"Masih ada tempat yang belum kita lihat, tapi sebut saja sehari. Tidak perlu melihat 
semuanya dalam satu hari. " 

" Ya, mari kita simpan untuk hari lain. " 

Masih ada waktu sebelum Filma dan yang lainnya bisa tiba. Akan berbeda jika mereka 
bergerak dengan kecepatan maksimal, tetapi mereka berjalan dengan santai, menikmati 
perjalanan. 

Shin dan Schnee masih punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama, jadi tidak perlu 
terburu-buru. 

Mereka berjalan kembali ke hotel, menikmati makan malam, menghabiskan malam 
bersama, lalu pergi tidur. 

"Oke, ayo pergi." 
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Shin memastikan Schnee tertidur, lalu diam-diam pergi ke luar. Tujuannya berada di luar 
tembok kastil Erkunt. 

Menggunakan 【Menyembunyikan】 untuk memastikan tidak ada yang melihatnya, dia 

mematerialisasikan Tsuki no Hokora. 

"Kita mulai ..." 

Shin mengeluarkan Magic Steel dan besi yang dipenuhi kekuatan sihir. Sambil 
memegangnya dengan penjepit, dia mengayunkan palu. Dia tidak menahan apa pun kali ini, 
jadi Baja Sihir mulai berubah bentuk dengan cepat, berubah menjadi Sword Pedang 
Panjang 』. 

Shin meletakkannya di selembar kain dan memeriksanya. Berbeda dari yang dia palsukan 
sebelumnya, kekuatan sihir yang tertanam di bilah itu tidak teratur, lebih tebal dan lebih 
tipis di beberapa tempat. 

"Yah, kurasa itulah yang pertama kali terjadi." 

Shin telah mencoba meniru teknik Vulcan. Saat dia menempa sendiri, dia tidak bisa 
menggunakannya dengan cara yang sama, tetapi dia berpikir bahwa dia bisa 
menyesuaikannya dengan gayanya sendiri. 

Segalanya tidak berjalan lancar, secara alami; 『Long Sword』 yang dia marahi memiliki 

kualitas yang lebih rendah dari biasanya. 

"Untuk membuat lapisan kekuatan sihir, kurasa melakukannya dengan orang lain itu perlu 
...?" 

Shin melanjutkan memukul besi sambil melakukan coba-coba. 

Dalam bengkel yang kosong, hanya Shin yang berbicara pada dirinya sendiri dan suara besi 
yang melanda bisa didengar. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 13 - 2.5 
"Selamat pagi, saatnya bangun." 

Sebuah suara yang jelas dan lembut membelai telinga Shin. Biasanya, dia akan segera 
bangun hanya dengan suara ini, tetapi hari ini Shin sangat tertidur. Baru-baru ini, ia sering 
tertidur lagi setelah bangun pertama kali. 

"Hanya lima lagi ... tidak, 10 menit lagi ..." 

"Aku akan menyiapkan sarapan dan datang lagi dalam 15 menit. Tapi jika kamu tidak 
bangun kemudian, kamu melewatkannya. " 

Kata-kata yang diterimanya dalam balasan tampak baik, tetapi sebenarnya berisi 
peringatan yang sangat tegas, yang Shin jelas perhatikan. Sebelumnya, dia ketiduran 
selama lima menit dan benar-benar pergi tanpa sarapan. 

Alasan di balik kebutuhannya untuk beristirahat adalah sederhana: setiap malam dia akan 
menyelinap keluar dari hotel dan bekerja keras di bengkel. Dia merahasiakannya dari 
Schnee karena dia ingin mengejutkannya dengan sesuatu setelah dia mempelajari teknik 
baru. 

"Pagi ..." 

Shin menekan menguap saat dia duduk di meja. Berkat statistiknya yang tinggi, bahkan 
dengan kurang tidur, satu-satunya kelemahan adalah sedikit mengantuk di pagi hari. 

Setelah makan, Shin menyeruput teh di sofa, memikirkan menu latihan untuk Lecus dan 
yang lainnya, ketika Schnee muncul dari belakang dan meletakkan tangannya di 
pundaknya. 

"Shin, ada sesuatu yang harus kau katakan padaku, ya?" 

"Hm? Tidak juga ... " 

" Shin? " 

Nada suara Schnee berubah. Shin bereaksi secara naluriah dan mencoba berdiri, tetapi 
Schnee lebih cepat. Cengkeramannya di pundaknya menjadi lebih kuat dan membuatnya 
tidak berdiri, bergerak untuk memegang lehernya. 

"Aah ... er, kau tahu ..." 

Punggungnya ke sofa, Shin tidak bisa melarikan diri jika Schnee menahannya dari 
belakang. Karena ukuran sofa, dalam posisi itu kepala Shin mau tidak mau akan bersandar 
pada dada Schnee. 
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Dari sudut pandang pihak ketiga, sepertinya Schnee memegangi kepala Shin. Dia hanya 
mengenakan kemeja tipis, jadi kepala Shin diselimuti sensasi lembut gundukan Schnee. Dia 
bahkan akhirnya berpikir bahwa tidak ada situasi yang buruk untuk terjadi. 

"Tidak ada rahasia, kita sudah membicarakan ini sebelumnya, kan?" 

"... oke, oke, kamu menang." 

Shin tidak bisa membuat keberatan untuk itu. 

Karena keterampilan dan pekerjaan utamanya, Schnee sangat sensitif terhadap kehadiran 
orang lain. Dia mungkin memperhatikan tamasya malam Shin dengan segera. 

"Kamu mungkin sudah tahu, tapi setiap malam aku pergi ke bengkel untuk mempraktikkan 
teknik baru. Saya melihat Vulcan menggunakannya di lain waktu, dan menyadari bahwa 
saya masih bisa meningkatkan. " 

Setelah coba-coba berulang kali, teknik Shin masih tiruan, tetapi sudah mulai terbentuk. 
Keahlian Pandai Besi nya membantu usahanya. Jika tidak, mustahil untuk meniru teknik 
dengan mudah. 

"Shin, aku tidak akan memberitahumu untuk tidak memaksakan dirimu terlalu keras. Saya 
tahu bahwa ketika Anda melakukannya, itu selalu demi orang lain. Kali ini juga, ini untukku 
... tidak, untuk kita, kan? " 

Jika keterampilan pandai besi Shin meningkat, dia bisa memperkuat senjata dan baju besi 
mereka lebih lanjut. Di dunia ini ada monster yang bahkan Shin dan Schnee tidak bisa 
menyaingi, jadi Shin tidak mau kehilangan kesempatan untuk memperkuat perlengkapan 
mereka. 

Dia ingin melakukannya sesegera mungkin, untuk mengurangi risiko sebanyak yang dia 
bisa. Sejak Shin tiba di dunia ini, peralatan Schnee jauh lebih kuat daripada yang ada di 
dalam game. 

"Aku senang kamu memikirkan kami. Tetapi dalam hal ini, izinkan saya membantu Anda 
juga. Mungkin saya tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi saya tidak ingin Anda 
menanggung beban sendirian. " 

Pelukan Schnee semakin kuat. Dia tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi suaranya cukup 
untuk memahami bagaimana perasaannya. 

"... Aku minta maaf karena membuatmu khawatir. Sebenarnya, saya berpikir bahwa akan 
jauh lebih baik jika Anda dapat membantu saya. Tapi, kau tahu ... " 

Shin tidak ingin dengan keras kepala menyembunyikan kebenaran, tetapi ada alasan 
mengapa dia lebih suka. 
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"Apakah ada alasan mengapa kamu tidak bisa memberitahuku?" 

"Yah, yeah. Jujur saja, aku ingin menyimpannya sebagai kejutan, hadiah. " 

" Hadiah ....? Wah! " 

Topik itu bergeser dari perkuatan gigi ke arah yang tidak terduga, jadi Schnee bingung. 
Shin merasa cengkeramannya melonggarkan dan dia mendekatinya, tanpa membiarkannya 
selesai. 

Dengan pertunjukan keterampilan yang benar-benar tidak berguna, Shin membuatnya 
berputar di udara dan mendudukkannya di pangkuannya. Sepertinya Schnee telah 
melompati sofa untuk duduk di atasnya. 

"Er, apa ...?" 

Schnee bisa melawan jika dia mau, tetapi karena 'lawannya' adalah Shin, dia bersandar 
padanya. Dia masih bingung, tapi dia membenamkan wajahnya di dadanya. 

"Maksud saya, apa yang saya mencoba untuk membuat tidak peralatan, tetapi sesuatu yang 
lain." 

"Sesuatu yang lain?" 

"Ya. Setelah mengalahkan dewa jahat, saya akui, kan? Anda bilang oke, kan? Jadi kita 
seperti, suami dan istri sekarang. " 

" Ya, tentu saja. " 

Shin agak malu untuk mengatakan kata-kata" suami dan istri ", tetapi Schnee menjawab 
dengan senyum berseri-seri dengan kebahagiaan. Dia terbatuk sedikit, lalu mulai berbicara 
lagi sambil menatap lurus ke matanya. 

"Jadi ... kamu tahu? Bukannya aku ingin membuktikannya, tapi ... Aku sedang berpikir untuk 
membuat cincin kawin. Karena saya sudah melakukannya, saya ingin mempelajari teknik 
baru ini dengan benar terlebih dahulu. Setelah saya membuat cincin, saya ingin 
meningkatkannya dengan buff sebanyak mungkin. 

"Cincin kawin...!? ...... !? Ayo buat mereka !! Kita harus !!! " 

Schnee tampaknya tidak segera mengerti, tetapi begitu dia melakukannya, dia meraih 
kerah Shin dan menatapnya, matanya berbinar. 

"Y-ya, tentu. Jadi tolong bantu aku. " 

" Tentu saja !! Serahkan padaku !! " 
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Schnee tidak pernah tampak begitu bersemangat. Berkat bantuannya, pemahaman Shin 
tentang teknik Vulcan juga berkembang pesat. Karena ini, mau tidak mau Shin mulai 
bertanya-tanya apakah Schnee diberkahi dengan bakat alami untuk pandai besi juga. 
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Vol. 13 - 3.1 
"Kami mulai melihat hasil latihanmu, dan kamu sudah lebih baik dalam bertarung bersama 
juga. Saya pikir sudah waktunya untuk perjalanan ke penjara bawah tanah. " 

Hampir dua minggu telah berlalu sejak Shin mulai melatih kelompok Lecus. Berkat 
pelatihan dengan Shin sebagai lawan, mereka bisa memberikan semuanya tanpa cadangan, 
jadi mereka sudah banyak berkembang. Inspeksi penjara bawah tanah telah menyimpulkan 
juga, jadi Shin memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi. 

"Ngomong-ngomong, seberapa jauh kamu berada di ruang bawah tanah?" 

"Bagian terdalam, lantai 200. Monster langka muncul dan tinggal di sana. Kami menantang 
mereka, tetapi jumlahnya terlalu banyak, jadi kami mundur sebelum membuat kami 
kewalahan. Karena monster-monster itu, tidak ada yang melampaui lantai 200. " 

Di antara monster yang menelurkan di ruang bawah tanah ada juga yang langka yang 
menjatuhkan barang dan peralatan berharga. Mereka muncul di beberapa tempat, dan itu 
tidak mudah untuk bertemu dengan mereka, tetapi seperti yang diketahui semua pemain, 
jika Anda menemukannya, Anda harus menjatuhkannya. 

Monster langka, bagaimanapun, memiliki statistik dan level yang lebih tinggi daripada yang 
normal: kadang-kadang bahkan versi superior dari monster biasa muncul. Monster seperti 
itu tampaknya mengabaikan setiap dan semua "level yang disarankan" untuk ruang bawah 
tanah, tentu saja, jadi terkadang situasinya akan berbalik, dengan para pemain menjadi 
mangsa monster. 

Shin ingat bahwa pertemuan langka jarang terjadi di ruang bawah tanah pelatihan, tetapi 
kemungkinan itu masih belum nol, jadi dia hanya berpikir itu bukan kejadian yang aneh. 

"Aku tahu banyak sekali musuh. Apakah Anda tahu nama monster itu? " 

"Sejauh yang saya tahu, ada Tentara Semut Mob, Ksatria, Pencari dan Pemanah. Saya pikir 
ada orang lain di belakang juga, tapi saya tidak bisa mengidentifikasi mereka. " 

Di antara semua jenis monster, jenis semut dan lebah dikenal karena jumlah mereka yang 
besar. Mendengar ini, Shin punya firasat buruk tentang situasinya. 

"Begitu, monster monster besar yang khas, itu sudah pasti. Itu bukan monster langka, jadi 
yang ada di belakang pasti. Bagaimana 

rupa semua Semut Mafia? " " Yah, mereka jauh lebih kuat daripada Semut Mafia yang kita 
kenal. Baik kekuatan serangan dan pertahanan jauh lebih tinggi dari biasanya. Bahkan para 
Pencari, yang tidak seharusnya kuat, menahan serangan Myu dan Gian, dan membalas. " 
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"Mereka berbeda? Bahkan jika ada Ratu atau Komandan di sekitar, kalian harus cukup kuat 
untuk mengeluarkan sebagian besar monster tipe semut dalam satu pukulan. " 

Monster yang disebutkan Shin memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan 
monster tipe Ant di bawah komando mereka. Komandan dapat meningkatkan kemampuan 
bawahan mereka lebih banyak, tetapi Queens memiliki kemampuan untuk meningkatkan 
jumlah mereka. 

Namun, Monster Semut adalah anak tangga terendah dari monster tipe-Ant. Kecuali ada 
jumlah yang besar dari mereka, kelompok Lecus seharusnya tidak mengalami kesulitan 
mengalahkan mereka. 

"Ada detail khusus lainnya?" 

"Tidak, aku tidak ingat ... bagaimana denganmu, Myu? Gian? " 

" ... tidak, aku tidak bisa mengingat sesuatu yang istimewa. " 

" Aku juga ... tapi! Aku ingat sesuatu yang aneh ketika aku bertarung dengan mereka! " 

Myu terus menjelaskan sumber perasaan anehnya. 

"Beberapa dari mereka merasa berbeda dari yang lain. Taring dan fitur mereka lebih tajam, 
seperti mereka memiliki lebih banyak duri juga ... " 

Ketika Prajurit Semut Diserang, beberapa karapas mereka terbelah, sementara yang lain 
hanya mengalami beberapa retakan, atau begitulah kata Myu. 

【Analisis】 Myu tidak selengkap Shin, tentu saja, jadi dia tidak bisa melihat karakteristik 

monster secara detail, tetapi meskipun begitu dia dengan jelas menyatakan bahwa tidak 
ada perbedaan besar antara level setiap monster. 

"Perbedaan kekuatan meskipun tidak ada perbedaan level ... Aku tidak bisa mengatakan itu 
tidak mungkin, tapi apa yang dikatakan Myu tentang apa yang terjadi setelah menyerang 
menggangguku." 

Satu pukulan dari Myu harusnya cukup untuk mengalahkan monster apa pun hingga level 
200. Monster tanpa karapas atau armor akan terlempar juga. 

Monster dalam ruang bawah tanah pelatihan memiliki level yang sesuai dengan lantai 
tempat mereka berada: walaupun mungkin ada beberapa variasi, level maksimal di ruang 
bawah tanah ini adalah 200. 

Berdasarkan pengalaman Shin, harus ada setidaknya perbedaan level 100 antara monster 
yang memiliki karapas mereka terpisah dan orang-orang yang baru saja retak. Bagi Myu 
dan yang lainnya, itu adalah celah yang cukup penting. 
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"Mereka dapat meningkatkan statistik sekutu mereka, jadi ... mungkin ada Komandan." 

Ada kemungkinan versi langka dari Komandan Ant Semut, yang memiliki kemampuan 
untuk menyerbu sekutu mereka, untuk muncul. 

Beberapa monster langka kadang-kadang mendapatkan kemampuan unik, dengan 
mengorbankan statistik yang berkurang dibandingkan dengan rekan biasa mereka. 

"Ngomong-ngomong, mengapa institut tidak melakukan apa-apa tentang mereka? 
Bukankah orang-orang mulai meragukan bahwa mereka dapat mengelola ruang bawah 
tanah dengan benar? " 

" Jika monster-monster itu ternyata mustahil untuk kita atasi, seorang guru dari 
departemen pertempuran dikirim. Dalam kasus seperti ini, mereka hanya memantau 
situasi setidaknya selama enam bulan. " 

Mereka mampu untuk tidak melakukan apa-apa tentang monster untuk waktu yang lama 
karena status menjadi tipe pelatihan. Monster yang bertarung berbeda dari yang biasa 
akan bermanfaat bagi para siswa: monster langka juga, adalah bagian dari mata pelajaran 
yang diajarkan di institut. 

"Saya melihat. Baiklah, mari kita bertarung di lantai yang sedikit lebih tinggi, sebagai 
permulaan. Jika tidak ada masalah, mari kita coba. " 

Jika pertarungan" ujian "tampaknya tidak berhasil, mereka akan mundur. Shin berpikir 
bahwa dia bisa sangat membantu mereka. 

"Hehehe ... kita tidak sama lagi! Waktunya balas dendam! " 

" Tentu, jika kita harus melarikan diri lagi, kita juga akan lebih cepat. " 

" Ayolah, Gian! Jangan katakan hal-hal seperti itu! " 

Myu, merasakan peningkatan dari pelatihan mereka, sangat bersemangat meninju dan 
menendang udara. Gian mengurangi antusiasmenya dengan komentar sarkastik, jadi dia 
mencibir padanya. 

"Ayo, kalian berdua, kamu akan tertinggal pada tingkat ini." 

Diproduksi oleh Lecus, Myu dan Gian mengikuti di belakang Shin dan Schnee. 

"Hm? Kamu adalah..." 

"Terima kasih atas bantuanmu terakhir kali. Kami memiliki izin yang tepat hari ini. " 

" Siapa yang mengira kita akan bertemu lagi seperti ini. Aku sudah mendengarnya, cukup 
tulis namamu di sini. " 
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Di pintu masuk ruang bawah tanah pelatihan, Shin menemukan seorang pria yang pernah 
dia temui sebelumnya: penjaga keamanan Bermann, yang mereka temui ketika mereka 
pertama kali dipindahkan ke ruang bawah tanah pelatihan. 

Kali ini, identitas Shin dan Schnee diverifikasi, jadi tidak ada ruang untuk curiga. Lecus dan 
yang lainnya juga mengenalnya, jadi sikapnya lebih santai. 

Shin dan Schnee memiliki akses terbatas ke fasilitas institut, jadi itu baru kedua kalinya 
mereka bertemu Bermann. 

Ruang bawah tanah pelatihan terletak di tepi halaman institut, jadi bahkan jika Shin 
berjalan di sekitar institut, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu. 

"Kamu tidak akan mati di dalam penjara bawah tanah ini, tapi biarkan aku mengatakan ini 
semua sama. Pastikan Anda tetap waspada! " 

" Ya, Tuan! " 

Ini mungkin bukan pertama kalinya mereka melakukan pertukaran ini. Gian, Myu dan 
Lecus menjawab Bermann bersamaan. 

Shin dan Schnee mengangguk pada Bermann, lalu memasuki ruang bawah tanah. Di ruang 
bawah tanah pelatihan, Anda bisa berteleportasi langsung ke lantai yang telah Anda 
kunjungi segera setelah Anda masuk. 

Shin menilai itu juga terburu-buru untuk langsung ke lantai 200, jadi dia memutuskan 
untuk mulai dari lima lantai di atas, lantai 195, yang tampak seperti gua biasa, di mana Shin 
dan Schnee pertama kali diangkut. 

"Ngomong-ngomong, Topi Merah itu jauh lebih banyak dari biasanya. Tentang apa itu? " 

" Er, well, itu ... " 

"Bimbo itu di sana membuka peti tanpa memperhatikan dan memicu rumah monster." 

"Aaah !! Kamu tidak harus mengatakannya !! " 

Peti di ruang bawah tanah sering dipersenjatai dengan jebakan. Melucuti senjata mereka 
akan memungkinkan para penjelajah untuk mendapatkan isinya, tetapi jika mereka gagal 
mereka akan memicu jebakan, yang lebih berbahaya semakin berharga isi peti itu. 

Sejauh yang bisa diingat Shin, dalam melatih ruang bawah tanah adalah mungkin untuk 
mengetahui apakah peti itu dipersenjatai dengan perangkap bahkan tanpa keterampilan 
melucuti perangkap. 

Jika apa yang Gian katakan itu benar, Myu mungkin telah membuka peti tanpa 
memperhatikan jebakannya, berpikir bahwa segalanya akan baik-baik saja. 
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"Jika ini bukan penjara latihan, kamu mungkin sudah mati semua, tahu?" 

"Ya ... aku akan lebih berhati-hati ..." 

Myu sadar bahwa dia telah mengacau, jadi dia menjawab dengan lemah terhadap teguran 
Shin. Dia sepertinya mengerti kesalahannya, jadi Shin tidak mengatakan apa-apa lagi. Jujur 
menerima omelan, tanpa memberontak atau balas berbicara, adalah salah satu poin bagus 
Myu. 

Gerakannya lebih besar dari biasanya, mungkin karena tidak ada monster di sekitarnya. Di 
antara ketiganya, Myu memiliki keterampilan deteksi tertinggi. 

"Apakah lantai ini selalu seperti ini? Lantai tempat kami diangkut memiliki lebih banyak 
monster, jika aku ingat. " 

Shin menyebutkan ini karena dia tidak bisa mengambil kehadiran monster di ruang bawah 
tanah. Ini berlanjut di lantai 195 dan 196 juga, yang jelas tidak wajar. 

"Ini pertama kalinya bagi kita juga." 

"Ya, seperti kata Gian, tidak pernah terjadi pertemuan dengan satu monster pun seperti 
ini." 

Lecus dan yang lainnya, yang menggunakan ruang bawah tanah pelatihan ini setiap hari, 
menemukan situasinya juga aneh. 

"Mngh !! Kehadiran monster terdeteksi! " 

Akhirnya, di lantai 197 mereka mengambil kehadiran monster. Myu, yang memiliki 
ketrampilan deteksi tertinggi dari ketiganya, menunjuk ke suatu arah di gua. Dia tidak tahu 
monster apa itu, jadi dia diam-diam meminta perhatian yang lain. 

Myu, Lecus dan Gian terutama akan terlibat dalam pertempuran. Shin dan Schnee akan 
membantu mereka dalam keadaan darurat dan mencari cara bagi siswa untuk 
meningkatkan kemampuan pertempuran mereka. 

"Itu akan datang!" 

Beberapa detik setelah peringatan Myu, Mob Ant Searcher satu-mel muncul di koridor. 

Semut Gerombolan adalah level terendah dari monster jenis semut. Mereka tampak seperti 
semut normal, hanya lebih besar, dengan antena lebih tebal. Karakteristik utama mereka 
adalah peluru dengan pertahanan tinggi dan daya tahan dan kemampuan untuk memanggil 
saudara-saudara mereka jika pertempuran berlanjut untuk waktu yang lama. 

"Ini berbeda dari sebelumnya ..." 
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"Ya, itu tidak memiliki pola seperti itu di shell." 

"Mungkin monster di bawah ini muncul. Tn. Shin, Tn. Yuki, saya pikir itu adalah salah satu 
monster yang terkait dengan yang langka. Apa yang harus kita lakukan? " 

Shin pertama kali menggunakan 【Analisis】 pada Mob Ant Searcher, untuk mengetahui 

level apa itu, tetapi nama yang ditampilkan berbeda dari yang diharapkan Shin. 

【Mob Ant -- Avarice Level 206】 

"Avarice?" 

Monster itu tampak seperti Pencari, tetapi pola pada cangkangnya dan nama yang 
ditampilkan menunjukkan bahwa itu adalah monster yang berbeda. Polanya adalah garis-
garis merah yang menjalar ke seluruh tubuh monster itu, seperti yang digunakan oleh suku 
asli Amerika atau dukun, atau begitulah kesan yang dimiliki Shin. 

"Monster itu berubah? Ini dan kurangnya monster di atas membuatku merasa tidak enak. " 

Banyak hal berubah menjadi lebih buruk, tanpa ada yang menyadarinya: jadi Shin merasa 
ketika dia melihat Mob Ant -- Avarice. 

Lecus dan yang lainnya ingin bertarung, tetapi perubahan nama itu membuat Shin 
khawatir, jadi dia memutuskan untuk bertarung terlebih dahulu. Dia menyuruh anak-anak 
untuk mundur dan menonton, lalu melangkah mendekati monster itu. Sekilas 『Kakura』 

dan monster itu terbelah dua, benar-benar ditebang. 

Semut Gerombolan di belakang juga dikalahkan secara berurutan. 

Bagi Shin, Mob Ant -- Avarice sama seperti monster goreng kecil lainnya: mungkin karena 
dia ingat apa yang dikatakan Myu, dia berpikir bahwa cangkang mereka sedikit lebih keras 
dari biasanya. 

"Apa ...?" 

Apa yang paling mengejutkan kelompok Shin, adalah apa yang terjadi setelah monster 
dinetralkan. Monster di dalam ruang bawah tanah biasanya tidak pernah meninggalkan 
sisa-sisa mereka. Namun, mayat Mob Semut tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. 

Setelah beberapa saat pengamatan, Shin menyadari bahwa sisa-sisa Mob Semut mulai 
bergetar. 

"Sebagian mayat masih memiliki HP?" 
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Menurut 【Analyze】, semua bagian monster yang bergetar menunjukkan HP, yang berarti 

mereka masih hidup. Namun, itu aneh, karena bagian-bagian mayat yang tersebar di 
masing-masing HP tersisa. 

Monster tipe serangga kadang-kadang bisa bertahan hidup bahkan jika tubuh mereka 
terputus, tetapi tidak ada satu pun dari kaki mereka yang diprogram untuk memiliki bar 
HP. 

"Pak. Shin, tolong lihat itu! " 

Shin berusaha memahami situasinya, ketika suara Lecus, yang menunjukkan kejutan, 
mencapai telinganya. 

"... Begitu, jadi itu sebabnya bahkan satu kaki memiliki HP yang terpisah." 

Mayat Lecus menunjuk meleleh dalam genangan air dan membentuk Semut Gerombolan. 
Cangkangnya memiliki pola yang sama dengan Mob Sem sebelum dikalahkan. 

Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya: mungkin karena ia lahir dari bagian tubuh 
monster asli, hanya satu kaki juga, panjangnya hanya sekitar 30 kuburan. 

Namun, sebagai ganti satu Semut Mob, sekarang 10 dari mereka, dari berbagai ukuran, 
telah muncul. Jika mereka memiliki ukuran yang berbeda, tetapi memiliki kekuatan yang 
sama, mereka akan menjadi ancaman. 

"Bahkan jika mereka dikalahkan, mayat mereka hidup kembali? Ini tidak masuk akal. " 

" Bisakah mereka bertambah jumlahnya semakin banyak mereka dikalahkan? " 

" Bisa saja. " 

Melihat jumlah Semut yang bertambah banyak, Lecus dan yang lainnya mempertahankan 
keinginan mereka untuk bertarung tetapi sangat bingung. Mereka telah mengalami 
kekuatan Shin secara langsung, jadi sangat mengejutkan melihat bahwa monster tidak 
dikalahkan oleh serangannya. 

"Masih terlalu dini untuk gugup. Untungnya, masih ada sedikit dari mereka. Mari kita lihat 
apakah ada cara yang efektif untuk mengalahkan mereka. " 

Sebaliknya, nada suara Shin tenang. 

"Tapi bukankah mereka akan menambah lebih banyak?" 

"Kami akan mengujinya juga. Untuk ukuran apa mereka berubah, jika ada batas waktu 
mereka dapat berubah, apa yang terjadi jika kita membakar atau membekukannya dengan 
sihir, masih ada banyak hal yang bisa kita coba. Kami belum akan kewalahan dengan 
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angka-angka dulu, jadi ini adalah kesempatan terbaik kami untuk mencari tahu bagaimana 
melawan mereka. " 

Shin tersenyum untuk menunjukkan kepercayaan dirinya, dan kelompok Lecus sedikit 
tenang. Mereka memandangi Semut Gerombolan: dalam hal kekuatan bertarung individu, 
kelompok Shin jelas lebih unggul, jadi selama mereka berhati-hati dengan jumlah musuh, 
mereka masih akan baik-baik saja. 

"Pertama, ukurannya. Mari kita lihat apakah mereka dapat kembali walaupun ukurannya 
berubah menjadi pinky. Setelah itu, kita akan membakarnya dan membekukannya dengan 
sihir, menguburnya, menghancurkannya, melihat apakah ada perubahan. Ketika Anda 
menemukan monster yang tidak dikenal, jangan pernah masuk tanpa rencana. " 

Dengan statistik seperti Shin, itu akan berbeda, tetapi aturan dasar yang kuat adalah untuk 
tidak pernah mendorong diri terlalu jauh dan untuk menguji serangan atau elemen mana 
yang paling efektif. 

Terlalu banyak pemain yang dihukum dengan keras karena hanya menyerang barisan 
musuh. 

"Kita mulai !!" 

"Jangan berlebihan." 

"Pastikan kamu tidak menghalangi Tuan Shin dan Ms. Yuki." 

Mengikuti perintah Shin, kelompok Lecus menyerang Mob Semut yang lebih kecil: Myu 
dengan pukulan dan tendangan, Gian dengan tebasan, Lecus dengan serangan kilat. 

Sihir Lecus adalah yang paling efektif, diikuti oleh pukulan Myu. Tusukan dan tebasan 
seperti yang dilakukan Gian tidak begitu efektif melawan monster dengan cangkang atau 
karapas: tergantung pada pengguna dan peringkat senjata juga, tetapi pemain biasanya 
mengalahkan musuh seperti itu dengan menghancurkan baju besinya terlebih dahulu. 

"Sihir memperlambat mereka, tetapi selain itu, sama seperti sebelumnya." 

"Aku akan berkeliling menghancurkan semut, jadi kita bisa melihat apakah ada batasan 
berapa kali mereka kembali." 

"Tidak ada cara lain, aku kira. Aku akan memastikan tidak ada yang lolos. " 

Shin memperhatikan para siswa, memutuskan strategi apa yang akan diambil masing-
masing, mengangguk ketika dia membalikkan Semut Gerombolan menjadi abu. Sebagian 
besar monster tipe serangga lemah untuk menembak: Monster Semut juga lemah untuk 
menembak dalam game. 
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Shin mencoba menembakkan 【Fireball】, tapi ada terlalu banyak celah level antara dia 

dan Mob Semut, jadi dia tidak tahu apakah itu efektif atau kekuatan serangannya setinggi 
itu. 

"Kurasa aku harus menurunkan kekuatannya." 

Shin mengatur 【Limiter】 dan kontrol kekuatan sihirnya sambil terus membakar Mob 

Semut. Bahkan pada daya tembak yang sangat rendah, efeknya ada: jika mereka dibakar, 
monster tidak akan hidup kembali. 

"Jadi api bekerja, setelah semua." 

"Membekukan mereka juga, rupanya." 

Schnee menambahkan informasinya sendiri ke penilaian Shin: dia telah membekukan 
semut di dekatnya. Jika mereka membeku sampai bagian dalamnya hancur, mereka tidak 
akan hidup kembali. 

"Petir dapat bekerja juga, tergantung pada daya. Akan lebih sulit dengan angin atau bumi, 
kurasa. " 

Sihir angin dan bumi sering kali melibatkan pemotongan dan penusukan, jadi itu hampir 
tidak efektif. Namun, keterampilan sihir yang menyebabkan efek status atau membatu akan 
berhasil. 

"Cahaya dan kegelapan adalah ... seperti yang diharapkan." 

Serangan balok dan tembakan dengan daya tembak tinggi yang membuat lawannya lenyap 
sama sekali, khas sihir cahaya dan kegelapan, tidak meninggalkan sisa-sisa fisik di 
belakang, jadi kebangkitan mustahil dilakukan. 

"Sepertinya mereka perlu mempertahankan bentuk aslinya, setidaknya sebagian, dan 
jaringan mereka tetap utuh untuk dapat bangkit kembali." 

Setelah menggunakan serangan fisik dan magis untuk menguji reaksi Mob Semut, Schnee 
membuat kesimpulan. Jika mereka menggunakan elemen dalam serangan mereka, Lecus 
dan yang lainnya akan bisa berurusan dengan Mob Semut juga. 

Dengan 【Flame Kata -- Crimson Lotus】, 【Tri-Edge】 dan keterampilan lainnya yang 

dipraktikkan selama pelatihan Shin, mereka mengalahkan semut satu demi satu. 

Semut Mafia yang mereka temui awalnya tidak banyak, jadi kelompok Shin membuat 
mereka kewalahan dari awal hingga akhir. 

"Wow, aku merasa sangat ringan !!" 
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Myu menyatakan kegembiraannya saat menyadari buah dari pelatihannya. 

"Ya, kalian berdua bergerak jauh lebih baik dari sebelumnya, kupikir." 

"Kita sering dihajar, tentu saja kita akan lebih baik dalam bertarung bersama." 

Lecus juga tampaknya memperhatikan kemajuan mereka. Nada bicara Gian terdengar 
dengki, tapi dia juga tampak bahagia. 

Tidak semua orang bisa bergerak dengan cara yang sama selama pelatihan dan 
pertempuran yang sebenarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang perlu dikhawatirkan 
dengan kelompok Lecus. 

"Tidak masalah jika hanya itu yang kita harapkan. Masalahnya lebih jauh di bawah. " 

Shin telah mendengar monster dengan" Ketamakan "dalam nama mereka. Dia belum 
pernah mendengar bahwa mereka bisa beregenerasi dari bagian tubuh mereka untuk 
menambah jumlah mereka. Memiliki mereka berkeliaran di ruang bawah tanah pelatihan 
itu sangat berbahaya, pikirnya. 
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Vol. 13 - 3.2 
"Mari kita lanjutkan sedikit lagi dan periksa situasinya. Tergantung pada apa yang kita 
temukan, kita mungkin harus kembali ke Institut dan membuat laporan. " 

Penjara pelatihan berbeda dari yang diharapkan dan tidak normal: ini firasat Shin, jadi dia 
ingin pergi sedikit lebih banyak untuk melihat apakah dia benar, berpikir bahwa dia atau 
Lembaga akan menanganinya. 

Jika dia harus membuat laporan ke institut, dia membutuhkan lebih banyak informasi. Dia 
menyesal tidak mengambil screenshot sebelumnya. Dia hampir tidak menggunakan fungsi 
itu dalam game juga, jadi dia langsung bertarung. Sebagai instruktur untuk Lecus dan yang 
lainnya, itu bukan keputusan yang baik, katanya pada dirinya sendiri. 

"Aku ingin tahu apa yang terjadi? Saya tidak pernah mendengar monster dengan nama 
'Ketamakan'. " 

"Kamu belum pernah bertarung melawan monster Dosa Mematikan, kan Schnee? Jika saya 
ingat dengan baik, semua monster di bawah komando Greed memilikinya dalam nama 
mereka. Yang berarti apa yang kita hadapi di sini bukan hanya penampakan monster 
langka. " 

Untuk keselamatan tambahan, Shin memimpin dan Schnee memimpin, menempatkan 
pihak Lecus sebagai penanggung jawab pertahanan. Mereka semua Terpilih, jadi mereka 
tidak akan dikalahkan dengan mudah. 

"Berhenti." 

Shin, yang telah mengambil garis depan, berbisik. 

"Apa sesuatu terjadi?" 

"Ada banyak kehadiran monster di sini. Saya berbicara tentang tiga digit. " 

Shin menjawab pertanyaan Lecus dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Sekitar 
200 mel dari posisi mereka ada aula yang cukup besar, dihiasi dengan begitu banyak ikon 
monster hingga tampak diwarnai merah. Hanya satu koridor yang mengarah keluar dari 
aula yang menunjukkan warna merah, jadi Shin menduga itu adalah jalan menuju lantai 
bawah. 

Berdasarkan apa yang dia dengar dari Lecus dan yang lain tentang pertempuran 
sebelumnya, Shin meramalkan bahwa itu adalah segerombolan monster tipe semut. 

"Jika mereka melarikan diri dari sini, segalanya akan menjadi sangat buruk. Apakah 
monster pernah keluar dari ruang bawah tanah pelatihan ini? " 
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" Tidak, bukan yang aku tahu. Jika itu bisa terjadi, mereka tidak akan meninggalkannya di 
dekat institut, bahkan di tepi seperti sekarang. " 

" Benar. Bencana ini hanya masalah waktu saja. Mereka bisa keluar kapan saja. " 

Shin setuju dengan pendapat Lecus, tetapi tahu dia tidak bisa meninggalkan gerombolan 
monster yang begitu besar sendirian. Menurut keterampilan pendeteksiannya, apa yang 
terjadi di ruangan sebelum mereka adalah awal dari monster yang keluar dari ruang bawah 
tanah. 

Di era game, Shin telah mengalami peristiwa seperti itu beberapa kali. Sekelompok besar 
monster berkumpul di satu tempat, tetapi mereka tidak saling bertarung. Sama seperti 
balon yang dipompa dengan udara hingga batasnya, mereka menunggu dan akhirnya 
meledak. 

"Haruskah kita kembali dan melaporkan?" 

"Situasi ini akan pecah saat kita melakukan itu. Baiklah kalau begitu, Lecus, Myu, Gian: 
kalian bertiga kembali dan memberi tahu Bermann apa yang terjadi. Dari pos penjaga, 
mereka mungkin bisa menggunakan kuda cepat atau barang untuk menghubungi institut 
dengan cepat. " 

" Tapi kita bisa bertarung juga .... Sir! " 

"Tidak, apa yang akan kita lakukan bukanlah bertarung, tapi itu lebih seperti pemusnahan. 
Kami akan menggunakan sihir untuk memusnahkan mereka semua sekaligus, itu tidak 
akan menjadi satu 

lawan satu. " Myu sangat ingin melakukan pertempuran, tetapi Shin menghancurkan 
harapannya dengan tenang. Dia akan melakukan semacam pembantaian massal melalui 
sihir. Sementara lawannya adalah monster, itu bukan sesuatu yang dia ingin tunjukkan 
kepada mereka. 

"... ayo kembali, Myu." 

"Gian?" 

Gian meraih pundak Myu dan menghentikan usahanya membuat Shin membiarkan mereka 
pergi bersamanya. 

"Kami hanya akan menghalangi." 

"Itu benar. Akan berbeda jika jumlah monster itu hanya 10 atau 20, tapi kali ini terlalu 
banyak. " 
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Mereka belum melihat musuh dengan mata kepala sendiri, tetapi tidak ada siswa yang 
meragukan kata-kata Shin. Waktu yang mereka habiskan bersamanya masih pendek, tetapi 
mereka tahu bahwa Shin tidak akan bercanda atau berbohong dalam situasi seperti itu. 

"Nnh ... baiklah. Maaf. " 

Dihentikan oleh teman-temannya, Myu juga tenang. Dia agak ceroboh, tetapi tidak 
kehilangan semangat juangnya meskipun mengetahui tentang segerombolan monster yang 
sangat besar adalah sesuatu yang positif. Jika dia bisa belajar membuat keputusan yang 
tenang, keberaniannya akan menjadi titik kuat baginya di masa depan. 

"Kami akan kembali setelah memusnahkan monster. Masih ada kemungkinan monster 
keluar setelah kita meninggalkan lantai ini, jadi ketika kamu kembali, teleport ke lantai 
yang lebih tinggi. " 

" Dipahami. Tolong hati-hati." 

Shin mengangguk sebagai tanggapan dan melanjutkan lebih dalam di ruang bawah tanah 
pelatihan, ditemani oleh Schnee. Monster yang mereka temui sebelumnya mungkin 
beberapa unit pengintai yang berlari di depan: tidak ada jejak monster di koridor yang 
mereka lintasi sekarang. 

"Ini benar-benar sesuatu." 

"Hampir menjadi misteri bahwa mereka tidak keluar, bahkan menimbun seperti itu." 

Shin dan Schnee, tersembunyi di balik sudut koridor, mengintip ke aula. Di dalam, berbagai 
jenis Semut Mob berkumpul bersama. Di lantai, di dinding, di langit-langit, di mana-mana. 
Di lantai, beberapa Semut Gerombolan bahkan ditumpuk satu di atas yang lain, sedangkan 
Semut Gerombolan di lantai bergabung kaki untuk membentuk jaring yang bertindak 
sebagai lapisan lain. Di dinding, juga, Semut Gerombolan menumpuk satu di atas yang lain. 

Berbagai jenis Semut Mob yang hadir banyak, tetapi sebagian besar terdiri dari varian yang 
lebih rendah, seperti Pencari, Pemanah, dan Tentara. Terkadang mereka melihat jenis 
unggul seperti Ksatria atau Jenderal berjalan di atas tipe yang lebih rendah ditumpuk. 

Shin tahu seperti apa rupa mereka, jadi dia bisa tahu tipe apa mereka, tetapi mereka semua 
memiliki "Keserakahan" dalam nama mereka. 

"Apakah Keserakahan merencanakan sesuatu di sini? Luxuria tidak mengatakan apa-apa ... 
" 

" Mungkin dia tidak menyadarinya, atau menyembunyikannya dengan sengaja ... sulit 
dikatakan. " 
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Shin berbisik sambil mengambil tangkapan layar dan Schnee menjawab. Dia ragu kalau 
Luxuria menyembunyikan sesuatu. Nafsu bisa hidup berdampingan dengan orang, 
sementara Keserakahan tidak bisa: tidak ada untungnya bagi mereka untuk bergabung 
dengan pasukan mereka. 

"Pokoknya, ayo turunkan mereka dan renungkan situasinya nanti. Kita tidak bisa 
membiarkan mereka sendirian seperti ini. " 

" Itu benar, tidak ada alasan untuk mengabaikan mereka. " 

Jumlah monster itu besar, tapi mereka begitu padat sehingga menghancurkan mereka 
semua sekaligus akan mudah. Schnee akan menutup pintu keluar dari aula ke koridor, 
sementara Shin akan membakar massa. 

Mereka tidak dapat mencapai unit di koridor atau di luar mereka, tetapi jika mereka 
memeriksa peta dan mengambil kehadiran yang tersisa, tidak akan sulit untuk 
menyingkirkan Semut Gerombolan sepenuhnya. 

Berkat peta dan keterampilan pendeteksiannya, kombinasi yang hampir mirip cheat, Shin 
bisa tahu berapa banyak Semut Misa yang tersisa di lantai, tanpa keraguan. 

"Ayo kita lakukan." 

"Ya." 

Shin membentuk api putih kebiruan di telapak tangannya, seukuran bola softball. Pada saat 
yang sama, Schnee menggunakan sihir es untuk memblokir pintu masuk ke aula. Monster 
Semut memperhatikan fenomena aneh dan mencoba mengisi dan menggigit penghalang, 
tetapi dinding es transparan yang indah tidak bergerak. 

Dalam waktu yang sangat singkat, semua terowongan yang keluar dari aula telah disegel 
kecuali untuk pintu masuk yang datang dari Shin dan Schnee. 

Schnee melirik Shin untuk memberinya sinyal: dia mengangguk ke belakang dan 
mengarahkan peluru api yang melayang di atas telapak tangannya ke tengah aula. 

Dinding es membentang dari lantai dan langit-langit, untuk menutup pintu keluar mereka. 
Sesaat sebelum penghalang sepenuhnya terbentuk, Shin melepaskan peluru api, yang 
terbang langsung ke tengah aula. 

Api biru dan putih mengamuk di seluruh aula, mengubah Semut Mafia menjadi abu dalam 
hitungan detik. Level dan tipe tidak masalah. Pencari, Pemanah, Tentara, Ksatria, dan 
Jenderal berubah menjadi abu. 
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Serangan sihir Shin begitu kuat sehingga beberapa penghalang es yang menghalangi jalan 
keluar mulai retak. Meski begitu, mereka telah diciptakan oleh Schnee: dinding es 
memenuhi tugas pemeteraian mereka sampai api padam. 

Shin dan Schnee menunggu panas berkurang, lalu memasuki aula. Lantainya tertutup abu 
dan sisa-sisa Mob Ant hangus, membuatnya sulit untuk berjalan. Tidak akan ada cara untuk 
mencari barang, jadi Shin menggunakan sihir Bumi untuk membuat jalan bagi mereka 
untuk berjalan bersama. 

"Ada beberapa yang tersisa di koridor. Kurasa kita harus mengalahkan mereka secara 
individu. " 

"Bagaimana kalau kita bergerak secara terpisah?" 

"Tidak, tidak ada begitu banyak yang tersisa, selain itu masih mengkhawatirkan saya 
bahwa mereka berada di bawah perintah setan Tujuh Maut yang Mematikan ... jangan 
berpisah." 

Shin tidak pernah menghadapi keserakahan secara langsung, tetapi dia telah mendengar 
dari seorang kenalan yang meski HP-nya termasuk yang terendah di antara semua Tujuh 
Dosa Mematikan, banyak keterampilan tipe tiriskan membuatnya tampak seperti memiliki 
lebih banyak. 

Jika statistiknya sama dengan yang ada di game, Schnee bisa dengan mudah menjatuhkan 
Keserakahan sendiri, tetapi jika itu menyerap Iblis Maut lainnya, semuanya akan jauh 
berbeda. Itu akan jauh lebih kuat dan mampu menggunakan kemampuan Tujuh Dosa 
Mematikan lainnya, membuat pertempuran tak terduga. 

Shin berpikir bahwa keserakahan mungkin bersembunyi, menunggu kesempatan yang 
tepat untuk menyerang, jadi dia menilai tidak aman untuk bertindak secara terpisah. 

Shin dan Schnee dengan cepat merawat sisa Semut Mafia: masalah sebenarnya adalah 
banyak Semut Mafia di lantai bawah, yang kemungkinan akan muncul juga. Masih ada tiga 
lantai untuk pergi sebelum mencapai lokasi di mana Lecus dan yang lainnya mengatakan 
mereka telah melihat monster langka. 

"Bahkan jika kami kembali sekarang, mereka akan mengajukan petisi untuk bantuan kami, 
kan?" 

"Ya. Akan baik-baik saja jika ada monster langka, tapi ada kemungkinan Keserakahan, Dosa 
Mematikan seperti Luxuria, terlibat, jadi Hilamee tidak akan hanya mengandalkan 
kekuatan bertarung mereka sendiri. " 

Bahkan mantan pemain seperti Hilamee tidak bisa menangani Dosa Maut yang sudah 
dewasa sendirian. Jika itu juga memiliki monster lain di bawah komandonya, dia akan 
membutuhkan semua bantuan yang bisa dia dapatkan. 
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"Pertama-tama, mari kita lanjutkan sambil memeriksa apakah ada kawanan monster 
seperti yang baru saja kita temui. Jika ada monster langka di lantai 200, penyebabnya bisa 
jadi berbeda, jadi kita akan membiarkan mereka sendirian untuk saat ini. Jika tidak, kami 
akan mengalahkan mereka. Yah, aku benar-benar meragukan penyebab di balik ini akan 
menjadi sesuatu selain monster langka yang muncul. " 

" Ya. Jika mereka berencana untuk melakukan sesuatu di penjara bawah tanah ini, kita 
sebaiknya menyingkirkan mereka dengan cepat. " 

Penjara pelatihan berada di lapangan institut, dekat dengan kota. Akan menjadi bencana 
bagi monster untuk keluar darinya. 

Itu mungkin kebetulan untuk hal seperti itu terjadi ketika Shin dan Schnee ada di sana, 
tetapi meskipun begitu, Shin berpikir mereka tidak bisa mengabaikan situasi. Sejauh yang 
Shin ketahui, Keserakahan iblis sangat berperang terhadap orang-orang. 

Shin dan Schnee melanjutkan lebih dalam ke ruang bawah tanah, waspada dengan 
lingkungan mereka. Menggunakan keterampilan deteksi mereka, mereka mengisi peta 
secepat mungkin dan melanjutkan ke lantai di bawah ini. 

Namun, di setiap lantai, tidak ada monster di koridor, hanya segerombolan dari mereka 
yang dikemas di daerah yang lebih besar. 

"Dalam sebuah permainan, situasi seperti ini adalah tanda-tanda yang jelas bahwa sesuatu 
sedang terjadi, biasanya jebakan." 

"Tapi bahkan jika kamu tahu itu, kamu tetap sama saja, kan?" 

"Tentu saja." 

Sambil bersantai sedikit dengan olok-olok ringan, Shin dan Schnee mencapai lokasi di 
mana monster langka seharusnya, dan menemukan pemandangan yang sangat berbeda. 

"Yah, ini sangat menakjubkan." 

"Monster di aula mungkin bersiap-siap untuk menyambut Ratu." 

Lantai 200 benar-benar tertutup oleh Mob Semut, hingga ke pintu masuk. Ada semut mafia 
di seluruh lantai, dinding dan langit-langit. 

Mereka tidak bertumpuk satu sama lain seperti di aula sebelumnya, tetapi mereka benar-
benar menutupi koridor, sehingga agak menjijikkan untuk melihatnya. 

Keahlian pendeteksian Shin menunjukkan bahwa, seperti di lantai atas, Semut Gerombolan 
terkutuk di aula. 

"Kita tidak bisa membakar semuanya kali ini saja." 
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"Kurasa membekukan mereka akan lebih baik." 

Meledakkan mereka bersama-sama menghadirkan risiko meniup dalang di balik insiden itu 
juga, mencegah mereka mengetahui siapa atau apa yang menyebabkannya. 

Karena itu, Schnee, yang lebih mahir dalam sihir yang berhubungan dengan air, melangkah 
maju. Dia memegang tangan ke depan dan koridor sebelum mereka mulai memutih. 
Gerombolan Semut di lantai, dinding, dan langit-langit membeku seketika, suara seperti 
kresek menjadi satu-satunya gema di koridor. 

Gelombang putih menyapu koridor, seolah membanjiri ruang bawah tanah. 

Setelah beberapa saat, semua suara menghilang dari koridor. Suara memekik Semut Mafia, 
suara cakar mereka menggaruk dinding dan langit-langit, suara membosankan Semut Mob 
saling bertabrakan, semua menghilang. 

"Kami telah mengalahkan mereka semua, pada akhirnya." 

"Ketika kita berada di atas, aku tidak akan pernah berpikir bahwa situasinya akan 
mengerikan di lantai 200." 

Jika yang mereka temukan hanyalah monster langka, mereka akan menyerahkannya ke 
institut, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berunding tentang apa tindakan yang 
tepat: monster terlalu banyak. 

"Untuk berjaga-jaga, mari kita periksa aula terakhir, di mana bos seharusnya berada." 

"Ya, ayo." 

Shin dan Schnee berjalan menyusuri koridor yang dipenuhi patung-patung es Semut Mob. 
Ketika koridor penuh dengan mereka, mereka menghancurkan patung-patung itu untuk 
membuka jalan. Tidak ada yang menghalangi mereka, jadi mereka dengan cepat mencapai 
koridor di depan aula terbesar. 

"Luar biasa, hanya ada tipe yang lebih tinggi di sini." 

Di aula, masih beku, ada Ksatria, Jenderal, Komandan dan jenis lain Semut Mob. Yang paling 
menarik perhatian adalah monster besar, dilindungi oleh Jenderal. 

Itu sekitar 10 kali lebih besar dari Mob Sem Jenderal, yang sudah cukup besar 
dibandingkan dengan Mob Semut lainnya: Mob Ant Queen, ibu yang melahirkan Mob Semut 
lainnya. 

Seperti yang diharapkan Shin, pola yang digambar di tubuhnya lebih kompleks daripada 
Semut Mob lainnya. 

"Jadi ini penyebab di balik itu semua. Mari kita ambil tangkapan layar. " 
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Dibandingkan dengan Mob Semut lainnya, tubuh besar Ratu mudah dibedakan. Setelah 
menangkap gambar, Shin memeriksa apakah item yang jatuh telah berubah. 

"Ratu Semut Taring dan Cakar. Batu dan kerang ajaib. Ayo lewati apa yang sudah kita 
ketahui ... dan yang ini? " 

Di antara item drop, Shin menemukan sesuatu yang jelas tidak terkait dengan barang yang 
berhubungan dengan semut. Itu adalah kristal kuning seukuran telapak tangan, yang 
disebut 『Sepotong Ketamakan』. Itu adalah barang langka yang sangat berharga, 

terutama untuk pengrajin, menjatuhkan monster-monsterku dimana Tujuh Iblis 
Mematikan Iblis telah berbagi kekuatan dengan mereka. 

"Sekarang kami memiliki bukti bahwa Greed yang terlibat." 

"Mungkinkah di kota?" 

"Hmm, aku bertanya-tanya. Bahkan pemain juga bisa menggunakan item ini. " 

Shin berbicara sambil mengutak-atik『 Piece of Avarice 』. Jika itu digunakan pada 

monster, itu akan diubah menjadi lawan yang jauh lebih unggul. Monster itu tidak hanya 
tumbuh lebih kuat, tetapi poin pengalaman dan item yang dihadiahkannya meningkat juga, 
jadi beberapa pemain menggunakannya dengan sengaja untuk mengumpulkan item dan 
exp. 

『Sepotong Ketamakan』 adalah barang langka yang dijatuhkan oleh Iblis Keserakahan, 

jadi sangat jarang menemukannya dijual di mana saja. Bahkan jika itu, organisasi yang 
lebih besar akan membelinya dengan cepat. 

"Maksudmu mungkin ada seseorang yang bersekutu dengan iblis?" 

"Dalam permainan, ada orang yang memihak mereka. Lagipula tidak aneh kalau orang 
menyerah pada keserakahan. " 

Luxuria bahkan bekerja di sekolah saat ini; tidak akan terpikirkan oleh setan keserakahan 
untuk memikat orang dan memanipulasi mereka. Sebaliknya, itu terdengar seperti strategi 
yang realistis. 

"Aku mengerti ... meskipun itu cukup menyedihkan." 

"Pokoknya, kita telah mengalahkan orang-orang yang berkeliaran di sini, semuanya harus 
baik-baik saja untuk saat ini. Selain itu ... dengan permintaan maaf kepada orang-orang di 
kota ini, ini sangat bagus untukku. " 

"Bagaimana ini 'bekerja hebat', tepatnya ...?" 
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"Karena aku bisa mendapatkan『 Setetes Keramahan 』dari tubuh Keserakahan. Jika kamu 

menggunakannya, biaya skill pada peralatan diturunkan, yang berarti kita bisa 
menambahkan lebih banyak skill ke ring. " 

Ekspresi Schnee telah suram, tetapi Shin mengalihkan topik ke arah yang lebih cerah. 

Mungkin kedengarannya egois, tetapi menilai dari situasi saat ini, kelihatannya 
keserakahan telah menunggu mereka tiba untuk bergerak. Jika demikian, mereka mungkin 
juga menggunakan situasi ini untuk keuntungan mereka sendiri, jadi Shin menyebutkan 
item drop. 

Berkat teknik baru yang dia pelajari, peralatan yang dibuat oleh Shin akan menjadi lebih 
kuat. Jika dia juga bisa menggunakan item untuk meningkatkan slot skill, cincin itu akan 
menjadi lebih dari sekadar bukti pernikahan nazar. 

Shin berkata kepada Schnee, dengan senyum ceria, bahwa mereka mungkin juga 
menganggap Iblis Keserakahan sebagai semacam "bonus" bagi mereka. 

"... siapa lagi selain kamu yang bisa melihat hal-hal seperti itu, aku bertanya-tanya." 

Kamu hanya tidak bisa membantu, atau begitulah ekspresi Schnee seolah mengatakan, 
ketika dia menunjukkan senyum kecil. 

"Ayo kita cepat menangkapnya dan mengubahnya menjadi barang yang lebih cepat. 
Mungkin seperti Luxuria, jadi ada kemungkinan kita tidak akan langsung bertarung. Jika 
penjara bawah tanah ini menjadi seperti ini karena kehendak Keserakahan, bagaimanapun, 
segalanya pasti akan berubah menjadi kasar. Bergantung pada lawan, kita bisa 
menggunakannya untuk melihat seberapa banyak Lecus dan yang lainnya telah tumbuh. " 

Niat jelas Shin untuk menggunakan musuh sebagai subjek uji membuat Schnee lebih 
tersenyum. Monster langka seperti peti harta karun yang penuh dengan barang langka. 
Sikap Shin yang tidak berubah mungkin mengingatkannya pada era game. 

"Tidak ada monster di lantai ini. Mari kita periksa selanjutnya untuk berjaga-jaga, lalu naik 
kembali. " 

" Dipahami. Apa yang harus kita lakukan dengan semua bahan Semut Mob ini? " 

Schnee bertanya kepada Shin sambil melihat pada Semut Mob yang beku di sekeliling 
mereka. Mereka dibekukan sampai bagian dalam mereka, jadi kecuali mereka diubah 
menjadi kartu, satu-satunya barang yang bisa mereka ekstrak adalah batu ajaib. 

"Kita harus mengubahnya menjadi kartu, tidak ada cara lain. Kita bisa meminta Hilamee 
membantu kita, tetapi ada begitu banyak. Selain itu, beberapa peneliti mungkin mendapat 
ide aneh ... " 
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Semut Gerombolan Normal bisa dibiarkan sendirian, tetapi yang dibekukan Schnee 
memiliki 『Sepotong Ketinggian』 item di tubuh mereka. Shin merasa akan berisiko 

meninggalkan mereka pada nasib. 

Semua lantai kecuali lantai 200 telah hangus ke tanah, jadi tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. 

"Kami tidak benar-benar membutuhkan bagian-bagiannya, jadi mari kita selesaikan 
semuanya." 

Ketika jumlah monster terlalu besar untuk mengambil item satu per satu, pemain 
menggunakan teknik untuk mengubah semua monster dalam kisaran yang ditetapkan 
menjadi kartu. 

Namun, dalam kasus seperti itu, item yang dipulihkan akan acak, dengan pengecualian batu 
ajaib dan item unik. Para pemain tidak sering menggunakannya, jadi beberapa bahkan lupa 
metode seperti itu ada. 

Shin hanya tertarik pada item 『Piece of Avarice』, jadi dia memilih untuk menggunakan 

teknik ini. 

"Ayo cepat, kita tidak tahu kapan orang-orang institut akan tiba." 

Bahkan jika Hilamee ada di pihak Shin, pihak institut mungkin tidak akan merasa terlalu 
menyenangkan bahwa Shin menyimpan semua 『Sepotong Ketinggian』 item untuk 

dirinya sendiri: jadi mereka akan mengambil semuanya terlebih dahulu, kemudian 
melaporkannya hanya kepada Hilamee. 

Tim inspeksi dan pendukung lembaga tiba ketika Shin dan Schnee telah selesai 
mengumpulkan barang-barang dan memeriksa lantai di bawah. Lecus, Gian dan Myu 
memimpin sekelompok 6 penjaga keamanan, dengan Bermann di antara mereka. 

"Bisakah kita berasumsi bahwa situasinya sudah terkendali?" 

"Sejauh yang bisa kita lihat, ya. Kami sedang mencari barang bekas, jadi kami belum 
memeriksa lantai di bawah. " 

Shin dan Schnee telah menjelajahi lantai ke-200 untuk menemukan barang-barang itu, 
tetapi mereka tidak berniat mengatakan itu dengan jujur, jadi mereka mengatakan bahwa 
mereka hanya berkeliling membunuh monster. 

"Jadi itu sebabnya kami belum menemukan monster apa pun sampai di sini. Para siswa 
mengatakan kepada kami bahwa Anda bertemu monster yang belum pernah dilihat 
sebelumnya ... atau haruskah kita katakan, monster bermutasi? " 

" Kami telah mengambil bukti foto dari mereka. Tolong berikan ini ke kepala sekolah. " 
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Shin mengambil screenshot dan memberikannya kepada Bermann. Dia tampaknya 
menyadari keberadaan mereka, saat dia menerimanya tanpa menunjukkan kejutan apa 
pun. 

"Mereka menunjukkan pola yang aneh, tidak seperti Mob Semut yang normal. Saya telah 
melihat bagian dunia saya pada hari-hari petualangan saya, tetapi saya belum pernah 
melihat atau mendengar tentang pola seperti itu. Ratu ini juga jauh lebih besar dari 
biasanya, dilihat dari ukurannya dibandingkan dengan Semut Gerombolan di sekitarnya. " 

" Ada sesuatu yang ingin saya konfirmasi, jadi tolong beri tahu kepala sekolah bahwa setiap 
kali dia punya waktu, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan dia. " 

" Mengerti. Kami akan meninggalkan pesan untukmu di hotel. " 

Pasukan institut akan memeriksa lantai 200 dan di bawahnya, jadi Shin dan Schnee 
meninggalkan ruang bawah tanah. Penjara bawah tanah adalah wilayah mereka, jadi Shin 
dan Schnee -- karena mereka juga telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada bahaya lagi -- 
memilih untuk tidak melampaui batas mereka. 

"Pemeriksaan sebelumnya baru saja selesai, tapi sekarang kurasa mereka akan 
menutupnya lagi ..." 

"Mereka tidak menemukan apa-apa dalam inspeksi sebelumnya, kan?" 

"Jadi aku dengar." 

Siswa seperti Lecus dan yang lainnya memiliki akses sebagian untuk informasi tentang 
penjara bawah tanah. Karena Shin dan Schnee adalah bagian dari penyebab inspeksi 
pertama, Lecus mungkin berpikir bahwa boleh saja berbagi informasi dengan mereka. 
Entah pihak inspeksi benar-benar tidak menemukan apa-apa, atau sesuatu terjadi selama 
inspeksi. 

"Mari kita lakukan latihan normal hari ini." 

"Huh, tepat ketika kita akhirnya bisa masuk ke ruang bawah tanah ..." 

Myu ingin menguji hasil latihan mereka, jadi usul Shin membuat bahunya jatuh 
kekecewaan. 

"Karena kamu tampaknya masih penuh energi, kurasa latihan hari ini harus lebih ketat." 

"Gwagh !?" 

Senyum tenang Schnee memberikan serangan menyelinap ke Myu yang cemberut. Gadis 
dragnil itu senang, tetapi respon mengejutkan Gian dan Lecus jelas mencerminkan 
bagaimana pelatihan yang ketat akan dilakukan. 
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Vol. 13 - 3.3 
Setelah pelatihan, Shin dan Schnee keluar dari halaman institut. 

"Anak-anak itu sudah menjadi lebih baik." 

Shin masih bisa mendengar suara sedih mereka setelah pelatihan berakhir. Ketika mereka 
pertama kali memulai, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, jadi 
mereka jelas telah membuat kemajuan. 

"Itu benar, mereka juga telah membuat perbaikan besar dalam mengendalikan kekuatan 
mereka." 

Mereka tidak berlatih melawan monster, tetapi mereka menjadi mampu menang melawan 
lawan normal tanpa melukai mereka. 

Lecus dan yang lainnya tidak mengetahui statistik mereka sendiri secara terperinci, tetapi 
mereka dapat membuat perkiraan yang dekat berdasarkan kecepatan dan kekuatan 
mereka. Berdasarkan ini, Shin menyarankan mereka tentang cara menggunakan 【Limiter

】 untuk menyesuaikan statistik mereka. 

"Kita tidak tahu kapan kita bisa pergi ke penjara bawah tanah lagi, jadi kita mungkin juga 
pergi keluar." 

"Beberapa siswa juga berburu monster sebagai petualang, jadi kupikir itu ide yang bagus." 

Mereka sudah melihat ke atas seperti apa monster muncul di sekitar Erkunt. Satu 
kekhawatiran adalah kenyataan bahwa baru-baru ini, monster yang tidak seperti yang 
biasa muncul, seperti Shin telah mendengar dari berbagai sumber. 

Vaal dari bengkel juga mengatakan bahwa wilayah monster tampaknya telah berubah, 
menyebabkan pembuatan peralatan dan pesanan perbaikan meningkat secara 
eksponensial. 

Ada risiko, tetapi risiko ada di mana-mana. Pelatihan ruang bawah tanah tanpa risiko 
kematian lebih abnormal dalam arti itu. 

"Hm?" 

Shin berpikir bahwa, dalam keadaan darurat, dia dan Schnee ada di sana untuk membantu, 
ketika dia melihat wajah yang akrab, yang sudah memperhatikan Shin dan Schnee dan 
sedang berjalan lebih dekat, melambai pada mereka. 

"Aku pikir kamu mungkin ada di sekitar, karena kehadiranmu, ternyata itu benar." 

"Apa yang kamu lakukan?" 
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Luxuria, salah satu dari Iblis Maut, mendekati Shin. Dia tersenyum, rambut hitam 
panjangnya berkibar ditiup angin. Mata di balik kacamata hitamnya yang dirancang dengan 
tajam menyimpan kilau yang mencurigakan. 

"Kebetulan sekali, bertemu kamu di sini. Sempurna untukku. " 

" Sempurna? " 

Apa yang bisa sempurna untuk iblis? Shin mulai memiliki firasat buruk tentang situasinya. 

"Oh, jangan terlalu waspada. Aku hanya bermaksud bahwa aku sedang mencarimu, jadi 
waktunya tepat. " 

"Apakah Anda membutuhkan sesuatu dari kami?" 

"Ya, saya lakukan. Maukah Anda ikut dengan saya? Itu bukan sesuatu untuk dibicarakan 
tentang berdiri di sini. " 

Karena dia adalah seorang iblis, Shin tidak bisa menahan kewaspadaan, meskipun dia 
mengatakan dia tidak bermusuhan. Berpikir buruk terlalu mencurigakan, Shin 
memutuskan untuk mengikutinya saat ini. 

"Hei, ini masih pagi." 

"Mereka juga menyajikan makanan ringan di sini. Selain itu, alkohol hanya disajikan di 
malam hari. " 

Luxuria membawa mereka ke sebuah bar dengan suasana yang agak menyenangkan. Dia 
tidak tahu apakah dia sengaja memilihnya, tetapi bagian dalam toko tidak bisa dilihat dari 
luar. Tergantung pada bagaimana orang melihatnya, itu mungkin juga terlihat seperti toko 
teh yang elegan. Bartender itu sepertinya sudah mengenal Luxuria ketika kelompok itu 
dibawa ke sebuah kamar pribadi. 

"Biarkan aku melanjutkan, kalau begitu. Saya mencari kalian berdua karena saya punya 
sesuatu permintaan. " 

" Permintaan? " 

" Ya. Hanya setelah Anda dipindahkan ke ruang bawah tanah, Keserakahan ... sekarang 
mereka menggunakan nama Avaritia. Seorang lelaki di bawah komando mereka 
mengunjungi saya. " 

" Untung situasinya tidak berubah menjadi berbulu. " 

Keserakahan adalah Dosa Maut yang paling agresif kedua, setelah Wrath. Jika seseorang 
memperkenalkan diri mereka sebagai kelompok mereka, tidak aneh bagi mereka untuk 
ditangkap. 
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"Dia pelari yang cukup cepat, Anda tahu. Dia mengatakan sesuatu tentang ingin menjadi 
satu dengan saya, jadi dia mungkin memilih untuk tidak bergerak dalam jumlah besar 
untuk menghindari risiko menyebabkan masalah di lingkungan dan ditolak oleh saya. " 

"Hal tentang iblis yang melebur menjadi lebih kuat, kan? Apakah itu sesuatu yang bisa 
Anda tolak? Saya pikir itu terjadi secara otomatis ketika dua setan cukup dekat. " 

" Itu terjadi sebelumnya, tetapi tidak lagi. Mungkin karena kita memiliki ego yang lebih 
kuat sekarang. Jika kepribadian kita cukup berbeda, itu seperti semakin kuat menyerap 
yang lebih lemah. Level mereka lebih tinggi, tapi aku sudah menyerap energi di sini, jadi 
kekuatan bertarung kami kurang lebih sama. Mereka mungkin menilai bahwa kita bisa 
berakhir hanya turun bersama. " 

Jika Iblis menyatu bersama, level maksimal mereka dinaikkan sebesar 50. Dikatakan bahwa 
jika semua Iblis menyatu, level yang dihasilkan akan mencapai 1000. Namun di era game, 
mereka selalu dimusnahkan sebelum mereka bisa melakukan itu, jadi Shin tidak pernah 
menyaksikannya. 

"Jadi itu sebabnya dia memikirkan strategi lain" 

"Apa maksudmu?" 

"Kami turun di ruang bawah tanah pelatihan hari ini, dan monster langka ada di bawah 
komando Greed. Ini buktinya. " 

Shin mengeluarkan『 Sepotong Ketamakan 』dari kotak item dan menunjukkannya pada 

Luxuria. 

"Penjara bawah tanah ... jangkauan deteksi saya tidak mencapai sana, jadi saya tidak 
pernah memperhatikan. Terima kasih telah membereskannya sebelum sesuatu yang serius 
terjadi. Saya benar-benar bersyukur. " 

" Itu hanya kebetulan. Di samping, jika Anda tidak di sini, Keserakahan ... tidak, Avaritia, 
kan? Mungkin menyerang tempat ini. Bisa dibilang kota ini aman karena kehadiran Anda. 
Memiliki orang-orang yang saya kenal di sini, saya merasa harus berterima kasih kepada 
Anda. " 

Jika Luxuria telah bekerja sama dengan Avaritia. 

Jika Luxuria tidak datang ke Erkunt. 

Sulit membayangkan bahwa Avaritia mengabaikan Erkunt. Ketika Shin dan Schnee tiba, 
mereka mungkin tidak menemukan apa pun selain reruntuhan. 

"Ya ampun, jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, maka malam ini ..." 
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"Itu tidak akan berhasil." 

Luxuria mencondongkan tubuh ke atas meja, menatap jauh ke mata Shin, ketika Schnee 
akhirnya memecah kesunyiannya, menghentikan iblis dari menyelesaikan kalimatnya. 

"Ya ampun, aku tidak bermaksud membawanya pergi, kau tahu? Saya pasti tidak bisa 
melakukannya dengan paksa, dan mantra juga tidak bekerja. " 

" Itu. Akan. Tidak. Lakukan! " 

Schnee menjawab dengan nada tegas pada nada menggoda Luxuria. Dia meraih lengan 
Shin, menariknya ke arahnya, memelototi Luxuria. 

"Ya ampun, tolong jangan seperti itu. Atau mungkinkah kamu tidak memiliki banyak 
kepercayaan diri? " 

" Hei, itu enou-- " 

"Aku tidak akan membiarkan tindakan tanpa cinta." 

"Jika kamu terus merayunya seperti itu dia akhirnya akan membencimu, kamu tahu? 
Bisakah Anda benar-benar memuaskannya? Sepertinya kamu belum punya banyak 
pengalaman ... " 

"!? " 

Kontes verbal Luxuria dan Schnee telah melewati kemampuan Shin untuk mengikutinya. 
Retort terakhir Luxuria membuat Schnee memerah. 

Luxuria mengambil keuntungan dari ini dan menyelinap mendekati Shin, meraih lengannya 
yang lain. Gerakannya terlalu halus, mengingat dia duduk di seberang meja. Mungkin juga 
dengan sengaja dia mengunci lengan Shin di antara payudaranya yang berlimpah. 

"Jika kamu mau, aku bisa mengajarimu. Melakukannya bersama kami bertiga mungkin 
menyenangkan sesekali. " 

Luxuria memiliki kata-kata dan tubuh yang akan mengguncang pikiran pria dan wanita. 
Shin lalu menyuruh Schnee melepaskan lengannya. 

"Shin !?" 

Schnee tampak tegang, kaget dengan apa yang didengarnya, tetapi Shin tersenyum padanya 
bahwa itu baik-baik saja. Dia kemudian membentuk tangannya menjadi bentuk seperti 
pisau dan membawanya ke dahi Luxuria. 

"Ow !!" 
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Cincang yang sangat tenang menyerang, memaksa Luxuria melepaskan lengan Shin dan 
menahan kepalanya kesakitan. 

"Aku tahu kamu bercanda, tetapi kamu terlalu jauh." 

"Kamu ... bisa menghancurkan kepala orang normal dengan itu ..." 

Luxuria berjongkok, tapi seperti yang diharapkan dari setan Iblis Maut, dia tidak 
kehilangan  terlalu banyak  HP. 

"Jika kamu mencari kami untuk menggoda Schnee, maka kita akan pergi." 

"Tidak, tidak, tunggu sebentar. Maaf, saya minta maaf, sungguh! Aku masih belum sampai 
ke topik utama ... " 

Luxuria memperhatikan bahwa Shin serius, jadi dia buru-buru meminta maaf. 

"Tapi aku bisa menebak apa itu. Anda ingin kami membantu menurunkan Avaritia, kan? " 

" Benar. Saya yakin Anda bisa mengalahkan Avaritia dengan jari kelingking Anda sekarang. 
Aku ingin kamu melakukannya sebelum mencoba lelucon lain. " 

" Aku tidak akan pernah berpikir untuk mendengar Iblis Maut meminta yang lain untuk 
dikalahkan ... " 

Shin berpendapat bahwa jika Luxuria mengalahkan Avaritia, dia akan mendapatkan 
kekuatan meningkatkan, tapi dia menolak lamarannya. 

"Aku tidak punya niat untuk menyerap hal itu. Selain itu, jika sudah menyerap yang lain, 
saya akan menjadi bentuk yang lengkap, kan? Aku akan kehilangan diriku pada akhirnya, 
jadi aku tidak akan pernah melakukan itu. " 

Mencapai bentuk yang lengkap seharusnya adalah keinginan utama Iblis Iblis Maut, tetapi 
Luxuria dengan tegas membuangnya. 

"Ini akan sangat baik jika mereka semua berpikir dengan cara yang sama seperti yang Anda 
..." 

"Jangan ingatkan aku, itu mengganggu saya juga, kau tahu." 

"Kau benar. Oke, pertama-tama kita akan menyelidiki lingkungan dan mencari petunjuk. 
Saya mendengar bahwa monster yang tidak pernah muncul di sekitar sini semakin 
meningkat, jadi kami akan mencari di sekitar Erkunt, sambil melatih Lecus dan yang 
lainnya juga. " 

" Saya mendengar tentang itu juga. Ternyata monster baru terlalu banyak untuk ditangani 
oleh petualang biasa. " 
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Menurut informasi Luxuria, ada beberapa monster yang melampaui level 150 juga. Di 
Hinomoto mereka akan dimusnahkan tanpa masalah, tetapi di Erkunt level rata-rata tidak 
setinggi, jadi ada lebih banyak petualang yang terluka. 

"Aku dengar kepala sekolah akan membahas masalah monster selama sesi latihan 
berikutnya. Aku pikir dia tidak akan memberitahumu untuk membawa murid bersamamu. 
" 

" Aku berencana untuk membuat mereka mengalami pertempuran yang sebenarnya 
segera, tetapi jika aku memberitahunya bahwa mereka harus bertarung dengan monster 
yang lebih kuat dari biasanya, dia mungkin akan khawatir . Lagipula, tidak perlu mencari 
masalah. " 

" Tapi kamu akan mengambilnya, kan? " 

"Ya, mereka bisa mengatasinya. Selain itu, lebih baik bagi mereka untuk mencoba 
pertempuran yang sebenarnya sesegera mungkin -- pertempuran nyata, di mana bahaya 
kematian sangat nyata. " 

Shin akan menggunakan asuransi tertentu, tentu saja, tetapi dia tidak akan memberi tahu 
para siswa tentang mereka. Dia tidak ingin mereka mengandalkan Shin untuk 
menyelamatkan mereka setiap kali sesuatu terjadi. 

Shin tahu tentang kebijakan institut, jadi ada kemungkinan mereka sudah mengalami 
pertempuran yang sebenarnya sebelumnya. Jenis monster baru tampaknya muncul, jadi 
dia pikir itu akan menjadi pengalaman berharga. 

"Anak-anak itu pasti sudah tumbuh lebih kuat." 

"Bagaimanapun juga, kita telah memasukkan mereka melalui pemeras." 

"Mereka sering datang ke rumah sakit untuk cedera ringan, jadi aku menjadi cukup akrab 
dengan mereka." 

Luxuria berbicara dengan senyum keibuan yang lembut, sangat tidak pantas menjadi iblis. 

"Sungguh, jika kamu tidak melakukan hal-hal seperti sekarang, kamu tidak akan terlihat 
seperti setan sama sekali." 

"Beberapa saat telah berlalu sejak aku mencapai bentuk manusia, itu akan menjadi 
masalah jika aku masih terlihat seperti setan. . Aku juga tidak suka bentuk iblis, terlalu 
kekar dan seperti ular. Lagipula aku ingin terlihat lebih gerah. " 

Khawatir tentang penampilan juga sangat mirip manusia. 
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"Yah, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah kedatangan Avaritia. Sebuah 
komplikasi bisa jadi dia merasakan kehadiran Anda dan meninggalkan daerah itu. Aku 
akan lari daripada bertarung juga, jujur. " 

Jika mereka bertarung langsung, level 700 terlalu rendah untuk melawan Shin dan 
partainya. Luxuria juga melihat peralatan anti-iblis Shin, jadi dia bahkan lebih waspada. 

"Iblis, larilah?" 

"Bahkan jika kita bisa bangkit, itu tidak seperti kita tidak memiliki rasa bahaya, kau tahu? 
Ketika kami pertama kali bertemu, Anda benar-benar menakutkan. Saya ingin Anda tahu 
betapa gugupnya saya saat itu. " 

" Sungguh sekarang. " 

" Jujur. Yah, Wrath akan bertarung sama saja. Sejauh yang saya ingat, mereka lebih peduli 
pada pertempuran daripada bertahan hidup. " 

Jelas ada perbedaan antara masing-masing iblis, tetapi karakteristik dasar mereka tidak 
berubah. 

Di antara para Iblis yang secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang, Wrath dan 
Greed adalah yang paling berperang. Perbedaan di antara mereka adalah bahwa Wrath 
hanya berurusan dengan orang, sementara Keserakahan juga menyerang monster. 

"Bagaimanapun, kita harus mengumpulkan intel dulu. Kepala sekolah dan yang lainnya 
juga pindah, tetapi kami belum menemukan sesuatu yang penting. Siapa pun yang berada 
di belakang insiden penjara bawah tanah tidak ada lagi juga, kurasa. Saya mengandalkan 
kalian berdua. " 

" Kami akan melakukan apa yang kami bisa. Mengalahkan Keserakahan juga penting bagi 
kita. " 

Shin dan Luxuria kemudian saling tersenyum. Dia berharap untuk kota dan keselamatan 
rakyatnya, sementara dia memikirkan senjata dan mendapatkan barang-barang. Biasanya, 
seseorang akan menunjukkan bahwa tujuan mereka sama sekali berbeda, tetapi Schnee 
hanya mengangkat bahu ketika dia melihat keduanya. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 13 - 3.4 
"Apa pendapatmu tentang apa yang dikatakan Luxuria?" 

Shin bertanya pada Schnee ketika mereka berjalan kembali ke hotel. 

"Apakah kamu juga ingin melakukannya? Ketiganya bersama? " 

" Bukan itu !! " 

Tidak mengharapkan topik itu kembali lagi, Shin secara tidak sengaja mengangkat 
suaranya. Luxuria adalah kecantikan yang tidak kalah dengan Schnee, bahkan jika itu hanya 
terlihat. Shin pasti akan tertarik padanya sebelum hubungannya dengan Schnee naik ke 
tempat itu hari ini. 

Namun, segalanya berbeda sekarang. Dengan Schnee di sisinya, dia tidak akan pernah 
menumpangkan tangan pada wanita lain, apalagi setan. Ada juga fakta bahwa Schnee akan 
menjadi sangat menakutkan jika dia melakukannya. 

"Aku hanya bercanda. Secara pribadi, saya tidak berpikir dia berbohong. Mengetahui 
identitas aslinya, kita tidak bisa tidak curiga, tapi dia tidak mengatakan hal aneh. Saya pikir 
dia mungkin berencana untuk menyerap Avaritia setelah kami melemahkannya, tetapi jika 
dia melakukannya, dia tidak hanya akan menjadi milik kita, tetapi juga musuh Erkunt. Itu 
tidak masuk akal untuknya. " 

Dengan kelompok Shin dan semua Erkunt sebagai musuh, tidak ada jumlah energi yang 
diserap atau peningkatan level cap akan cukup. 

"Seperti yang dia katakan, kita harus mengumpulkan info terlebih dahulu. Saat ini, kita 
hanya tahu bahwa seseorang dengan 『Sepotong Ketamakan』 menyusup ke institut. " 

Itu bisa saja seorang guru, murid, atau hanya seseorang yang menyelinap melewati penjaga 
keamanan dan masuk ke penjara bawah tanah. Itu masih merupakan misteri yang lengkap. 

Menurut Luxuria, pria yang mengaku sebagai salah satu bawahan Avaritia adalah seorang 
pria muda dengan rambut merah pendek dan mata cokelat, disebut Hexen. 

Menjadi monster, Luxuria tidak bisa menggunakan 【Analisis】. Karena itu, mereka tidak 

bisa tahu apakah Hexen adalah nama asli atau salah. 

"Bahkan jika dengan sebuah item, dia masih berhasil melarikan diri dari Luxuria. Dia harus 
memiliki sekitar 600 AGI. " 

" Mungkinkah dia mantan pemain? " 
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" Itu mungkin. Jika ada orang yang melihat dunia ini sebagai kelanjutan dari permainan, itu 
tidak terlalu aneh bahwa beberapa orang mungkin berpikir berpihak pada setan. Tapi aku 
belum pernah mendengar seseorang yang bernama Hexen sebelumnya. " 

Ada puluhan ribu pemain, jadi hanya sedikit yang diketahui. Shin ingat nama-nama pemain 
terkenal, atau setidaknya para pemain yang tertarik padanya, tetapi mereka akan kurang 
dari 1% dari total. Tidak aneh jika Hexen adalah pemain yang maju, Shin tidak tahu. 

"Mari kita periksa nama-nama orang ketika kita berada di luar, kurasa, meskipun 
menurutku itu tidak akan banyak membantu." 

"Kita juga harus berbicara lagi dengan Hilamee. Hexen ini mungkin telah menunggunya 
pergi sebelum melakukan kunjungan. " 

Kunjungan Hexen terjadi tepat ketika Hilamee berada di istana kerajaan, rupanya. 
Meskipun bukan salah satu pemain paling maju, Hilamee masih salah satu individu terkuat 
di dunia ini. Peralatannya berasal dari Shin, jadi dia akan lebih kuat dari orang lain dengan 
statistik yang sama. Dalam pertempuran, dia akan jauh lebih berbahaya daripada orang 
kebanyakan. 

Jika Hexen benar-benar menunggu ketidakhadiran Hilamee untuk mengunjungi Luxuria, 
ada kemungkinan pertarungan bukanlah keahliannya. 

Beberapa pemain memilih untuk fokus pada satu stat, seperti STR atau AGI, sehingga 
mereka hanya bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dalam situasi 
tertentu. 

Jika Hexen fokus pada AGI, penyihir yang bisa menekan ruang itu sendiri adalah musuh 
alami. Hilamee bisa melakukan itu, jadi dia pasti ingin menghindarinya. 

"... ayo simpan itu sebagai satu kemungkinan. Dia mungkin penyembah iblis, yang tidak 
menumpangkan Luxuria karena dia sendiri iblis. " 

Tidak ada informasi yang cukup untuk membuat penilaian yang tepat: satu-satunya hal 
yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menjaga mata mereka tetap terkupas. 

"Oh? Bukankah itu Bermann? " 

Kereta kuda berhenti di depan hotel Shin dan Schnee. Bermann, yang telah diberi 
tangkapan layar oleh Shin dan diminta untuk menyampaikan pesan kepada Hilamee, 
sedang berbicara dengan petugas hotel, tetapi memperhatikan Shin dan mulai berjalan ke 
arahnya. 

"Halo, aku minta maaf mengganggumu ketika kamu baru saja tiba, tetapi bisakah kamu 
kembali ke institut?" 
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"Apa sesuatu terjadi?" 

"Tidak, hanya saja lebih baik membicarakannya di lingkungan institut. Beberapa juga 
keberatan agar kepala sekolah datang menemui Anda sendiri, karena rumor yang tidak 
diinginkan akan muncul. " 

Luxuria mengatakan bahwa kepala sekolah mungkin akan menghubungi mereka pada hari 
berikutnya, tetapi Hilamee lebih cepat. 

Hilamee tahu 【Menyembunyikan】, jadi dia bisa datang ke hotel tanpa diketahui. 

Meskipun, sebagai kepala sekolah, ada risiko gerakannya akan dilacak oleh mata-mata 
asing, sehingga menyebabkan masalah bagi Shin dan Schnee. 

Beberapa agen asing mengkhususkan diri dalam melihat keterampilan masa lalu seperti 【

Menyembunyikan】, jadi ada kemungkinan mereka bisa melihat masa lalu Hilamee juga. 

"Jika demikian, kami akan ikut denganmu." 

"Aku minta maaf. Kami juga tidak ingin mengganggu Anda. " 

Bahkan jika Shin dan Schnee sangat kuat, meminta mereka untuk mengurus monster yang 
terlalu kuat untuk ditangani oleh institut bukanlah sesuatu yang benar-benar ingin mereka 
lakukan, atau begitu ungkapan Bermann. 

Mungkin karena kebanggaan mereka sebagai keamanan, penjaga lain yang datang dengan 
kereta memiliki ekspresi yang sama. Mungkin karena karakter dan kepribadian yang 
sedemikian rupa sehingga mereka dipercaya untuk menjaga penjara bawah tanah. Shin dan 
Schnee naik kereta dan kembali ke institut. 

Menurut Bermann, Hilamee telah kembali hanya beberapa menit sebelum dia tiba untuk 
menyampaikan pesan. Dia sibuk menyambut siswa dari negara asing: Hilamee ternyata 
memiliki lebih banyak pekerjaan daripada yang dipikirkan Shin. 

"Setelah periode liburan ini berakhir, istilah baru akan dimulai. Kami telah membuat 
persiapan untuk menyambut para siswa dari luar negeri ketika Anda tiba, Tuan Shin. 
Namun, karena kecelakaan aneh di ruang bawah tanah, kami memiliki tangan penuh untuk 
memastikan kerajaan kami tidak terlalu terlibat dalam situasi ini. " 

Lembaga ini memakai nama Erkunt, meskipun tidak secara resmi berafiliasi dengan 
kerajaan dengan nama yang sama. Di permukaan, mereka sejajar, dan kerajaan tidak secara 
terbuka mendikte kebijakan atau prinsip lembaga untuk diikuti. 

Namun, di antara para elit Erkunt, ada individu yang mencoba mengerahkan pengaruh 
mereka dari belakang jika mereka tidak bisa melakukannya dari depan. 
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"Kerajaan itu sendiri meminta kita untuk mencari tahu siapa orang-orang ini, tetapi 
mereka harus memiliki kedudukan yang cukup tinggi, karena bukti apa pun selalu dihapus 
dengan hati-hati. Kami juga tidak dapat menyangkal keberadaan orang-orang di dalam 
institut yang mencoba mencari bantuan di dalam kerajaan " 

" Selalu ada segala macam maksud dan tujuan dalam semua organisasi ... " 

Itu tidak dapat dihindari dalam sesuatu yang sebesar kerajaan atau kerajaan." lembaga. 
Mereka yang memiliki ambisi kuat atau mereka yang mencoba menggunakan posisi 
mereka untuk mendapatkan bantuan tidak pernah sepenuhnya menghilang. 

Elit kerajaan pasti memiliki otoritas dan kekayaan yang besar. Menurut Bermann, 
setidaknya setengah dari mereka adalah orang yang jujur, yang sudah sangat positif. 

"Aku minta maaf karena membuatmu datang jauh-jauh ke sini." 

"Tidak, jangan khawatir. 

Lagipula aku memang meminta untuk melaporkan tentang bisnis Keserakahan. " Shin dan 
Schnee turun dari kereta dan memasuki ruang kepala sekolah, tempat Hilamee menyapa 
mereka, membungkuk. Dia mungkin pernah mendengar dari Bermann, karena ekspresinya 
juga kabur. 

"Apakah semuanya baik-baik saja? Saya mendengar ada beberapa masalah dengan 
kerajaan juga. " 

" Tidak apa-apa, untuk saat ini. Anda telah mengalahkan monster di bawah pengaruh 
Keserakahan, jadi fakta bahwa saya terhubung dengan Anda telah membantu. Luxuria juga 
dianggap sebagai personil yang aku panggil di sini. " 

" Mengesampingkan Luxuria, bagaimana mengetahui aku membantu dengan cara apa pun? 
" 

"Kamu sebenarnya cukup terkenal. Bahkan ada penyanyi bepergian yang menyanyikan 
prestasi Anda dalam pertempuran pertahanan Balmel. Orang-orang juga membicarakan 
ekspedisi Anda di daerah laut berbahaya dekat Barbatos, tempat Anda kembali tanpa 
kehilangan satu orang pun. Merpeople dan fishpeople berbicara tentang kekuatanmu di 
kedai minuman. " 

" ... Gah ... " 

Waktu telah berlalu sejak pertempuran Balmel, jadi Shin berpikir bahwa itu akan 
dilupakan sekarang. Sebaliknya, topik pembicaraan baru telah bergabung dan menjadi 
dikenal sebagai Erkunt. Kata-kata merpeople dan fishpeople mengenai terlalu dekat 
dengan rumah. 
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"'Shin Palu Pemukulan' ... kamu topik yang cukup panas, kamu tahu?" 

"Sungguh ...? Ketika aku pergi ke guild untuk menerima permintaan latihan pertempuran, 
mereka tidak terlalu memperhatikanku, ... " 

"Apakah kamu membawa senjatamu?" 

"Tidak, aku baru saja mengunjungi resepsi, jadi aku tidak membawa apa-apa." 

"Itu bisa menjadi alasannya. Kamu cukup terkenal karena memegang pedang yang terlihat 
seperti senjata tumpul. Kami cukup jauh dari Barbatos di sini, jadi orang-orang yang tidak 
mengenal Anda dengan baik mungkin tidak berpikir bahwa Anda adalah Shin yang sama. " 

『 Kakura 』mulai menjadi senjata khas Shin. Dia telah menggunakannya di Erkunt juga, 

tetapi hanya di dalam institut, jadi mungkin rumor tentang itu belum mencapai guild. 
Berpikir tentang itu, baru-baru ini ada semakin banyak siswa, selain pihak Lecus, 
bergabung dengan sesi pelatihannya. Beberapa dari mereka memandang Shin dengan 
tatapan yang cukup bersemangat. 

"Mungkinkah ada rumor yang menyebar tentang aku mengajar di sini?" 

"Iya. Banyak yang meragukannya pada awalnya, tetapi belakangan ini para siswa 
memprioritaskan pelatihan Anda atas permintaan guild. Kami beruntung bahwa ada 
beberapa orang di sekitar karena masa liburan, atau hal-hal akan menjadi sibuk. " 

" Bahkan Anda mengatakan prestasi pertempuran ... hanya ada hal Balmel, kan? Apakah itu 
benar-benar istimewa? " 

Jadi Shin bertanya kepada Hilamee, berpikir bahwa harus ada petualang terkenal lainnya. 
Dia merasa bahwa dia melebih-lebihkan terlalu banyak. 

"Persekutuan membagikan informasi tentang fenomena monster 'banjir' dari Tanah Suci. 
Selain itu, acara yang Anda ikuti memainkan peranan besar diklasifikasikan sebagai 'Grand 
Flood', yang berkali-kali lebih besar daripada yang biasa. Tidak pernah terjadi dalam 
sejarah yang tercatat untuk peristiwa seperti itu berlalu tanpa korban. Ketika informasi 
pertama kali dipublikasikan, ada banyak teori yang dilontarkan tentang siapa petualang 
yang disebut Shin ini. " 

Kebetulan, prestasi yang dicapai oleh petualang seperti Shadow dan Hibineko sebagian 
besar diharapkan: tidak seperti Shin, nama mereka telah berada di bawah sorotan 
beberapa kali, sehingga orang tidak terkejut dengan tindakan mereka lagi. 

Hal yang sama berlaku untuk Schnee: prestasi-prestasinya dianggap wajar bagi seseorang 
yang tenar. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Ah ... begitu. Seorang pendatang baru muncul tiba-tiba, seperti itulah mereka melihatnya? 
" 

" Peringkat petualang Anda juga sangat rendah. Seorang prajurit kuat misterius muncul di 
Balmel, itulah yang dikatakan semua orang. Karena jaraknya, hanya informasi guild resmi 
yang bisa kami dapatkan. Lagipula, tidak ada internet atau apa pun di dunia ini. " 

" Jadi, bahkan jika segalanya menjadi lebih tenang dari mana informasi itu berasal, di 
tempat-tempat yang jauh itu masih menjadi pembicaraan di kota, kalau begitu? Untung aku 
tidak mengeluarkan 『Kakura』 di luar ... " 

『 Kakura 』adalah senjata yang mudah menonjol meskipun hanya dibawa. Shin pasti akan 

diperhatikan jika dia hanya melengkapinya di depan umum. 

"Jika demikian, bukankah itu masalah untuk memberikan perlakuan khusus kepada Lecus 
dan yang lainnya?" 

"Tidak, mereka memang memintanya. Kami tidak bisa melatih mereka sampai sekarang, 
jadi kali ini tolong biarkan mereka menggunakan kekuatan mereka 

sepuasnya . " Sangat sedikit di institut ini yang bisa melatih 3 keajaiban dengan kekuatan 
penuh: hanya Hilamee, Masakado dan beberapa lainnya. Yang Terpilih memang mendaftar 
di institut, tetapi tidak banyak yang memilih untuk tetap sebagai instruktur. Bahkan jika 
mereka melakukannya, mereka hanya mengajar murid-murid mereka sendiri. 

"Tidak bisakah kamu merekrut petualang pensiunan?" 

"Jika mereka benar-benar ahli, negara atau guild akan mendapatkannya terlebih dahulu. 
Bahkan jika mereka ingin melatih para penerus, itu lebih efisien untuk menerima murid. 
Sangat sedikit orang yang hanya mengajarkan keterampilan mereka kepada siapa pun. " 

Bagi para petualang, gaya bertarung yang mereka asah adalah aset: mereka tidak akan 
hanya memberikannya kepada siapa pun. 

"Lagipula, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh para siswa institut setelah 
mendapatkan pelatihan mereka." 

Beberapa akan menjadi petualang, sementara yang lain mendaftar menjadi tentara. Ada 
juga kemungkinan mereka mengubah aspirasi dan bertujuan untuk menjadi peneliti. 
Institusi hanya memberikan ilmunya, terserah masing-masing individu untuk memutuskan 
apakah mereka akan menggunakannya di lapangan atau mengakumulasikannya. 

"Saya sudah menghubungi mantan pemain juga, tetapi mereka selalu menolak tanpa 
mempertimbangkannya. Saya kira itu bukan posisi yang sangat menarik. " 
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Semakin dia berbicara, semakin Hilamee menjadi depresi. Ada mantan pemain yang telah 
membentuk guild untuk membantu pemain baru di era game, jadi dia telah menghubungi 
mereka. 

Sangat sedikit mantan pemain yang bermain seperti itu; Shin juga tidak tahu kalau dia 
belum mengenal mereka. Karena itu, Hilamee tidak berhasil menghubungi banyak orang. 

"Sekarang aku memikirkannya, selama mereka tidak berencana dari awal, tidak banyak 
orang akan berpikir untuk menjadi guru di dunia ini ... jika mereka memiliki pekerjaan 
yang berhubungan dengan pertempuran, mereka akan menjadi petualang atau militer, jika 
mereka punya yang berhubungan dengan penciptaan mereka akan membuka toko atau 
bengkel mereka sendiri ... " 

Jika keadaannya berbeda, Shin mungkin akan memikirkan hal yang sama. Dia juga tidak 
akan mempertimbangkan untuk menjadi guru. 

"Tidak banyak sekolah seperti ini juga, yang mungkin memainkan peran juga." 

"Dibutuhkan banyak uang untuk melanjutkan studi, jadi para siswa tentu saja berasal dari 
keluarga kaya. Saya telah melihat beberapa institusi seperti itu. " 

Schnee menambahkan komentarnya sendiri pada kata-kata Shin. Lembaga membutuhkan 
sumber daya keuangan untuk dijalankan. Lembaga Erkunt mengumpulkan keuangan 
dengan melakukan penelitian dan pengembangan teknologinya sendiri, menjaga biaya 
sekolah cukup rendah agar siswa yang kurang mampu dapat sering datang juga. Namun, itu 
bukan sesuatu yang bisa dilakukan sekolah lain dengan mudah. 

Pendidikan tidak wajib di dunia ini: sangat sedikit yang bertujuan untuk menjadi guru, dan 
bahkan jika mereka melakukannya mereka tidak dijamin dapat melakukannya. Tidak ada 
'tanah' bagi orang-orang yang ingin ditanam Hilamee. 

"Bagaimana kalau mempekerjakan siswa yang lulus? Jika mereka diajarkan di sini, mereka 
sudah tahu bagaimana keadaannya, sampai batas tertentu .... dari reaksi Anda, saya kira itu 
tidak berjalan dengan baik? " 

" Tepat ... banyak yang datang dari luar Erkunt, jadi mereka kebanyakan kembali ke tanah 
air mereka. Yang lain terus mengejar bidang penelitian mereka, atau menggunakan 
keterampilan yang mereka pelajari untuk menjadi pengrajin. Sangat sedikit yang memilih 
untuk menjadi guru ... itu seharusnya bukan karir yang buruk. " 

Setelah menghela nafas panjang, Hilamee tiba-tiba menampar pipinya sendiri. Dengan 
suara tepukan yang tajam, cahaya kembali ke matanya. 

"Bagaimanapun! Maaf, kami sudah cukup banyak topik. Mari kita lanjutkan ke topik utama. 
" 
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" Apakah kamu baik-baik saja? Pipimu agak merah. " 

" Aku agak terlalu keras ... " 

Hilamee memijat pipinya saat menggunakan 【Sembuh】 pada dirinya sendiri. Pipinya 

tetap merah, mungkin karena malu. Shin tidak menanyainya lebih lanjut. 

"Jadi, tentang urusan Keserakahan. Anda telah bertemu Luxuria, jadi saya kira Anda sudah 
mendengarnya? " 

" Ya, kami bertemu dengannya dalam perjalanan pulang dan mendengarnya. Sepertinya 
Keserakahan, atau Avaritia, mencoba untuk menyerap Luxuria. " 

Hilamee sudah mendengar upaya Avaritia: Shin memastikan tidak ada perbedaan antara 
apa yang mereka ketahui, lalu mengatakan bahwa, jika mungkin, dia ingin menurunkan 
setan keserakahan. 

"Itu akan sangat membantu bagi kita, tapi ... sungguh menyedihkan untuk sangat 
mengandalkanmu." 

Hilamee tampak sangat menyesal, matanya menunduk, jadi Shin menyela, sedikit 
canggung. 

"Yah, sebenarnya, kami memiliki alasan sendiri untuk menargetkan Avaritia, tidak hanya 
membantu Anda atau Luxuria." 

"Apa alasannya menjadi... ..?" 

"Di antara barang-barang unik yang dijatuhkan Avaritia, ada satu yang menurunkan biaya 
keterampilan pada aksesori. Itulah yang saya tuju. " 

" Ada barang seperti itu ...? Tapi aku yakin kamu bisa membuat aksesoris yang luar biasa 
bahkan tanpa itu. " 

" Yang ingin aku tempa adalah cincin kawin, pasangkan dengan keterampilan terbaik. " 

Shin ingat bahwa dia belum memberitahunya, jadi dia mengumumkan kepada Hilamee 
bahwa dia telah menikahi Schnee. Luxuria menyebut mereka saling mencintai dan mencari 
satu sama lain, jadi Hilamee mungkin sudah tahu, tapi dia menyebutkannya untuk berjaga-
jaga. 

"Begitu, jadi itu alasanmu ... tunggu, cincin kawin ???" 

"Ya, hal-hal terjadi, jadi kita tidak punya waktu untuk membuatnya ..." 

"Kamu sangat, sangat, sangat biasa tentang ini !! Itu tidak akan berhasil !! Kamu 
membutuhkan itu sebelum melamar, bukankah kamu tahu!?! " 
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Shin tidak berpikir itu benar-benar diperlukan, tetapi bahkan jika dia menyuruh Hilamee 
yang bersemangat untuk tenang, dia mungkin tidak akan melakukannya. 

"Kalau begitu, kita benar-benar harus mengalahkannya !! Pernikahan yang bahagia jauh 
lebih penting daripada kehidupan iblis! " 

Hilamee dipenuhi dengan antusiasme, mengepalkan tinjunya. Bagus baginya untuk 
bersemangat, tetapi Shin tidak tahu mengapa dia begitu bersemangat. 

Dia memandang Schnee, bertanya-tanya apakah dia juga bingung, tapi dia bersemangat 
mengangguk pada kata-kata Hilamee, tidak sedikit pun bingung. 

"Jangan memaksakan dirimu terlalu keras, oke ...?" 

"Tidak masalah. Demi pernikahan yang bahagia, kita harus menerima pengorbanan apa 
pun yang mungkin terjadi ... " 

" Apakah itu benar-benar tidak masalah ...? " 

Itu adalah topik yang mungkin beresonansi keras di dalam Hilamee: matanya berkilau 
dengan cara yang menurut Shin nyaris menakutkan. Jika ini adalah manga, mereka pasti 
akan bersinar dengan gelap. 

"Ngomong-ngomong, siapa yang 

melamar ?" "Aku memintanya menikah denganku." 

Situasinya sama sekali tidak romantis, yang merupakan satu-satunya penyesalan Shin. 

"Baik!! Pria itu harusnya orang yang mengaku, benar !! " 

" Apakah ada seseorang yang ingin kamu akui padamu? " 

Shin hanya bisa memikirkan Masakado, yang berada di pesta yang sama dengan Hilamee 
dalam permainan. 

"Aku melakukan yang terbaik untuk memberinya petunjuk ... Aku pikir dia menyadarinya, 
tapi tetap saja, tidak ada kemajuan ..." 

Hilamee menghela napas lagi, bahunya jatuh. Schnee meletakkan tangan di pundaknya dan 
mengangguk sekali lagi, seolah mengatakan bahwa dia memahami frustrasi itu terlalu baik. 

Shin tidak bisa merasa lebih gelisah. 

"Petunjuk macam apa yang kamu kirim?" 

"Yah, kamu tahu ..." 
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"........." 

Masalah cinta Hilamee tiba-tiba mengambil alih pembicaraan. Kata-kata "berubah-ubah" 
dan "tidak bisa membuat keputusan yang tepat" muncul dari waktu ke waktu. Berpikir 
bahwa Schnee mungkin merasakan hal yang sama, Shin menerima kerusakan, meskipun 
mereka tidak membicarakannya. Dia membayangkan kata-kata mereka sebagai pisau, 
menikamnya berulang kali. 

"Er, bisakah kita mulai berbicara tentang tindakan penanggulangan apa yang harus diambil 
...?" 

Shin membuat proposal pemalu, khawatir untuk membiarkan hal-hal seperti itu berjalan. 
Kedua wanita itu kembali sadar, batuk keras dan memandangnya. 

"... mari kita lanjutkan percakapan ini lain kali." 

"Ya, tolong." 

Mereka sepertinya masih punya banyak hal untuk dibicarakan, tetapi topiknya digeser 
kembali ke alasan utama Shin dan Schnee ada di sana. 

"Sebagai permulaan, aku berpikir untuk pergi ke luar tembok kastil bersama Schnee, 
menggunakan pelatihan pesta Lecus sebagai alasan. Haruskah kita menaruh perangkap 
anti-monster di penjara bawah tanah? Kita bisa memastikan hanya monster yang keluar 
yang diserang. " 

"Aku akan menyukainya, tapi mungkin akan sulit jika kamu mengatur item yang hanya bisa 
kamu gunakan. Jika mereka tidak berfungsi, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Selain 
itu, saya tidak dapat mengotorisasi sesuatu seperti itu sendiri. Kami perlu mendapatkan 
izin dari direktur institut. " 

Bahkan kepala sekolah tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Lembaga Erkunt memiliki 
beberapa direktur lain, yang persetujuannya diperlukan untuk sebagian besar, jika tidak 
semua, keputusan penting. 

"Saya yakin mereka akan menyetujui cepat jika saya mengatakan kepada mereka tentang 
identitas Anda yang sebenarnya, meskipun." 

"Apa pun kecuali itu." 

"Benar? Jadi kita harus memberi tahu mereka bahwa 'Shin Palu Pemukulan' ada di pihak 
kita dan ... " 

" Whaaat !? Apakah kamu serius!?" 
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Terkejut dengan perkembangan yang tidak terduga, Shin segera menghentikan aliran 
pemikiran Hilamee. Rumor tentang kecakapan bertarungnya menyebar, tetapi tidak 
tentang keterampilannya dengan barang kerajinan. 

"Yang kamu miliki adalah senjata kelas Legend. Jika kami memperkenalkanmu sebagai 
seseorang yang juga berpengetahuan luas di bidang item sihir, segalanya akan berjalan 
dengan baik. " 

" Yah, itu mungkin benar, tapi ... " 

Merasa bahwa rumor itu mungkin semakin kuat, Shin merasa berkonflik. Karena difusi dari 
julukan "Slashing Hammer", kisah partisipasinya dalam pertempuran Balmel semakin 
menyebar. Rumor seperti itu belum sampai ke Erkunt, tetapi sangat terkenal di Balmel. 

Namun, informasi melengkung ketika menyebar, terutama melalui orang kebanyakan, ia 
berubah dengan cara yang luar biasa. Di Balmel banyak yang menyaksikan pertengkaran 
Shin, tetapi informasi dan rumor yang salah menyebar. Dia takut tahu apa yang sampai di 
Erkunt, yang cukup jauh dari Balmel. 

Jika mereka tahu siapa dia sebenarnya, mereka akan tahu betapa salahnya desas-desus itu, 
tetapi kecuali anggota partainya sangat sedikit orang yang tahu itu di Erkunt. 

"Jika keadaan seperti ini, aku mungkin juga mengatakan bahwa aku adalah murid Kain atau 
Hecate ... tidak, itu hanya akan memperburuk keadaan, bukankah ..." 

Mereka bisa mengatakan bahwa temannya Schnee -- Yuki terampil dalam kerajinan item 
sihir, tetapi Shin berpikir bahwa daripada melakukan itu, akan lebih baik baginya untuk 
melangkah maju. 

"Tidak ada yang membantunya ... ayo lakukan apa yang kamu katakan. Saya di sini 
sekarang, tetapi tidak akan di masa depan. Jika Anda khawatir tentang perangkap yang 
tidak berfungsi, kami hanya akan menggunakannya saat saya di sini. " 

Alasan mengapa monster langka Monster Semut Ratu menjadi kelompok Keserakahan 
tidak diketahui. 

Ada kemungkinan besar seseorang membawa 『Sepotong Ketamakan』 di penjara bawah 

tanah, tetapi mungkin ada metode lain. Dalam kasus seperti itu, tidak ada salahnya berhati-
hati. 

Jika jebakan digunakan saat Shin ada, dia bisa memperbaikinya jika ada kerusakan. 

"Dimengerti, aku akan menggunakan pendekatan ini kalau begitu." 

Setelah membahas detail kecil lainnya, Shin dan Schnee meninggalkan institut. Karena 
telah bolak-balik dua kali dari institut ke hotel, matahari sudah mulai terbenam. 
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"Butuh lebih banyak waktu dari yang diharapkan, ya. Setidaknya dia menawari kami 
makan siang. " 

Setelah penjelajahan bawah tanah dan percakapan dengan Luxuria, sudah lewat tengah 
hari: Shin dan Schnee telah kembali ke institut untuk berbicara dengan Hilamee 
sesudahnya. 

Masih ada waktu sebelum matahari terbenam, tetapi tidak cukup untuk berpikir tentang 
pergi ke suatu tempat. 

"Bagaimana kalau kita menginap di hotel malam ini?" 

"Ya, mari. Bisakah aku pergi berbelanja? " 

" Tentu, aku akan ikut denganmu. " 

Schnee tidak mengatakan apa yang ingin dia beli, tetapi Shin menduga itu mungkin bahan 
makanan. Ketika Shin dan Schnee pergi berbelanja bersama, orang kadang-kadang 
memanggil mereka seolah-olah mereka pasangan muda yang sudah menikah. Schnee 
sendiri sangat menikmati dipanggil sebagai istrinya, ketika dia berkata kepada Shin, 
memerah ... jelas membuatnya memerah juga. 

"Ayo lagi!" 

Shin ingat episode ini, berusaha keras untuk tidak tersenyum, ketika dia mendengar 
pemilik toko mengucapkan selamat tinggal pada Schnee. Mereka sedang bernegosiasi 
tentang sesuatu, tetapi menilai dari senyum mereka, sepertinya transaksi telah berjalan 
dengan baik. Padahal dia hanya membeli sayuran. 

"Aku akan membawa tas-tas itu." 

"Terima kasih banyak ..." 

"Hm? Apa yang salah?" 

Schnee tidak menyelesaikan kalimatnya, jadi Shin bertanya-tanya apa yang terjadi. Setelah 
keheningan singkat, dia berbisik "terima kasih". 

"Kamu melihat! Saya biasanya berbicara dalam semacam nada formal, tetapi karena kita 
adalah suami, suami dan istri sekarang ... yah, saya pikir saya harus kurang formal, jadi ... " 

Schnee mulai menjelaskan dirinya sendiri dengan cepat, tetapi suaranya perlahan-lahan 
menjadi lebih redup, berbanding terbalik. ke telinganya semakin merah. Sejak mereka tiba 
di Erkunt, Schnee jauh lebih ekspresif. Melihat dia terlalu banyak berpikir dan menjadi 
bingung selalu membuat Shin tertawa. 

"T-tidak ada yang lucu tentang ini!" 
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"Yah, melihatmu berbicara seperti itu, semuanya merah dan semuanya, terlalu lucu, haha." 

"Wha !?" 

Menyadari betapa bingungnya dia, Schnee memerah bahkan lebih keras. 

"Tapi itu bagus. Rasanya tidak benar menjadi satu-satunya yang berbicara dengan santai. " 

" Hmm, yah, mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik ... hanya ketika kita 
sendirian. " 

" Yah, kamu bisa melakukannya di waktu lain juga " 

" Itu terlalu memalukan !! " 

Schnee telah menggunakan nada formal selama lebih dari 500 tahun: bahkan jika dia 
disuruh berbicara kurang formal, itu sudah menjadi kebiasaannya. 

Shin memberitahunya lagi bahwa dia bisa berubah sedikit demi sedikit, ketika mereka 
menuju hotel. Mereka baru saja selesai berbelanja, jadi mereka menarik perhatian seperti 
sebelumnya. Shin berjalan sambil dengan ringan mendorong Schnee ke depan. Dia 
membawa tas belanjaan, jelas. 

Ketika mereka tiba, dia menaruh barang belanjaan di kotak barang. Masih pagi untuk 
makan malam, jadi mereka duduk di sofa untuk beristirahat sedikit. 

"Rasanya lebih melelahkan hanya pergi berbelanja, entah bagaimana ..." 

"Mungkin karena orang mencari? Aku mendengar dari Vulcan bahwa kau juga selebritas di 
sini. " 

Awalnya dia disebut sebagai" peri dengan pria yang terlihat seperti Slashing Hammer ", 
rupanya. Para siswa dilatih oleh mereka dan panitera yang membantu berbelanja, mulai 
menyebarkan desas-desus tentang kekuatan, kepribadian, kecantikannya, dll 

. Fakta bahwa dia mengunjungi distrik bengkel bersama Shin juga membantu menyebarkan 
desas-desus itu juga: itu adalah daerah yang kebanyakan dikunjungi oleh pria. , jadi 
kesempatan melihat peri cantik di sana menjadi cepat diketahui, menurut Vulcan. 

Vulcan sering bersembunyi di bengkelnya, tetapi Vaal sering berbicara dengan klien juga, 
banyak yang terus-menerus bertanya kepadanya tentang Schnee. 

"Hal yang sama juga terjadi di Balmel. Aku tidak bertindak dengan penyamaran ini, tetapi 
untuk beberapa alasan orang-orang mulai berbicara semua sama. " 
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" Tiera lebih terkenal di sana, setelah semua, pemanah cantik yang menyapu monster pergi 
dengan panah tunggal ... kamu bertarung bersama dia, jadi kamu menjadi terkenal 
bersama, kurasa. " 

Tembakan Tiera dari dinding kastil telah dibicarakan sedikit, karena kekuatannya yang 
tinggi juga. 

Shin dan Schnee menghasilkan hasil pertempuran yang lebih mengesankan, tetapi karena 
penampilan "Merah" yang misterius juga, mereka diperlakukan sebagai petualang yang 
terampil dan tidak lebih. 

"Mereka juga banyak bertanya kepada saya. Yang mana yang saya sukai, jika keduanya, 
semua hal seperti itu sekalipun. " 

Pada saat itu, party Shin hanya 3 anggota, tidak termasuk Yuzuha dan Kagerou. Menjadi 
satu pria dengan dua wanita, percakapan itu sering secara alami akan bergeser ke arah itu. 

"Aku juga ditanyai hal yang sama, tetapi kebanyakan oleh wanita." 

Pria sering bertanya pada Shin bagaimana dia berhubungan dengan mereka, jika mereka 
memiliki hubungan fisik dan pertanyaan 'materi' lainnya, tetapi wanita bertanya lebih 
banyak tentang romansa, juga bertanya bagaimana pesta mereka telah dibentuk dan apa 
hubungan Schnee dengan satu-satunya pria, Shin. Elf jarang membentuk partai dengan 
anggota dari lawan jenis, yang memicu lebih banyak pertanyaan. 

Ketika mereka menjelaskan bahwa pesta itu dibentuk karena Tiera telah diselamatkan oleh 
Shin, banyak wanita bereaksi dengan pekikan Schnee yang tidak mengerti: "Ya Tuhan !! Dia 
seperti pangeran di atas kuda putih !! " 

"Aku mengerti bahwa kamu mungkin memberi kesan itu, ketika kamu membebaskannya 
dari kutukan yang berlangsung lebih dari satu abad ... tapi aku juga menunggumu selama 
500 tahun, jadi aku tidak terlalu suka fakta bahwa Tiera mungkin menjadi rekanmu ... dan 
yah, pada saat itu aku menyembunyikan identitasku sebagai Schnee Raizar, jadi aku 
mengerti bahwa orang-orang mungkin fokus pada Tiera, tapi--- " 

Schnee mulai berbicara lebih cepat dan lebih cepat, jelas kesal. 

"H-hei! Schnee! Kenapa kamu memanas seperti itu? " 

" Kenapa, kamu bertanya !? Beberapa orang bahkan mengatakan kepada saya bahwa saya 
harus sudah mengaku, atau bahwa Anda pasti lebih menyukai Tiera !! " 

Schnee, mengingat hal-hal yang diberitahukan kepadanya pada saat itu, cemberut. Melihat 
gerakannya yang hampir kekanak-kanakan, Shin tersenyum. Setelah menenangkannya, dia 
mengubah postur dan meletakkan kepalanya di pangkuannya. 
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"Tidak perlu cemberut seperti itu. Kita bersama sekarang, kan. " 

" Aku tahu itu ... tapi membayangkanmu dengan orang lain membuatku merinding ... " 

Peri biasanya monogami. Schnee juga membagikan kepercayaan ini, jadi dia tidak pernah 
menikmati melihat petualang atau bangsawan peringkat tinggi dengan banyak pasangan. 
Dia mengerti bahwa orang kuat dikelilingi oleh orang-orang yang tertarik pada mereka dan 
tidak mengkritik mereka, tetapi tidak ingin orang yang dia sukai melakukan hal yang sama. 
Dengan kata-kata sederhana, dia menginginkan monopoli lengkap. 

"Mudah, mudah." 

"Hn ..." 

Shin membelai kepalanya, dimana dia merintih bahagia. Telinga Schnee berkedip, untuk 
menunjukkan suasana hatinya yang baik. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Shin hanya terus 
membelai dia. 

Rambut Schnee, diterangi oleh cahaya, sangat menyenangkan saat disentuh. Shin mulai 
membelai kepalanya untuk menenangkannya, tetapi dia kehilangan waktu untuk berhenti 
dan melanjutkan. 

"Hm?" 

Setelah beberapa saat, Shin menyadari bahwa reaksi Schnee aneh, atau lebih tepatnya, dia 
tidak bereaksi sama sekali. Dia mengintip lebih dekat ke wajahnya untuk melihat mengapa 
dan memperhatikan bahwa matanya tertutup dan dia bernapas dengan lembut, tertidur. 

"Baiklah ..." 

Dia benar-benar tidak berdaya. Tanpa penghalang atau senjata paling tipis, hanya 
berbaring di sofa, dia benar-benar santai. Schnee tidak akan pernah membiarkan 
penjagaannya turun seperti ini secara normal: dia membiarkan dirinya melakukannya 
karena Shin ada bersamanya. 

Dia mencoba menyodok pipinya untuk melihat apakah dia hanya berpura-pura tidur, tetapi 
dia hanya mendengus sedikit: dia benar-benar tertidur. 

"Yah, biasanya posisinya akan terbalik ... tapi ini terasa enak juga." 

Shin berbicara pada dirinya sendiri, berpikir bahwa biasanya lelaki itu tidur dengan kepala 
di pangkuan wanita itu, tetapi sebaliknya juga menyenangkan. 

Sosok Schnee yang tak berdaya, bukti kepercayaannya terhadap Shin. Melihat wajah 
tertidurnya yang damai membuatnya merasa senang. 

"Kurasa aku harus menutupinya." 
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Kamar itu hangat, jadi tidak ada risiko terkena flu, tapi Shin memilih untuk memakai 
mantelnya sebagai selimut, mengesampingkan pertanyaan apakah mereka bisa masuk 
angin dengan statistik mereka. 

Masih ada waktu tersisa sampai waktu makan malam, jadi Shin memutuskan untuk 
menggunakannya untuk menikmati wajah tidur Schnee dengan santai. 
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Vol. 13 - 3.5 
"Hei, ayolah, jangan marah ..." 

"Aku tidak marah dalam bentuk atau bentuk apa pun." 

"Lalu mengapa kamu tidak menatapku?" 

"Karena aku malu !!" 

Schnee tertidur selama sekitar 30 menit. Fakta bahwa dia tertidur dan bahwa Shin telah 
memandangi wajah tertidurnya mendorongnya untuk menyerangnya secara verbal, 
semakin memerah, tentang mengapa dia tidak membangunkannya. 

Schnee pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam: ketika waktu berlalu setelah dia 
bangun, dia sedikit tenang. 

"Wajahmu tidak aneh sama sekali, jangan khawatir! ... ..Aku memang mengambil 
screenshot. " 

"Shin? Apa yang baru saja Anda katakan?" 

Schnee tidak membiarkan gumaman Shin pergi tanpa hukuman. Dia menghadap jauh 
darinya, tetapi dalam sekejap mata dia meraih bahunya. 

"Yah, kamu tahu, kamu benar-benar imut, jadi ... tanganku tergelincir ..." 

"Tanganmu apa !? Jangan memotret aku tidur tanpa izin !! " 

"Kamu tidak harus menjadi sangat marah ... apakah aku harus menghapusnya?" 

"Tentu saja!!" 

Schnee sudah mulai menunjukkan Shin lebih banyak pada sisinya yang tak berdaya, tetapi 
foto-foto itu masih dilarang, tampaknya. 

"Tapi terkadang kamu menunjukkan sisi seperti itu padaku, kan?" 

"Karena aku tidak tetap seperti itu, dan aku menunjukkannya karena aku percaya padamu. 
Siapa pun bisa melihat foto, jadi saya tidak bisa membiarkannya tetap ... dan selain itu ... " 

"Selain?" 

Schnee berhenti, jadi Shin mendorongnya untuk melanjutkan. 
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"Aku ingin terlihat cantik di depan orang yang aku cintai. Foto dapat dilihat berkali-kali ... 
jadi saya percaya itu bahkan lebih. " 

Ketika Shin tampaknya gagal memahami bagaimana hati seorang gadis bekerja, Schnee 
membuatnya duduk dengan benar sebelum mulai berkhotbah lagi. 

"Saya tidak mengerti." 

"Shin?" 

"Ti-tidak ada !!!" 

Pada akhirnya, mereka makan malam lebih lambat dari biasanya malam itu. 

◆◆◆◆ 

Keesokan harinya, Shin menuju ke luar tembok kastil, dengan Lecus, Myu, dan Gian di 
belakangnya. Siswa lain telah mengikuti sesi pelatihan Shin, tetapi -- tidak seperti 
ketiganya sekarang -- mereka rata-rata, jadi dia tidak membawa mereka bersamanya kali 
ini. Dia berencana untuk membuat mereka melawan monster yang biasanya tidak muncul 
di daerah itu. 

"Baiklah, sekarang waktunya untuk melepaskan rasa frustrasi yang menumpuk di ruang 
bawah tanah pelatihan !!" 

"Kamu terlalu bersemangat lagi. Jika kita mati di luar, ini sudah berakhir, mengerti? " 

"Aku sudah berjanji pada Tuan Shin bahwa aku tidak akan melakukan hal yang gegabah! 
Dan saya tahu itu, terima kasih banyak. Aku hanya fokus! " 

"Tentu saja." 

"Mudah di sana, kalian berdua. Myu, jangan membuat kita khawatir, oke? Lagipula Gian 
tidak berbicara seperti ini kepada orang-orang yang tidak dia pedulikan. Memiliki moral 
yang tinggi bukanlah hal yang buruk, jadi mari kita berhati-hati. Bagaimanapun, Myu 
berbeda dari sebelumnya. " 

"Mengerti!" 

"Hmph." 

Myu bersemangat 100% sementara Gian memandangnya, menggerutu. Lecus 
menenangkan pertengkaran mereka dan berusaha membuat mereka fokus ke arah yang 
sama. Ketiganya juga seimbang secara mental. 

"Kamu pernah berburu di luar tembok kastil sebelumnya, kan?" 
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"Ya, kupikir kita sudah bertarung dengan semua monster yang biasanya muncul di sekitar 
Erkunt." 

Seperti semua siswa lainnya, kelompok Lecus juga pernah mengalami pertempuran di luar 
institut. Namun, level monster itu tidak terlalu tinggi, jadi penjara latihan lebih efektif 
untuk latihan: mereka tidak terlalu sering keluar. 

"Bos serigala itu cukup kuat!" 

"Ada paket Forest Wolf, dengan yang lebih kuat di antara mereka. Saya pikir itu level 150 
atau 160. " 

Lecus menambahkan penjelasan pada komentar samar Myu. Dia terus mengatakan bahwa 
mereka menemukan sekelompok siswa lain sedang diserang dan membantu mereka: Gian 
menurunkan bos paket dan mengejar monster pergi. 

Strategi mereka terdiri dari Myu yang menjadi liar untuk menarik perhatian monster, 
Lecus casting 【Bersembunyi】 di Gian dan menyergap monster. Setelah menghancurkan 

kaki mereka untuk mencegah mereka melarikan diri, Lecus menghabisi mereka dengan 
sihir. Jika mantra itu tidak cukup, Gian akan memberikan pukulan terakhir. 

"Jika monster tidak fokus pada kelompok yang melawan mereka sebelum kita, itu tidak 
akan berjalan dengan baik, meskipun." 

Lecus mengatakan bahwa mereka telah mengusir monster, jadi bahkan jika mereka 
menjatuhkan bos mereka tidak dapat melakukan hal yang sama dengan yang lain jika 
paket. Mereka bisa saja mengejar mereka, tetapi memprioritaskan merawat yang terluka. 

"Saya pikir Anda membuat keputusan yang baik. Orang-orang yang bertarung sebelum 
kamu dalam keadaan darurat, kan? Jika kamu mendorong dirimu untuk mengejar monster 
dan menderita serangan balik, bantuanmu tidak akan berarti apa-apa. " 

Beberapa mungkin protes bahwa akan lebih baik untuk mengejar monster dan menghabisi 
mereka, untuk mencegah orang lain diserang. Namun Forest Wolves, biasanya muncul di 
sekitar Erkunt: kemungkinan besar ada paket lain juga, jadi tidak begitu penting untuk 
menghabisi mereka saat itu juga. 

"Aku ragu kita akan melihat Serigala Hutan kali ini. Menurut penelitian guild, monster yang 
muncul di sini banyak berubah: Mystic Wolves, dan versi Orc dan Goblin yang kuat. Ini 
tidak 100% dikonfirmasi, tetapi monster seperti Baghnakh telah disaksikan juga. Tetap 
waspada, oke? " 

"Ya pak!!" 

Myu menjawab dengan energi, sementara dua anak laki-laki itu hanya mengangguk. 
Mungkin tidak sebanyak dirinya, tetapi mereka juga fokus dan bersemangat. 
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"Ngomong-ngomong, apa jenis Baghnakh itu? Kami sudah mencarinya, tetapi tidak 
menemukan banyak. " 

"Sederhananya, itu seperti mulut besar, sekitar dua mel tinggi. Bayangkan kepala monster 
tipe serigala, tanpa telinga dan dengan sejumlah besar taring. " 

Baghnakh adalah monster yang sangat mirip dengan senjata dengan nama yang sama. 
Level mereka berkisar antara 150 dan 200, tentang batas yang bisa ditangani oleh 
kebanyakan orang. Taring mereka menimbulkan racun dan kelumpuhan: saat mereka 
menggigit mangsa mereka, korban akan merasakan ketakutan yang perlahan-lahan 
dihancurkan sampai mati ketika HP mereka perlahan-lahan berkurang. 

Itu juga terjadi jika korban dilengkapi dengan baju besi untuk menahan gigitan. Baghnakhs 
tidak memiliki banyak kekuatan serangan, dibandingkan dengan HP dan pertahanan 
mereka yang tinggi, tetapi serangan menggigit mereka memiliki kekuatan ofensif level 
200+, yang akan menghancurkan setiap armor grade Langka dan lebih rendah. 

Pada tingkat yang sama, hanya pekerjaan yang berorientasi pertahanan yang bisa menahan 
gigitan mereka. Itu hanya berarti bahwa mereka tidak mati di tempat, namun: tertangkap 
biasanya tidak ada jalan keluar. 

"Itu ... sangat berbahaya." 

"Itu tergantung pada orangnya, tetapi bahkan Yang Terpilih dimakan oleh mereka." 

Shin menggunakan kata yang dia tahu Lecus dan yang lainnya akan tahu. Bahkan Gian, yang 
memiliki pertahanan tertinggi dari ketiganya, memiliki peluang 50/50 untuk selamat dari 
gigitan Baghnakh. Myu dan Lecus mungkin akan menolak hanya beberapa detik. 

"Tidak dipastikan kita akan menemukannya, tetapi kemungkinan ada di sana. Beberapa 
dari mereka sulit dideteksi bahkan menggunakan keterampilan, jadi jangan pernah lengah. 
" 

Bahkan Myu yang gampang bersemangat mengangguk serius sekarang. Mereka belum 
berada di area yang dihuni oleh monster, tapi mungkin ada bahaya bersembunyi di mana-
mana. 

Di luar Shin dan Schnee, Myu memiliki keterampilan deteksi tertinggi. Ada kemungkinan 
menemukan monster yang, jika Myu tidak mendeteksi, akan membuat Gian dan Lecus tidak 
mampu bereaksi dalam waktu. Peringatan Shin mungkin membuatnya sadar. 

"Oke, Myu, kamu ada di depan. Kami hanya akan membantu Anda jika ada bahaya. 
Meskipun kami di sini untuk membantumu, jangan perlakukan ini dengan enteng, 
mengerti? " 

"Ya pak!" 
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Tiga siswa menjawab bersamaan, lalu maju, dengan Myu memimpin mereka. Gian ada di 
belakangnya, dengan Lecus di posisi ketiga. 

Setelah beberapa saat, mereka mulai melihat pohon di sepanjang jalan. Untuk menghemat 
waktu, kelompok Shin mengambil jalur yang memotong sepetak hutan. Itu lebih pendek, 
tetapi menghadirkan risiko lebih tinggi untuk diserang oleh monster atau bandit daripada 
jalur yang lebih bundaran. 

Baik untuk manusia maupun monster, hutan adalah sekutu yang membantu mereka 
menyembunyikan kehadiran mereka. Menurut informasi yang dikumpulkan Shin, jalan 
yang mereka lalui adalah daerah dengan jumlah korban terbanyak yang dilaporkan. Bandit-
bandit secara rutin dimusnahkan oleh militer dan penjaga Erkunt, sehingga mereka jarang 
menyebabkan kerusakan nyata. 

Shin meninjau informasi ini secara mental sambil berjalan, ketika kehadiran di hutan mulai 
bergerak menuju jalan setapak. 

"Sesuatu akan datang!" 

Ketika kehadirannya sekitar 20 mel dari posisi mereka, Myu angkat bicara. Dia telah 
melihat kehadiran yang sama yang telah diperhatikan oleh Shin dan menatap ke kanan 
mereka. 

"Ini hanya satu unit, tapi sepertinya cukup besar." 

Myu terus fokus pada kehadiran yang mendekat, mencoba untuk mendapatkan informasi 
sebanyak mungkin sebelum pertempuran dimulai. Seorang pemain kemungkinan akan 
menggunakan 【Clairvoyance】 atau keterampilan serupa untuk melihat penampilan 

monster itu dengan segera; bagi Myu dan yang lainnya, mendapatkan keterampilan 
bukanlah hal yang mudah. 

Melihat ketiga siswa menggambar senjata mereka, Shin merenungkan apakah akan 
mengajarkan mereka keterampilan atau tidak. 

(Saya tahu bahwa keterampilan dapat diajarkan dengan cara yang sama seperti permainan. 
Tapi ini berbeda dari waktu dengan Tiera ...) 

Menggunakan 『Buku Rahasia』 itu mudah, tetapi akan menciptakan segala macam 

masalah. Di dunia ini keterampilan sangat berharga. Shin ingin menyebarkan mereka, 
sebagai alat untuk bertarung melawan monster, tetapi skill bisa digunakan untuk melawan 
orang lain juga. 

Melihat sejarah benua Eltnia, konflik dan pertempuran telah pecah berulang kali. Shin 
mengetahui tentang mereka ketika dia melihat Senja Mulia di Bayreuth dan Falnido. 
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Dia tidak bisa tahu kapan, di mana, dan bagaimana keterampilan yang dia ajarkan akan 
digunakan, jadi dia akhirnya menyimpulkan bahwa hanya dengan mengajar mereka 
tentang kemauan akhirnya bisa berhasil melawan Lecus dan yang lainnya. 

"Itu keluar !!" 

Sementara Shin tenggelam dalam pikirannya, monster itu hampir mencapai mereka. Itu 
bergegas melalui hutan. Suara gemerisik bisa terdengar dari semak-semak. Beberapa saat 
setelah peringatan Myu, sebuah bayangan melompat keluar dari semak-semak, seolah-olah 
melompati kelompok Shin. 

"Membela!!" 

Shin berteriak kepada Myu dan yang lainnya, yang menatap bayangan terbang tanpa 
bergerak. Bayangan itu melancarkan serangan ke arah mereka dari udara. 

Para siswa bereaksi terhadap perintah Shin: dia telah mengatakan kepada mereka bahwa 
melawan monster adalah hal pertama yang menjadi fokus, ketika dia menempatkan 
mereka melalui pemeras selama pelatihan. Berkat itu, Myu dan Gian menahan serangan 
monster dengan senjata mereka dan Lecus menggunakan mantra yang dia nyanyikan untuk 
membelokkannya. 

"Ini Greygunn." 

Shin menangkap tembakan proyektil ke arahnya dan melihatnya: itu adalah skala runcing. 
Myu dan yang lainnya menatap bayangan yang mendarat di tanah. Itu adalah monster 
seperti singa yang ditutupi sisik berwarna timah. 

Levelnya 248, sedikit lebih tinggi dari kisaran Greygunn yang biasanya. Ukurannya sekitar 
tiga mel panjang. Bahkan dengan keempat kakinya di tanah, matanya berada pada tingkat 
yang sama dengan Myu dan yang lainnya. 

Meskipun terlihat seperti mengenakan armor, gerakannya sangat cepat dan gesit, sisiknya 
memberikan pertahanan tinggi. Cakar kait besar di cakar depannya memiliki kekuatan 
serangan yang sangat tinggi; sementara itu tidak menggunakan sihir, menembakkan 
sisiknya memungkinkan Greygunn untuk meluncurkan serangan jarak jauh. 

Beberapa spesies bermutasi memiliki skala unsur, yang dapat dikenali dari warnanya. 
Greygunn yang berhadapan dengan party Shin memiliki skala yang tidak berwarna, 
menandakan kurangnya atribut elemen. 

"Aku belum pernah melihat monster ini sebelumnya." 

"Pria ini tangguh." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Myu dan Gian, senjata mereka menunjuk ke arah Greygunn, menggeram dan siap 
menerkam, mencoba menemukan jarak ideal untuk menyerang. Mereka tahu bahwa itu 
bisa menembakkan serangan jarak jauh, sehingga mereka tidak pergi terlalu dekat tanpa 
rencana. 

"Pak. Shin, bisakah kamu membiarkan kami menangani ini? " 

Shin berpikir itu agak terlalu sulit untuk lawan pertama mereka, tetapi Lecus memintanya 
untuk menyerahkannya kepada mereka. 

".... Maju dan coba." 

Di masa depan, mereka mungkin harus melawan lawan yang belum pernah mereka lihat 
sebelumnya. Berpikir bahwa dia bisa membantu mereka jika ada kesalahan kali ini, Shin 
memutuskan untuk membiarkan mereka bertarung sendiri. Untuk jaga-jaga, dia 
menyiapkan keterampilan pertahanan yang bisa dia aktifkan kapan saja. 

"Aku akan membatasi gerakannya dengan sihir, jadi kalian berdua menemukan celah dan 
serangan. Menarik perhatiannya saat saya mengucapkan mantra. " 

"Mengerti!" 

"Ya." 

Lecus memberikan instruksi kepada Gian dan Myu, lalu mengumpulkan kekuatan sihir. 
Greygunn memperhatikan bahwa Lecus sedang mencoba melakukan sesuatu, jadi dia 
melihat ke arahnya. Namun, sebelum bisa menyerang, Gian berdiri menghalanginya. 

"Aku juga di sini!!" 

Gian melangkah ke sisi kanan Greygunn, sementara Myu memukul sarung tangannya 
bersama-sama untuk menarik perhatiannya. Tepat saat monster itu melihat ke arahnya, 
Gian memukul perisainya dengan tombaknya, menyebabkan suara logam keras bergema di 
sekitarnya. 

Menyebabkan perhatian monster bergeser tepat sebelum menyerang, mereka mengganggu 
waktunya dan memaksanya untuk waspada terhadap mereka berdua, menghalangi 
monster itu dari fokus menyerang satu musuh. Dalam permainan itu tidak akan sangat 
berguna, tetapi di dunia nyata itu adalah strategi yang efektif. 

Myu dan pestanya mempraktikkan salah satu taktik yang diajarkan Shin kepada mereka. 

"Ini aku !!" 

Greygunn masih ragu-ragu karena suara dan aura pertempuran yang dilepaskan oleh Myu 
dan Gian, ketika tembakan kilat dari belakang Gian. Enam baut terbang di atas Gian dan 
menabrak, membuat monster itu tidak punya waktu untuk bereaksi. 
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Baut menyerang sisik monster itu: tubuhnya bergetar dan gerakannya melambat. Lecus 
telah memprioritaskan jumlah baut, karena mereka tidak menyebabkan banyak kerusakan. 
Monster itu menggeram, berjalan beberapa langkah dan menatap Lecus, masih di belakang 
Gian. 

Tatapan penuh amarahnya terfokus pada Lecus: pandangan monster itu sekarang mungkin 
hanya mencakup Gian yang memegang tombak dan Lecus yang bersenjata lengkap, sebuah 
celah yang tidak dilewatkan Myu. Dia tidak mengangkat suaranya atau membuat suara saat 
dia meluncur ke arah Greygunn. 

Terlepas dari pendekatannya yang tenang, Greygunn mungkin merasakan sesuatu: ia 
mencoba melompat menjauh, tetapi tinju Myu menyerang lebih cepat daripada yang bisa 
bergerak menjauh. 

"Haaa !!!" 

Dari posisi berjongkok, lurus Myu meledak bersama dengan auranya. Tinjunya memukul 
perut monster itu, dengan nyala api. 

Skill kombinasi Flame / Barehanded 【Crimson Lotus Straight】. 

Kualitas tertingginya adalah menghancurkan shell atau armor melalui ledakan yang berapi-
api. 

Beberapa monster dilindungi oleh cangkang tebal, sisik, atau bahkan baju besi: salah satu 
cara untuk melawan mereka adalah dengan menggunakan keterampilan seperti 【Crimson 

Lotus Straight】, yang dapat merusak bagian-bagian lapis baja. 

Greygunn yang mereka lawan tidak memiliki afinitas unsur, jadi menggunakan serangan 
unsur Api terhadap timbangan tidak terlalu efektif, tetapi nyala api itu tentu saja memiliki 
efek yang lebih kuat pada tubuh di bawah timbangannya. 

Ledakan itu menghancurkan sebagian dari skala monster, memungkinkan api untuk 
mencapai tubuhnya, yang membakar melalui monster itu. 

Itu adalah kondisi status 【Bakar】, yang disebabkan oleh serangan api magis. Greygunn 

memiliki sisik yang kokoh, tetapi tubuh telanjangnya tidak memiliki pertahanan yang 
tinggi. Itu adalah kesempatan ideal untuk menyerang. 

"Ini satu mo --- wah, itu sudah dekat!" 

Myu mencoba untuk menyerang bagian yang terbuka dengan serangan lanjutan, tetapi 
tiba-tiba dia berguling di tanah, membuat jarak antara dia dan Greygunn. Saat berikutnya, 
sesuatu terbang melalui ruang yang dia duduki sebelumnya, mendesis saat bergerak di 
udara. 
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"Oh, kamu perhatikan, aku terkesan." 

Karena ini adalah pertama kalinya dia melawan monster ini, Myu memberikan perhatian 
khusus pada sekelilingnya. Shin mengangguk bahagia, senang melihat bahwa pelatihan itu 
membuahkan hasil. 

Myu telah pindah karena dia melihat sesuatu datang dari belakang: serangan itu datang 
dari ekor Greygunn, panjang dan ramping, dengan skala besar melekat pada ujungnya. 
Ekor bisa menekuk dan memanjang dengan bebas, memungkinkan monster untuk 
memberikan serangan kuat dari luar bidang pandang lawan. 

Cakar dan taringnya yang ganas mudah terlihat, tetapi menghindari ekornya, yang sering 
diserang dari titik-titik buta, cukup berhasil selama pertempuran pertama melawan 
Greygunn. Myu berhasil melakukannya berkat keterampilan deteksi dan ketangkasannya 
yang tinggi, tetapi Gian dan Lecus mungkin tidak bisa menirunya. 

"Itu bisa memiliki metode serangan lain juga. Fokus pada gerakannya! " 

Lecus melemparkan buff pada Myu dan Gian, lalu meneriakkan peringatan. 

The Greygunn, setelah mengetahui bahwa Myu bisa menembus baju besinya, menjauh 
darinya. Gian kemudian berlari menuju monster itu, diikuti sedikit kemudian oleh Myu. 
Greygunn melihat ke arah Gian, tetapi gerakan Myu dan nyanyian Lecus mengganggu 
perhatiannya. 

Itu memilih untuk fokus pada lawan yang dia tahu bisa menyakitinya. 

"Apa, jadi kamu pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa?" 

Myu bergerak secara diagonal di depan binatang buas itu, yang memalingkan muka dari 
Gian: kesempatan yang tidak dilewatinya. 

Berkat buff dan skill tipe Gerakan 【Sliding】, Gian mendekati Greygunn dalam posisi siap 

menyerang: skill memungkinkannya untuk tidak mengubah posisinya saat dia mendekati 
monster. 

Tergantung pada penggunanya, itu mungkin untuk membuatnya terlihat seperti penyerang 
tidak bergerak, sesuatu yang sekarang dialami Greygunn. 

Ketika tombak Gian menghantam leher monster yang terbuka, makhluk itu menggeram 
seolah terkejut karena diserang entah dari mana. 

"Satu lagi!" 

Ujung tombak, masih menusuk leher monster itu, memancarkan warna ungu tua, yang 
kemudian menyebar ke leher monster itu dan daerah sekitarnya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"!?!" 

Greygunn melompat menjauh, tombak itu jatuh dan darah mulai menodai sisik-sisiknya, 
warna darahnya sama dengan senjata Gian. 

Skill kombinasi Air / Tombak 【Venom Spear】. 

Keterampilan memungkinkan ujung tombak untuk mengirimkan racun yang kuat, yang 
menyebabkan penyakit status lain pada monster. 

Di dunia ini, ada beberapa jenis racun: yang ditimbulkan oleh 【Venom Spear】 

memengaruhi kekuatan sihir. Karena itu, itu tidak terlalu efektif jika target memiliki INT 
lebih tinggi daripada pengguna. 

Statistik Greygunn, bagaimanapun, sebagian besar terfokus pada aspek fisik, jadi racun itu 
tidak hanya menyebabkan kerusakan monster. 

"Ini bergerak lebih lambat!" 

Ketika Gian menabrak leher, dekat jantung, racun itu bertindak cepat. Greygunn tidak bisa 
bereaksi pada waktunya untuk menghindari serangan Myu berikutnya. Dia menghindari 
ekor monster itu dan memukul tempat yang sama seperti sebelumnya. 

"Haaahh !!!" 

Dengan suara tumpul, tanah bergetar. Langkah Myu yang kuat menambah kekuatan 
bahkan lebih pada tinjunya, menyebabkan tubuh besar monster itu diluncurkan di udara, 
sisik-sisiknya berserakan oleh gelombang kejut serangan itu. 

"Jangan menyerah!" 

"Gotcha!" 

Myu bukan satu-satunya yang bergerak: bertujuan pada saat monster itu mendarat, Lecus 
menembakkan lebih banyak petir, diikuti oleh serangan lain oleh Gian. 

Greygunn, diperlambat oleh kerusakan dan racun, tidak bisa menghindari petir. 
Mempertahankan dampak, itu berfokus pada Gian. Ujung tombak itu dipenuhi oleh sisik di 
dahi monster itu, yang paling sulit. Karena Gian membidik di antara sisik-sisik itu, monster 
itu berpikir bahwa itu tidak dapat menerobos mereka: untuk monster, itu menunjukkan 
kecerdasan yang luar biasa. 

"Kamu siap menerima seranganku !? Anda harus benar-benar percaya diri dalam skala itu 
!! " 

Teriak Gian. Didukung oleh buff Lecus, tombak menghantam timbangan dan sedikit 
menusuk mereka, tetapi gagal menembus. Gerakannya berhenti, tetapi serangan itu tidak. 
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"Ambil ini!!" 

Lightening melompat keluar dari ujung tombak, membakar kepala monster itu. Berkat 
senjata yang menembus sisik-sisik, petir mengalir melalui tubuh monster lebih baik 
daripada baut sihir Lecus. Karena titik masuk, seluruh tubuh Greygunn bergetar hebat. 

Ketika kilat berhenti, kaki kanan depan binatang itu kehilangan kekuatan, 
menyebabkannya runtuh ke tanah. 

"Kamu selesai-Myu, mundur !!" 

Gian siap untuk memberikan pukulan terakhir, tetapi tiba-tiba dia melompat di antara 
monster dan Lecus, mengangkat perisainya tinggi. Myu terlalu cepat mengerti apa yang dia 
maksud dan membuat jarak antara dia dan monster itu. 

Sisik Greygunn berdiri: sekitar waktu yang sama ketika Gian mengambil posisi bertahan, 
lalu mereka menembak ke segala arah, seperti pisau lempar besar. 

Gian memblokir mereka dengan perisainya, Myu dengan sarung tangannya. Lecus, di 
belakang Gian, tidak perlu membela diri dan terus melantunkan mantra. 

"Gian!" 

Mengikuti panggilan Lecus, Gian melompat ke samping. Tongkat Lecus sudah menunjuk 
monster itu. 

"Ini dia !!" 

Satu baut terbang dari tongkat. Satu, baut besar, sangat berbeda dari baut 【Thunder Line

】 yang Lecus telah tembak di awal pertarungan. 

Keterampilan Sihir Petir 【Thunderbolt】. 

Itu tidak bisa digunakan untuk menembak beberapa baut ke arah yang berbeda seperti 【

Thunder Line】, tapi kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih tinggi. 

Greygunn, yang tidak dapat bergerak, tidak memiliki cara untuk menghindari halilintar: 
benar-benar tidak berdaya setelah menembak semua sisiknya, ia diserang secara langsung. 
Bahkan tanpa rengekan, ia runtuh sepenuhnya, asap mengepul dari tubuhnya. Myu dengan 
cepat mendekatinya dan memukulnya dengan cincang. 

Suara tulang yang retak bergema dan HP monster itu mencapai nol. 

"Sudah selesai dilakukan dengan baik." 
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Shin memuji Myu, yang telah memberikan pukulan terakhir. Monster, seperti halnya semua 
binatang, tidak pernah menyerah untuk mencoba bertahan hidup, sampai nafas terakhir 
mereka. Beberapa mencoba untuk membawa musuh mereka bersama mereka, yang lain 
berpura-pura lemah untuk menyerang selama pembukaan. Karena itu penting untuk terus 
menyerang, bahkan jika musuh berhenti bergerak. 

Shin juga tidak tahu pada awalnya, tetapi salah satu penyebab kematian tertinggi di antara 
para petualang adalah ragu-ragu sebelum menghabisi monster, sehingga memberi mereka 
kesempatan untuk menyerang. Untuk mencegah hal ini, dia sering mengatakan pada ketiga 
siswa untuk tidak pernah menyerah sebelum monster itu jelas mati. 

"Gian, Lecus, kamu juga melakukannya dengan baik. Anda bertarung dengan baik, tanpa 
membiarkannya fokus pada satu target. Saya pikir Anda akan dapat menahan Anda sendiri 
melawan musuh yang lebih kuat. " 

Menyerang lawan yang tidak bisa bergerak bisa membuat stres, jadi Shin secara aktif 
memuji mereka setelah kemenangan. Mereka benar-benar menunjukkan kerja sama yang 
baik, jadi Shin berpikir bahwa jika itu tiga vs satu, mereka mungkin bisa mengambil satu 
bahkan 300 tingkat monster. 

"Oke, ayo pergi. Monster akan terus menyerang, mereka tidak peduli dengan keadaan kita. 
Kami mungkin harus bertarung berturut-turut, tetapi tidak pernah kehilangan fokus Anda. 
" 

Tiga siswa menjawab kata-kata Shin dengan energi baru. Mereka bukan muridnya, tapi 
Shin senang dengan pertumbuhan mereka. 

"Mempertimbangkan batas waktu, kurasa kita sudah dekat." 

"Bagiku, rasanya agak terlalu lama, bahkan." 

"Benarkah?" 

"Kamu tidak bisa menganggap ini pekerjaan, kan Shin?" 

"Yah ... kamu benar." 

Dua puluh hari telah berlalu sejak Shin menerima permintaan pelatihan: masa liburan 
institut akan segera berakhir, yang juga berarti bahwa sesi pelatihan dengan pihak Lecus 
juga akan berakhir. 
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Vol. 13 - 4.1 
"Empat hari lagi ... yah tidak, tidak termasuk hari ini, hanya tiga." 

Setelah pelatihan, Shin berbisik pada dirinya sendiri sambil melihat langit biru yang cerah. 

Setelah pertemuan Greygunn, kelompok itu bertempur melawan sekawanan Mystic 
Wolves, kemudian Shin memutuskan untuk kembali ke kota. Dia ingin agar ketiga siswa 
membangun lebih banyak pengalaman dalam pertempuran monster, tapi, mungkin karena 
waktunya tidak tepat, mereka hanya menemukan monster yang bahkan tidak bisa 
dianggap pelatihan untuk Myu dan yang lainnya. 

"Kami berhasil bertarung melawan kelompok besar, jadi saya pikir sejauh menyangkut 
pelatihan, kami telah mencapai hasil yang cukup baik." 

"Yah, jika Anda mengatakannya demikian, saya kira begitu." 

Mengatakan mereka melatih pemain pemula tidak adil bagi pihak Lecus; Namun, Shin ingin 
melatih mereka sedikit lebih, meskipun kemampuan individu dan kerja tim mereka telah 
meningkat. 

Kata-kata Schnee menyiratkan bahwa dia terlalu terikat pada mereka, seperti yang 
dipahami Shin juga. 

"Sayang sekali, tapi mau bagaimana lagi. Saya tidak bisa terus melatih mereka sambil 
membuat tindakan balasan terhadap Keserakahan. " 

Hilamee mengatakan bahwa bagian dari perencanaan tindakan balasan terhadap iblis 
Keserakahan melibatkan kerja sama dengan negara Erkunt. Dalam hal itu, Shin tidak bisa 
melanjutkan melatih para siswa. Menjadi Terpilih, ada kemungkinan mereka akhirnya 
terlibat. 

Jika negara itu dalam bahaya, mereka mungkin dipanggil sebagai kekuatan tempur. Akan 
sulit jika mereka bangsawan atau bangsawan dari negara lain, tetapi Lecus dan yang 
lainnya tidak memiliki status sosial seperti itu. 

"Aku ingin mencoba membuat mereka menghadapi musuh yang terutama menggunakan 
serangan sihir ... beberapa monster menggunakan mantra sesekali, tapi mantra efek luas 
akan sulit dihindari. Kemudian, serangan mental. Akan lebih baik jika mereka bisa 
mengalami apa yang dirasakan oleh salah satu dari mereka. " 

Shin menyadari itu tidak akan mudah sama sekali. 

Dia dan Schnee bisa membiarkan siswa mengalami serangan sihir, tetapi yang mental 
adalah cerita yang sangat berbeda. Keterampilan yang mempengaruhi keadaan mental 
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orang lain dilarang oleh negara; bahkan jika Shin dan Schnee berpura-pura menjadi Yang 
Terpilih, di permukaan, mereka tidak bisa menunjukkan diri mereka dapat menggunakan 
keterampilan seperti itu dengan mudah. 

Jika informasi menyebar, beberapa akan mencoba menghapusnya, yang lain 
menggunakannya, yang lain lagi untuk mendapatkan keterampilan itu secara rahasia: 
hidup mereka akan menjadi seperti seorang pembunuh. 

"Lalu, senjatanya. Dengan mereka yang hampir langka, mereka tidak bisa mengerahkan 
kekuatan penuh mereka. " 

Myu dan Gian sudah merusak senjata mereka saat bertarung melawan monster. Jika 
senjata dan peralatan tidak sesuai dengan kemampuan pengguna, mereka tidak dapat 
menggunakan kekuatan mereka sepenuhnya, karena mereka mungkin sudah tahu. 

Mereka berusaha keras untuk menemukan peralatan yang berkualitas baik, tetapi monster-
monster di sekitar Erkunt tidak dapat menyediakan banyak dalam hal keuangan, sehingga 
tujuan mereka masih sangat jauh, seperti yang telah diakui para siswa pada awal pelatihan. 

Sekarang menumbuhkan monster telah berubah dan, dengan penampilan monster tingkat 
tinggi seperti Graygunn, masalah itu secara bertahap akan diselesaikan. 

Para siswa berencana untuk meminta bengkel Vulcan untuk memalsukan senjata mereka, 
sebuah ide yang didukung Shin sepenuh hati. Dia juga berencana memberi mereka aksesori 
yang "pantas" sebagai hadiah untuk menyelesaikan pelatihan. Karena mereka telah berlatih 
bersama, dia pikir akan baik-baik saja untuk melakukan itu. 

"Oh, itu Hilamee." 

Myu dan yang lainnya masih tergeletak di tanah, mengi, ketika Shin melihat Hilamee datang 
ke arah mereka. Mungkin ada perkembangan dalam hal ini dengan Keserakahan. 

Myu dan yang lainnya berada di tanah mengi karena, karena kurangnya monster, Shin dan 
Schnee telah bertarung melawan mereka. Mereka telah dimasukkan melalui pemeras tidak 
seperti sebelumnya, ke titik bahwa mereka nyaris tidak berhasil berdiri. 

Siswa lain yang menyaksikan pertandingan itu relatif terkejut, tetapi Shin dan Schnee tidak 
keberatan. 

"... eh, apa mereka baik-baik saja?" 

"Hanya beberapa goresan. Selama mereka pulih secara fisik dan mental, mereka akan baik-
baik saja. " 

" Kurasa aku bisa membayangkan, tapi apa tepatnya yang kamu lakukan? " 
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" Aku hanya menghadapi mereka secara langsung dengan 『Kakura』 sedikit. " 

" A-apa yang kamu katakan !? " 

Hilamee melolong setelah mendengar jawaban Shin. Bahkan goresan darinya bisa 
menimbulkan kerusakan besar: sulit untuk bahagia bahwa pesta selamat hanya dengan 
goresan, ketika satu goresan bisa berarti cedera yang mengerikan. 

"Mereka mungkin kehilangan anggota tubuh atau lebih buruk !! Ini masalah besar !! " 

" Tenang, aku menahan diri, cukup sehingga mereka akan menjaga anggota tubuh mereka 
tetap utuh. " 

"Bukan itu masalahnya !! Bagaimana jika Anda membuat mereka trauma!?! " 

Menyadari betul perbedaan kekuatan menjadi pihak Shin dan Lecus, Hilamee tidak bisa 
diam. 

Shin benar-benar menggunakan 【Limiter】 untuk menurunkan statistiknya, jadi 

kemungkinan menyebabkan kerusakan parah pada para siswa adalah rendah. Karena 
senjata yang dimiliki Shin, kemungkinan itu tidak nol, tetapi mereka tidak akan berakhir 
dengan anggota badan yang hancur. 

"Lagipula aku bertingkah seperti monster. Pelatihan setengah matang akan melukai 
mereka dalam jangka panjang, bukan? " 

" Hnnggh, ya, itu benar, tapi ... " 

Monster tidak akan menahan lawan yang terluka: penting untuk mengalami ini. 
Masalahnya adalah kekuatan Shin jauh lebih unggul dari monster-monster di sekitar 
Erkunt, jadi bahkan dengan 【Limiter】 aktif, kelompok Lecus mungkin telah merasakan 

rasa takut akan kematian terlalu banyak. 

Seperti yang dikatakan Hilamee, jika Shin berlebihan, dia bisa membuat mereka trauma. 

"Tolong hati-hati. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi, jadi sungguh, sungguh, jadilah! 
Hati-hati !! " 

" B-baiklah, aku mengerti... " 

Shin mundur ke arah tatapan tajam Hilamee. 

"Ngomong-ngomong, kamu datang jauh-jauh ke sini karena suatu alasan, bukan?" 

"Oh, ya, benar. Tentang proposal Anda mengatur item di pintu masuk penjara bawah tanah. 
" 
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Dalam pertemuan yang luar biasa, diputuskan untuk mengotorisasi pemasangan item 
sementara Shin ada di sana. Namun, tidak ada konsensus total. 

"'Jika Luxuria adalah sumber dari semua masalah, kita bisa mengasingkannya.' 'Apa yang 
akan kamu lakukan jika Shin itu salah satu pengikut Avaritia?' Anda tidak tahu seberapa 
besar saya ingin melemparkan 【Fireball】 pada mereka, dulu dan di sana ... jika Shin 

benar-benar musuh, Erkunt akan menjadi tumpukan puing sekarang! Serius! " 

Hanya mengingat pertemuan itu cukup menjengkelkan untuk membuat Hilamee 
mengepalkan tangannya. 

Rupanya, beberapa elit petinggi menjerit pendapat tidak berdasar, seperti bahwa itu 
adalah tanggung jawab Hilamee untuk menyewa setan, bahwa tidak ada alasan untuk 
mempercayai Luxuria dll, sehingga pertemuan berlangsung lebih lama dari yang 
diharapkan. 

Shin sendiri berpikir bahwa beberapa pendapat itu tidak sepenuhnya salah: jika mereka 
mengasingkan Luxuria, target musuh -- yang dia setujui -- akan menggeser tujuan musuh 
dan membantu mereka membeli waktu, jadi itu tidak akan sepenuhnya tidak efektif. 

Kepolosan Shin juga akan sulit untuk dibuktikan kepada seseorang yang tidak 
mengenalnya. 

Akhirnya, mempercayai kata-kata iblis jelas menjadi perhatian bagi siapa pun. 

Setelah meredakan kekhawatiran semacam itu, meyakinkan dan membatalkan argumen 
para petinggi, Hilamee tampak kelelahan. 

"Itu pasti sulit. Apa kamu mau jus buatan tangan Yuki? " 

" Ya, tolong! " 

Shin mengeluarkan salah satu minuman favoritnya dari kotak item, untuk membantu 
Hilamee pulih. 

Jus dibuat dari buah-buahan yang tidak ada dalam kehidupan nyata, dengan keseimbangan 
manis dan asam yang sangat menyenangkan bagi lidah. Efeknya termasuk HP, MP dan 
pemulihan kelelahan, minuman super asli. Shin selalu menyimpan stok besar di kotak 
barangnya. 

"Aaah, sangat lezat ..." 

"Jika kamu suka, aku bisa berbagi resep?" 

"Oh, itu akan luar biasa!" 
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Hilamee tampaknya sangat menikmatinya, jadi dia mengambil resep dari Schnee dengan 
gembira. 

"Jadi, kapan saya bisa mengatur item? Bisakah saya pergi hari ini? " 

" Tentang itu, saya ingin meminta Anda melakukannya besok pagi. Saya juga berpikir untuk 
melakukannya sesegera mungkin, tetapi staf yang bertanggung jawab atas fasilitas itu ingin 
berada di sana juga. Mereka khawatir, tentu saja, karena posisi mereka. " 

Karena pekerjaan mereka, mereka akan tersedia hanya keesokan paginya. Ada sesi 
pelatihan yang dijadwalkan, tetapi penjara bawah tanah itu merupakan prioritas yang lebih 
tinggi. 

"Mengerti, jadi besok pagi kita harus pergi ke ruang staf?" 

"Tidak, kami akan datang menjemputmu. Waktu di sini agak tidak jelas, jadi sulit untuk 
membuat janji. " 

Sementara jam tangan ada, mereka cukup mahal. Karena pedagang dan pejabat pemerintah 
selalu terburu-buru, mereka sering menggunakannya juga. Masalahnya adalah bahwa tidak 
ada sistem waktu bersatu internasional, seperti di dunia Shin sebelumnya. 

Semua jam di dunia ini menunjukkan jam yang sedikit berbeda: pedagang dan orang lain 
menyesuaikan jam di antara mereka untuk menunjukkan waktu yang sama. 

Di sisi lain, waktu yang sepenuhnya disatukan ditunjukkan oleh menu yang dapat diakses 
oleh mantan pemain dan karakter pendukung. Shin telah meminta Shibaid dan yang 
lainnya untuk mengkonfirmasi, tetapi tidak ada perbedaan sedikitpun, meskipun tidak 
diketahui bagaimana cara kerjanya. 

"Pak. Shi ... tolong..kami, kami juga ... " 

" Oh, kau kembali bersama kami? " 

Sebuah suara lemah membuat Shin berbalik, dan dia melihat Myu bergoyang di kakinya. 
Gian juga perlahan berdiri, sementara Lecus masih berbaring di tanah, terengah-engah. 
Mungkin perbedaan energi antara baris depan dan belakang. 

"Kamu juga lebih cepat pulih." 

Stamina dan pemulihan berubah seiring level, tetapi latihan dapat membantu 
meningkatkan keduanya. Bersamaan dengan pelatihan, para siswa juga berlatih, yang 
menunjukkan efeknya. Terutama Lecus, yang keluar dari pelatihan setengah jalan, telah 
meningkat secara eksponensial. 

"Bwahah !!" 
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"Diam." 

Berkat jus Shin, Myu pulih seketika dan melompat, penuh energi. Gian memelototinya: dia 
sudah minum jus dan berdiri tanpa kelelahan. 

"Wah, aku hidup untuk seteguk ini ..." 

"Tapi itu bukan bir." 

Lecus terdengar seperti dia meneguk bir pertamanya setelah bekerja, jadi dia dibawa 
kembali ke kenyataan. Myu dan Gian lebih merupakan tipe fisik, jadi bahkan jika dia sudah 
terbiasa, Lecus masih tidak bisa mengimbangi mereka. 

"Yah, jika Anda sudah mencapai titik ini, saya pikir kita dapat mengatakan bahwa pelatihan 
jangka pendek ini layak dilakukan. Kamu juga sudah belajar keterampilan, kan? " 

Setelah bertarung dengan sejumlah monster, Myu tampak sangat bersemangat dan Shin 
mendengarnya mengatakan itu. 

"Ah, ya, aku sudah---" 

"Tidak, tidak perlu mengatakannya. Karena struktur pelatihan, saya kurang lebih tahu 
semua keterampilan yang Anda miliki, jadi saya bisa menebak, tetapi sesi akan segera 
berakhir. Saya tidak perlu mendengarnya. Kami tidak tahu siapa yang mendengarkan ... 
tempat ini lebih diberkati daripada yang lain, tetapi keterampilan benar-benar sangat 
berharga. " 

Tidak ada gunanya mengetahui pada saat itu; Shin telah menunjukkan banyak 
keterampilan, tetapi dia memperingatkan mereka semua sama. Dia tahu apa yang mereka 
latih, jadi ketika dia memberi tahu Lecus dia punya ide bagus tentang keterampilan apa 
yang telah mereka pelajari: pemulihan untuk Lecus, ofensif untuk Myu dan Gian. 

Banyak kenalan Shin tahu keterampilan, jadi mudah untuk dilupakan, tetapi di dunia ini 
keterampilan sangat langka. Bahkan mengetahui satu saja sangat mengesankan. Untuk 
mempelajari keterampilan hanya dengan pelatihan tidak lain adalah membanggakan, dari 
sudut pandang orang normal. 

Untungnya, tidak ada siswa atau guru lain di sekitarnya, jadi tidak ada yang mendengar 
percakapan mereka. 

"Ada banyak orang dengan keterampilan di lembaga ini, tapi aku mendengar bahwa di luar 
Taman, orang-orang dengan keterampilan menurun, jadi aku terkejut ketika aku pertama 
kali tiba ... tapi aku terbiasa dengan itu, kurasa." 

"Taman adalah negara elf, atau lebih tepatnya, pemukiman, kan?" 
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"Ya. Banyak orang di sana memiliki keterampilan, seperti di Erkunt, tetapi ada beberapa 
tempat yang dilindungi seperti dinding kastil ini, sehingga suasananya lebih seperti desa 
Pixie. Sebuah penghalang mencegah monster keluar. " 

" Apakah kamu boleh mengatakan itu padaku? " 

" Ada yang bisa mempelajari ini dengan penelitian. " 

Shin tidak tahu, tapi sepertinya itu adalah pengetahuan umum. 

Dia tahu bagaimana negara elf terstruktur, tapi dia belum mengunjungi atau bahkan 
semakin dekat setelah datang ke dunia ini. Dia membayangkan bahwa mereka membangun 
pemukiman di atas atau di dalam pohon. 

"Saya datang dari desa dekat Kilmont! Saya ingat bahwa orang-orang dari desa saya dapat 
menggunakan keterampilan secara normal juga ... " 

"Hei, aku baru saja memberitahumu untuk berhenti membicarakan hal-hal seperti itu 
dengan mudah. Keterampilan sangat berharga, tidak pernah lupa. " 

Myu menutup mulutnya dengan tangannya. Kata-katanya cukup untuk mengungkapkan 
bahwa desanya bukan desa biasa. 

Mungkin ada desa tersembunyi dengan Yang Terpilih atau pewaris keterampilan: itu tidak 
akan konsep yang terlalu aneh, jadi Shin memutuskan untuk tidak menanyakan lebih lanjut 
tentang masalah ini. 

"Salah satu kawan saya juga adalah seorang Dragnil yang memiliki ikatan dengan 
kekaisaran. Saya belum banyak bertanya kepadanya tentang kekaisaran, sekarang saya 
memikirkannya ... Saya kira saya akan melakukannya begitu dia tiba. " 

" Kekaisaran adalah tempat yang sangat bagus untuk tinggal, saya sangat 
merekomendasikannya! Kaisar, pangeran dan putri semuanya adalah orang-orang yang 
terpuji! " 

" Oh, benarkah sekarang. " 

Lecus menambahkan bahwa karena letaknya dekat dengan Tempat Suci, pemerintahan 
kekaisaran tidak mungkin miskin. 

"Aku akan menanyakan lebih detail padanya ketika dia tiba." 

"Orang seperti apa dia?" 

"Dalam satu kata, aku akan mengatakan dia seorang pejuang. Dia telah berjuang jauh lebih 
lama daripada aku, dan dia lebih baik dalam mengajar juga. " 
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Terima kasih atas bantuan Schnee, mereka berhasil melatih para siswa bahkan jika mereka 
meningkat: jika itu hanya Shin, dia akan memiliki tangannya penuh hanya dengan Lecus ' 
pesta. 

"Sekarang setelah kupikir-pikir, kami tidak pernah mendengar apa pun tentang pestamu, 
Tuan Shin. Apa anggota lain yang ada di sana? " 

" Tuan, Pixie, dan Elf lain, plus monster mitra kami. " 

" Kau juga memiliki kemampuan penjinak !? Saya mendengar sulit untuk melatih mereka 
dengan pekerjaan tipe pertempuran. " 

"Yah, bagiku, hanya bisa membuat kontrak sudah cukup. Sebenarnya aku tidak memiliki 
banyak keterampilan penjinak. " 

Shin sering melihat keterampilan menggunakan Cashmere, jadi dia mengenalnya sampai 
batas tertentu: ada yang cukup aneh dan menarik, seperti keterampilan yang meningkat 
dalam kekuatan ketika kasih sayang monster itu meningkat atau keterampilan yang 
membiarkan monster memiliki pemain untuk meningkatkan statistik mereka. 

Shin juga melatih mereka sedikit demi sedikit, kapan pun dia punya waktu. Dia tidak 
pernah terlalu fokus pada mereka, jadi mereka tumbuh dengan santai. 

"Dulu aku berpikir bahwa aku, Gian dan Myu cukup terampil. Saya ingin mengatakan 
bahwa kami tidak terlalu percaya diri, tetapi melihat Anda berdua, perasaan itu 
menghilang. Jika mereka ada di pesta denganmu, anggota lain pasti benar-benar luar biasa 
juga ... " 

Lecus dan yang lainnya mengalami kesulitan membentuk partai dengan orang normal, jadi 
dia menyadari bahwa anggota partai Shin juga harus berada pada level Orang Terpilih atau 
lebih. 

"Yah, ya, aku tidak bermaksud untuk sesumbar, tapi kupikir mereka semua bisa 
digolongkan sebagai petarung top, tidak peduli ke negara mana mereka pergi." 

Shin berbicara sambil berpikir bahwa hanya Tiera yang akan menolak dideskripsikan 
seperti itu. Dia selalu mengatakan bahwa itu semua berkat Kagerou, tetapi dia telah 
tumbuh jauh lebih kuat dalam dirinya sendiri. Statistik, teknik, keterampilan, dan 
pengalamannya juga berada di atas petualang rata-rata. Saat ini, dia bisa dengan mudah 
mengalahkan putri Kaede, Shadow dan Holly di Balmel. 

Sebelumnya, dia memiliki statistik yang lebih rendah dan harus puas dengan tekniknya, 
tetapi sekarang dia memiliki statistik yang sama, jika tidak unggul, dan bisa menang tanpa 
masalah, atau pikir Shin. 
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"Begitu semua anggota partai berkumpul, kamu bahkan bisa mengambil alih sebuah negara 
lalu ..." 

"Jangan mengubah kita menjadi pemberontak sekarang. Kita tidak akan berperang 
melawan negara, kecuali sesuatu yang luar biasa terjadi. " 

" Bagaimana jika mereka memberitahumu, "beri kami Yuki atau yang lain"? " 

" Lalu mereka berubah menjadi abu, tidak peduli siapa mereka. " 

Shin menjawab segera. Dia tidak akan ragu, bahkan jika lawannya adalah bangsawan atau 
kerajaan. 

"Tentu saja kamu akan mengatakan begitu. Kau jungkir balik, bukan. " 

" Kenapa bertanya begitu sekarang? " 

Hilamee menjawab bahwa itu adalah lelucon, tetapi Shin merasa aneh. Mengambil alih 
suatu negara, menyuruh Schnee pergi ... itu terlalu memprihatinkan. 

"Ada sesuatu yang saya khawatir, sebenarnya ... Aku akan memberitahu Anda rincian 
nanti." 

"Sudah. Tapi aku punya firasat buruk tentang ini ... " 

Karena dia menyebutkan kata country, Shin menduga ada sesuatu yang mungkin terjadi di 
Erkunt. Lagipula, Hilamee baru saja mengunjunginya untuk membahas masalah Dosa 
Mematikan. 

"Apa sesuatu terjadi?" 

"Tidak ada hubungannya dengan latihanmu, jangan khawatir. Omong-omong, kami tidak 
punya banyak sesi lagi, hanya tiga hari sebenarnya. Saya berencana untuk melakukan 
rekap semua yang telah kami lakukan, dan satu-satu pelatihan pada hari terakhir. " 

" Satu-satu ... " 

Gian bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar. Mereka terutama telah melatih 
cara menghubungkan keterampilan, cara menggunakannya, mempelajari karakteristik 
mereka. Tujuan pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan individu mereka dan 
memperluas jangkauan strategi mereka. Karena itu, mereka tidak pernah terlibat dalam 
pertempuran habis-habisan seperti hari pertama. 

Terutama akhir-akhir ini mereka fokus pada pertempuran sebagai sebuah tim, jadi mereka 
memiliki sedikit peluang untuk bertarung sendiri. 
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Di antara ketiganya, Gian adalah yang paling terampil dalam teknik individu. Di pesta, dia 
bertarung secara seimbang antara serangan dan pertahanan, jadi dia mungkin memiliki 
beberapa frustrasi yang terpendam. Berbeda dari Myu, yang menikmati aksi bertarung itu 
sendiri, Gian lebih peduli tentang kemenangan. 

"Ooh, Gian terbakar!" 

"Lagipula dia benci untuk kalah." 

"Diam, kalian berdua." 

Gian memelototi Myu dan Lecus yang terkesan, lalu mengambil tombaknya. Shin berdebat 
melawan mereka setelah monster-monster itu terbukti kurang, jadi itulah saatnya mereka 
biasanya pergi makan siang. Gian dengan bersemangat mengayunkan tombaknya, karena 
dia tidak peduli sama sekali tentang makan. 

Tombak latihannya menembus udara. Setelah monster pelatihan dan pertempuran sengit, 
itu mengayun lebih tajam dan lebih cepat dari sebelumnya. 

"Kita pergi sekarang, tapi apa yang akan kalian berdua lakukan?" 

"Aku akan berlatih sedikit lagi juga!" 

"Aku juga. Aku juga tidak bisa kalah. " 

" Begitu. Saya menantikan hari terakhir, kalau begitu. " 

Dipengaruhi oleh Gian, Myu dan Lecus dengan bersemangat memulai pelatihan juga. 
Melihat mereka, Shin merasa puas dengan cara yang berbeda dari ketika dia melatih para 
pemain pemula dalam permainan. Dia merasa bahwa dia bertindak sebagai guru karena dia 
menikmati perasaan ini. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 13 - 4.2 
"Apa yang akan kamu lakukan hari ini?" 

"Aku ada diskusi tempa di tempat Vulcan. Saya juga berpikir untuk membuat aksesori kecil 
sebagai hadiah perpisahan untuk Lecus dan yang lainnya. Dengan standar dunia ini, tentu 
saja. " 

Shin dapat dengan mudah menyiapkan aksesoris yang berkelas dunia. Namun, dia telah 
melatih pesta Lecus sebagai permintaan dari sekolah, jadi memberi mereka sesuatu seperti 
itu pasti akan menimbulkan masalah. Maka, dia berencana memberi mereka aksesori yang 
bisa berfungsi sebagai kenang-kenangan. 

Alasan lain adalah untuk membuat koneksi. Shin merasa bahwa bukan hanya Myu, tetapi 
juga Lecus dan Gian datang dari latar belakang khusus. Di dunia di mana memiliki satu 
keterampilan pun sangat dihargai, Orang Terpilih dengan beberapa keterampilan sangat 
jarang. 

Beberapa Orang Terpilih adalah petualang aktif, jadi itu mungkin tidak berlaku untuk 
mereka semua, tetapi kelompok Lecus masih belum matang dibandingkan dengan mereka. 
Bahkan jika institut itu menarik siswa dari seluruh benua, dan ketiga siswa itu memiliki 
kekuatan bertarung yang cukup besar, mengirimkan yang Terpilih di mereka sendiri 
sedikit tidak wajar. 

Entah mereka pikir memang tidak ada masalah, atau ada arti khusus di dalam diri mereka 
sendiri, Shin tidak tahu, tetapi ingin berbagi koneksi dengan orang-orang unik seperti itu 
tidak aneh. 

Dia telah mendengar dari Schnee bahwa menjadi Terpilih hanya akan membantu 
mencakup satu atau mungkin dua bidang, yang berarti bahwa sangat sedikit orang yang 
memiliki banyak keterampilan dalam pekerjaan tipe pertempuran dan jenis penciptaan, 
seperti yang dilakukan Shin dan partainya. Karena alasan inilah, banyak Orang Terpilih 
terhubung dengan orang lain dengan keterampilan yang tidak mereka miliki. 

Bagi Shin, akan baik-baik saja jika orang-orang di sekitar mereka memandang hubungan 
mereka seperti itu: dia sudah mulai lebih memikirkan reaksi orang lain. 

Itu juga merupakan hadiah kecil untuk merayakan upaya yang mereka lakukan dalam 
pelatihan. Asesoris dengan sifat magis cukup mahal bahkan jika mereka tidak memberikan 
efek luar biasa, setidaknya lebih dari gigi kelas Rare. 

"Lagipula, aksesori dunia ini kebanyakan hanya digunakan sebagai dekorasi." 

Sebagai spesialis pekerjaan tipe-kreasi, Shin ingin menolak pemikiran saat ini dan 
menyatakan bahwa aksesori seharusnya merupakan peralatan yang mencakup kelemahan, 
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peningkatan kekuatan, atau kemampuan yang tidak Anda miliki. Menggunakan aksesoris 
hanya untuk visual mereka tidak terpikirkan oleh seorang petualang. 

Ada beberapa pengecualian, seperti orang yang memiliki preferensi tertentu atau memilih 
aksesori yang cocok dengan sisa peralatan mereka; tetapi bagi orang-orang yang mencari 
nafkah melalui pertempuran, menggunakan aksesori yang tepat akan alami. 

Bukan tidak mungkin menemukan aksesoris dengan efek yang bermanfaat di pasaran, 
tetapi mereka sulit ditemukan, terutama jika orang mencari efek yang berguna dalam 
pertempuran. 

Shin telah mendengar bahwa ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat keterampilan yang 
diperlukan untuk melampirkan properti magis pada aksesori berbeda dari tingkat yang 
dibutuhkan untuk senjata dan baju besi; jelas, aksesoris membutuhkan level yang lebih 
tinggi. 

Di dunia ini, meningkatkan keterampilan pekerjaan tipe penciptaan membutuhkan lebih 
banyak waktu, uang, dan usaha daripada pekerjaan tipe pertempuran, karena keterampilan 
tipe penciptaan membutuhkan bahan. Menghentikan setelah mencapai tingkat yang cukup 
tinggi untuk memikat senjata dan baju besi memungkinkan untuk mulai membuat 
peralatan terpesona tersebut dan menjualnya, sehingga pengguna dapat menghemat 
waktu, tenaga, dan bahan. 

Bergantung pada orangnya, fokus pada senjata dan baju besi berarti menjadi mampu 
memberi mereka sihir tingkat tinggi juga. 

"Bagaimanapun juga, aksesoris yang digunakan dalam pertempuran biasanya diambil dari 
reruntuhan atau ruang bawah tanah. Item dengan kemampuan yang berguna dalam 
pertempuran hanya dibuat oleh pengrajin di ibukota kerajaan atau sekitarnya, dan mereka 
juga jauh lebih mahal daripada peralatan lainnya. " 

" Yah, kurasa itu tidak bisa dihindari, tapi tetap saja. " 

Kau tidak bisa t hanya fokus pada keterampilan dan tidak ada yang lain di dunia ini. 
Mencari nafkah adalah prioritas pertama, jadi Shin berpikir itu wajar bahwa kebanyakan 
orang memilih untuk meningkatkan keterampilan mereka sampai batas tertentu. 

"Baiklah, ayo kita pergi menemui teman kita, Tuan Vulcan." 

Mereka tiba di bengkel Vulcan, Golden Land. Shin membuka pintu dan melihat Vaal 
bersama beberapa kurcaci lainnya. 

Para kurcaci berbalik untuk melihat para pendatang baru dan langsung membeku di 
tempat, dengan ekspresi seolah-olah mereka tersambar petir. 

"Oh, Tuan Shin. Bos ada di belakang. " 
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" Mengerti. " 

Shin mengangguk pada Vaal, menyapa para kurcaci dengan gerakan kecil dan melanjutkan 
ke bagian belakang toko. Dia telah mengunjungi beberapa kali, dengan alasan bertukar 
teknik, dan sekarang mereka berdiskusi dan bertukar pendapat. Itu adalah stimulus yang 
bagus untuk Vulcan, yang menyuruh Vaal untuk membiarkan Shin masuk ke bengkel ketika 
dia datang. 

Schnee telah mulai membantu Shin dengan pekerjaan bengkel juga, jadi kali ini dia 
menemaninya ke bengkel Vulcan. Setelah mereka lewat, mereka dapat mendengar kata-
kata kurcaci seperti "Wanita itu masuk juga?" Atau "Itu pasti seorang dewi ..." 

Shin menyadari bahwa desas-desus mulai beredar tentang Schnee, yang biasanya 
menunggu di dekat resepsi ketika Shin mengunjungi Vulcan. Tujuan kurcaci itu berbicara 
kepadanya, rupanya. 

"Pandai besi kota ini ... sedikit libur ...?" 

Shin merasa sedikit khawatir. 

"Oh? Ooh, kamu datang! Dengan teman peri wanita Anda juga? Dia selalu menunggu di 
depan, apakah kamu ingin membuatnya melakukan sesuatu? " 

Vulcan bertanya pada Shin mengapa Schnee datang. Banyak pandai besi melarang wanita 
memasuki bengkel mereka, tetapi Vulcan berbeda. Tidak ada rasa tidak suka atau jijik di 
wajahnya, tetapi rasa ingin tahu yang sederhana. 

"Dia memiliki bakat untuk memulai, tetapi baru-baru ini saya membantunya sedikit, dan 
dia sangat pandai dalam hal itu. Saya pikir itu akan baik bagi Anda untuk melihatnya juga, 
mungkin memberikan pendapat Anda. " 

"Jika kamu mengatakan itu, maka dia tidak bisa menjadi pemula setidaknya. Elf bagus 
dalam pekerjaan yang tepat seperti meramu dan membuat kerajinan. Bahkan jika 
bidangnya berbeda, saya yakin dia juga memiliki kepekaan dan mata yang cukup untuk 
pekerjaan ini. " 

Di GERBANG BARU, para kurcaci mendapat bonus di semua jenis pekerjaan penciptaan, 
yang paling pandai dalam hal pandai besi. 

Setelah mereka, elf adalah ras paling diberkati dalam hal jenis pekerjaan penciptaan. 

Seperti yang dikatakan Vulcan, juga berkat kemampuan bawaan mereka, elf tidak kalah 
dengan kurcaci ketika datang ke kerajinan halus, seperti meramu ramuan atau membuat 
kain. Tingkat keterampilan pandai besi Schnee rendah, tetapi dalam keterampilan yang 
membutuhkan pekerjaan gesit, seperti meramu, menenun dan mengukir dia level VIII ke 
atas. 
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"Kami tidak terlalu berbakat dalam menangani sihir, jadi saya ingin wanita kami di sini 
untuk fokus pada pemeriksaan itu." 

"Itu benar. Peri juga bisa melihat sesuatu yang berbeda dari kita. " 

Shin telah mendengarnya dari Schnee ketika mereka makan di Tsuki no Hokora. Elf bisa 
melihat "aura kehidupan" dari bahan masakan, jadi dia menyebutkannya. 

"Dimengerti. Saya belum cukup terampil untuk benar-benar berpartisipasi dalam 
penempaan, jadi saya akan fokus pada hal itu. " 

Schnee mengangguk, lalu Shin dan Vulcan berdiri di depan tungku. Ingot besi kecil 
dimasukkan ke dalam dan dilebur dalam bentuk instan. Vulcan meraih besi yang dihasilkan 
dengan penjepit dan memperbaikinya di atas landasan. 

"Pertama, mari kita overlay sihir kita." 

Vulcan kemudian mengangkat palu. Shin membidik waktu yang tepat dan mengikutinya. 
Suara logam yang mencolok berlanjut: suara palu Vulcan yang bernada tinggi dan suara 
palu Shin yang sedikit menggema bergema di bengkel. 

Ketika palu terus menyerang, setrika mulai berubah bentuk. Blok besi berukuran 5-cemel 
diregangkan dan menjadi lingkaran bundar 10-cemel yang lebih tipis ketika Vulcan dan 
Shin berhenti. 

"Hmm, seperti biasa, ketika aku menempa sesuatu bersamamu bentuknya selalu keluar 
sempurna. Bahkan jika logam itu bulat sejak awal, itu adalah misteri bagaimana bisa 
berakhir dengan bulat sempurna. " 

Vulcan berkomentar sambil melihat item besi bundar. Hasil seperti itu disebabkan oleh 
keterampilan pandai besi Shin, yang mempengaruhi bentuk item berdasarkan imajinasi 
pengguna. Bahkan tanpa mengasah, adalah mungkin untuk membuat bagian pisau dari 
pedang atau pisau. 

"Efeknya, peningkatan pertahanan. Sepertinya itu bisa memproyeksikan penghalang tipis. " 

Shin menganalisis item itu dengan senyum kecil. Sebagai kategori, itu adalah perisai, 
perisai besi, kemungkinan besar. Itu bisa memproyeksikan penghalang, seperti Great Shell 
Shield of Collision milik Shibaid. 

Shin mencoba melengkapinya dan menyuruh Vulcan menyerangnya, sehingga mereka 
dapat memastikan bahwa penghalang 30-cemel benar-benar muncul, dengan perisai di 
tengahnya. Ketika palu Vulcan menghantam, bagaimanapun, itu hancur dengan suara 
ringan. 

"Itu terlalu rapuh. Rasanya seperti menghancurkan selembar es tipis. " 
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" Kami telah membuat banyak prototipe sampai sekarang, tetapi efeknya sangat bervariasi, 
ya. " 

Ketika Vulcan dan Shin bekerja bersama, eksperimen gagal seperti itu sering terjadi. Lebih 
dari 90% item yang dihasilkan adalah barang tak berguna. 

"Namun, ketika aku mendapat bantuan Yuki, kami berhasil sekitar sekali setiap dua kali." 

"Apa? Ini jauh lebih baik daripada dengan saya. Hmm, saya gagal melihat alasannya. Ras, 
kekuatan sihir, kontrol, afinitas, peralatan, bahan ... bisa apa saja. Bagaimana menurut 
Anda? " 

Dengan hanya dua jenis sampel, sulit untuk menentukan alasannya. 

"Mari kita lihat, kita menggunakan bahan yang sama, dan karena kamu memiliki tingkat 
keberhasilan yang tinggi dengan Vaal, aku ragu penyebabnya terletak pada peralatan. 
Afinitas yang berbeda karena ras kita mungkin ada hubungannya dengan itu, tetapi saya 
merasa bahwa perbedaan dalam kekuatan sihir dan kontrol adalah kuncinya. 
Bagaimanapun juga, kita menyerang sambil menanamkan kekuatan sihir, jadi bukankah 
penyebab yang terkait akan menjadi konsekuensi alami? " 

" Begitu , aku mengerti ... antara aku dan nyonya kita di sini, perbedaan kekuatan sihir tidak 
dapat dipungkiri, dan kau punya banyak muatan kekuatan sihir juga. Entah milik saya 
terlalu lemah atau milik Anda terlalu kuat. Nona, beri tahu kami apa yang ada di pikiranmu 
juga. " 

Vulcan mengangguk pada jawaban Shin, lalu meminta pendapat Schnee juga. 

"Kuantitas dan kontrol kekuatan sihir, aku cukup yakin bahwa dua elemen ini saling 
berhubungan. Saya melihat kekuatan sihir kalian berdua diimbuhi bentrokan dan membuat 
percikan satu sama lain. Pada akhirnya, kekuatan sihir Shin hampir sepenuhnya menutupi 
item itu, menyisakan sedikit milik Mr Vulcan. Ketika aku dan Shin melakukannya, kekuatan 
sihir kami tumpang tindih, jadi aku percaya bahwa ini adalah penyebab di balik perbedaan 
hasil. " 

" Lapisan kekuatan sihir, huh. Aku akan terkutuk jika aku tidak iri padamu karena bisa 
melihat apa yang hampir tidak bisa kami rasakan. " 

Vulcan dan Shin mencoba membayangkan lapisan yang dijelaskan Schnee, tetapi jauh dari 
membangun lapisan, mereka bahkan tidak bisa membuat kekuatan sihir mereka tumpang 
tindih, sehingga mereka berdua memiliki wajah masam di wajah mereka. 

"Bisakah Anda menunjukkan kepada saya bagaimana Anda menempa Vaal? Jika saya 
melihat upaya yang berhasil, saya mungkin akan menemukan perbedaan yang lebih jelas. " 
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" Tentu. Dengan seseorang dengan mata sebagus milikmu di sekitar, akan memalukan 
untuk tidak mencobanya. " 

Vulcan menyeringai dan memanggil Vaal. Cucu pandai besi itu pergi dari keramaian kerdil, 
membalikkan tanda toko ke sisi "tertutup" dan mulai bekerja segera. 

Ketika Vulcan dan Vaal memukul palu mereka, suara yang sangat mirip bergema di 
sekitarnya. Menjadi master dan mahasiswa, gaya mereka yang mencolok mungkin juga 
sangat mirip. Di sebelah Schnee, Shin juga mencoba fokus dalam menangkap perubahan 
kekuatan sihir. 

Berbeda dengan melihat kekuatan sihir yang digunakan selama mantra, apa yang Shin bisa 
lihat hanyalah kabut tipis, ketika palu menghantam landasan, seolah-olah dia sedang 
melihat foto yang kabur, mungkin karena dia tidak terbiasa. 

Pandai besi terus bekerja, palu mereka bergantian, percikan kecil kekuatan sihir terbang di 
sekitar. Shin bisa melihat sekilas objek tipis seperti membran. 

Dia terus lebih fokus, dan perlahan-lahan kabut itu terangkat. 

"Itu ..." 

Selaput tipis dan transparan menutupi besi. Film merah serangan Vulcan, film oranye 
serangan Vaal membentuk lapisan demi lapisan. Setiap kali mereka menabrak lapisan baru 
muncul, tetapi ketebalan total tidak berubah. 

Ketika Vulcan dan Vaal menyelesaikan pekerjaan mereka, selaput tersebut telah menjadi 
warna di antara keduanya dan diserap oleh permukaan besi. 

"Kurasa ini dia. Itu berjalan cukup baik. " 

" Ya, ini memiliki efek dukungan. " 

Blok besi membentuk bentuk sedikit lebih tidak teratur daripada yang ditempa oleh Shin 
dan Vulcan. Efek yang diberikan adalah + 5% STR. 

Mengesampingkan bentuknya, efeknya jauh lebih berguna daripada apa yang diproduksi 
Shin dan Vulcan. 

"Kekuatan sihirmu tumpang tindih dengan rapi, seperti kata Yuki. Pada akhirnya, mereka 
bercampur dan dihisap masuk. " 

" Kamu bisa melihatnya? " 

" Aku fokus pada barang itu dan bisa melihatnya sedikit demi sedikit, tapi aku bisa melihat 
sesuatu yang jelas hanya pada akhirnya. " 
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" Aku pikir begitu bisa terjadi, tapi ... tidak pernah begitu tiba-tiba. " 

Schnee berpikir bahwa Shin dapat menjadi mampu melihat lapisan kekuatan sihir, karena 
itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pandai besi, tetapi terkejut bahwa dia tiba-
tiba mengetahui kemampuan ini. 

"Shin, saudaraku, aku tidak bisa membiarkan itu meluncur tanpa bertanya-tanya siapa 
kamu sebenarnya ... tapi aku tidak akan mengajukan pertanyaan, dan jangan kamu juga, 
Vaal." 

"Jangan khawatir grampa, aku Aku sudah yakin bahwa untuk Tuan Shin tidak ada yang 
mustahil. " 

Vulcan memperingatkan cucunya setelah mendengar pembicaraan Shin dan Schnee, tetapi 
Vaal tampaknya sudah lebih dari itu. Shin bertanya-tanya apa yang membuatnya berpikir 
seperti itu, dan Vaal menjawab bahwa itu adalah pedang pertama yang dipalsukan Shin. 
Melihat pedang sudah tajam tepat setelah penempaan meyakinkannya bahwa dia sedang 
melihat sesuatu dari tingkat yang sepenuhnya di atasnya. 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya ... sejauh yang aku tahu, sesepuh kurcaci adalah 
satu-satunya yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Saya kira ada banyak pandai besi 
terkenal lainnya di dunia. " 

Vulcan tertawa keras, menyatakan betapa bahagianya dia mengenal salah satu dari mereka. 

"Apakah kamu akan menunjukkan kepadamu kamu dan wanita itu menempa sesuatu 
selanjutnya? Saya merasa seperti saya mungkin memahami sesuatu yang baru. " 

Shin mengangguk dan mereka mulai bekerja segera. Tingkat pandai besi Schnee masih IV, 
lebih rendah dari Vulcan, jadi Shin fokus pada hanya menyerang inti dari besi. 

Shin memperbaiki balok logam dan melakukan pukulan pertama, lalu Schnee mengikuti, 
mencocokkan waktunya dengan miliknya. Shin jelas bisa melihat lapisan yang tumpang 
tindih kali ini. Sebuah film ungu ketika Shin menyerang, film biru ketika Schnee 
melakukannya. 

Apa yang berbeda dari Vulcan dan Vaal adalah bahwa membran Shin dan Schnee tidak 
hanya tumpang tindih: membran Shin akan menembus penolak Schnee kami, yang 
kemungkinan merupakan penyebab produk yang gagal. 

Shin menyadarinya sekarang, jadi dia menyesuaikan kekuatannya yang mencolok. Namun, 
semuanya tidak berjalan sesuai harapannya. Bahkan jika dia menahan, membran kekuatan 
sihirnya akan sering menembus Schnee. 

Hasilnya masih lebih baik daripada ketika dia dipalsukan dengan Vulcan, meskipun: item 
yang dihasilkan memiliki efek resistensi petir 3%. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Ini sangat sulit." 

"Aku juga tidak bisa mengatur kekuatanku dengan baik." 

"Meskipun begitu, kamu berhasil menciptakan sesuatu yang layak. Ini membuatku berpikir 
bahwa kontrol kekuatan sihir lebih penting daripada keterampilan pandai besi? " 

Schnee juga bisa melihat membran kekuatan sihir yang tumpang tindih, jadi dia 
menyesuaikan kekuatan serangannya. Berdasarkan ini, Vulcan berhipotesis bahwa rahasia 
di balik kerjasama kooperatif yang sukses adalah kontrol kekuatan sihir. 

"Saya merasakan hal yang sama. Kali ini itu berjalan agak baik, tetapi daripada memukul 
besi, aku merasa aku ditolak olehnya. " 

" Yang berarti, kita membutuhkan tingkat kontrol kekuatan sihir yang cukup besar dan 
keterampilan pandai besi. Keduanya harus dilatih. " 

Shin membuat kesimpulan ini setelah mendengar alasan Schnee. 

Vulcan adalah pandai besi yang sangat baik, tetapi memiliki kontrol sihir yang buruk. 
Schnee adalah seorang ahli dalam kontrol sihir, tetapi pandai besi masih membutuhkan 
pekerjaan. Shin menghasilkan hasil yang lebih baik dengan Schnee mungkin karena 
keterampilan pandai besi dikembangkan sampai batas tertentu. 

"Jadi ini berarti kita perlu berlatih kontrol sihir juga ... itu akan sulit pada anak-anak." 

Vulcan bergumam bahwa lebih baik meninggalkannya setelah mereka menjadi pandai besi 
yang ulung. Metode menanamkan kekuatan sihir sambil menempa berpasangan masih 
relatif tidak diketahui: uang dan waktu diperlukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Jika 
pemula berkecimpung di dalamnya, mereka berisiko tidak bisa mencari nafkah. 

"Bagaimana kalian berdua melatih kontrol sihirmu?" 

"Aku mencoba menyesuaikan kekuatan mantra, dan mempertahankannya agar tetap aktif 
dalam kondisi yang diatur." 

"Aku tidak melakukan hal-hal seperti itu, mungkin karena elf diberkati dengan kontrol sihir 
yang baik karena kelahiran. Tetapi saya mencoba menggunakan keterampilan sihir dalam 
segala macam cara turunan, jadi saya percaya itu membantu. Metode penyesuaian Shin 
memberi saya petunjuk juga. " 

Shin memberi tahu Vulcan dan Vaal metode yang diajarkan Schnee padanya. Untuk 
mencegah risiko kehilangan kendali atas sihir, mereka menggunakan Seni, yang memiliki 
kekuatan ofensif rendah. Kedua pandai besi dengan cepat memahami betapa sulitnya 
latihan itu. 

"Begitu, begitu. Ini sangat sulit. " 
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" Tapi, aku agak mengerti. Pelatihan ini sangat penting untuk menyempurnakan metode 
penempaan itu. " 

" Tidak diragukan lagi. " 

Mereka baru saja memulai dan tidak bisa mempertahankan 【Fireball】 yang tepat, tetapi 

Vulcan dan Vaal yakin bahwa mereka harus melakukannya dan saling tersenyum. Mungkin 
naluri mereka sebagai pengrajin yang memberi tahu mereka: melewatkan teori dan data 
sekaligus, mereka dapat merasakan bahwa "ini adalah jawaban yang kami cari", firasat 
yang hanya dimiliki oleh pengrajin sejati. 

"Kurasa kita harus fokus pada ini sebentar. Apa yang akan kalian lakukan? " 

" Kita akan segera sibuk, jadi saya pikir akan lebih baik bekerja secara terpisah sampai 
keadaan menjadi tenang. " 

" Mungkinkah Anda ... tidak, tidak ada apa-apa. Mari berikan semuanya, kita semua. " 

Vulcan hendak mengatakan sesuatu, tapi berhenti di tengah jalan. Dia menggelengkan 
kepalanya dan mengulurkan tangannya, yang diguncang Shin. 

Ketika Shin dan Schnee meninggalkan bengkel, matahari hampir terbenam: mereka sudah 
lama di dalam. Itu biasa bagi Shin, tetapi jarang bagi Schnee untuk tidak menyadarinya. 

"Yah, aku selalu hanya menunggu sebelumnya ... aku senang bisa bekerja denganmu, jadi 
aku lupa waktu ..." 

"Gh, apa yang bisa aku katakan ... maaf." 

Shin meminta maaf kepada Schnee yang memerah. Dia sering lupa waktu saat menempa: 
tidak jarang siang berubah menjadi malam tanpa dia sadari. Schnee akan selalu 
menunggunya, tidak pernah mengucapkan satu keluhan pun. Terlepas dari kenyataan 
bahwa Schnee sekarang pasti akan berpikir bahwa itu adalah waktu yang berharga. 

"Aku harus lebih berhati-hati di masa depan." 

"Lebih hati-hati?" 

"Tidak, tidak apa-apa. Katakan saja sikapku. " 

Meninggalkan Schnee dengan tanda tanya di atas kepalanya, Shin menggelengkan 
kepalanya dan menghadap ke depan. 
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Vol. 13 - 4.3 
Hari berikutnya. 

Hilamee mengatakan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menjemput Shin di pagi 
hari. Setelah menyiapkan barang-barang yang diperlukan, dia santai dengan santai sambil 
menyeruput teh Schnee di kamar hotelnya. 

"Kurasa mereka ada di sini?" 

Shin merasakan kehadiran pegawai hotel yang menuju kamarnya. Setelah beberapa menit, 
petugas itu mengetuk dan mengumumkan bahwa pengawalnya telah tiba. Dia turun 
bersama Schnee dan menemukan Licia menunggu. 

"Aku minta maaf karena membuatmu menunggu. Persiapan kami sudah selesai, jadi kami 
datang untuk menemani Anda. " 

" Aku hanya bersantai sambil menunggu, jadi itu bukan apa-apa. " 

Shin meyakinkan Licia bahwa itu bukan masalah dan naik kereta kuda. Di sana dia 
mengetahui bahwa kedua kepala institut dari departemen sihir dan departemen 
pengembangan teknologi akan hadir sementara Shin memasang item perangkap. 

Setelah perjalanan yang lancar, kelompok itu mencapai institut. Hilamee sudah pergi, jadi 
mereka mengikuti Licia ke ruang bawah tanah pelatihan. Hilamee sedang menunggu 
dengan para penjaga di menara keamanan: dia ditemani oleh dua elf laki-laki, satu 
mengenakan jubah dan yang lainnya memakai peralatan kerja. Jelas dari pakaian mereka 
departemen mana yang mereka tuju. 

"Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Izinkan saya memperkenalkan Anda dengan 
Iggris, kepala departemen sihir, dan Seeran, kepala departemen pengembangan teknologi. " 

" Saya Iggris. Dengan senang hati." 

"Aku Seeran. Jika kepala sekolah bersusah payah memanggil seseorang dari luar, Anda 
pasti cukup berhasil. Aku mengharapkan hal-hal hebat. " 

Iggris menyapa Shin dengan datar, tanpa mengubah ekspresinya sedikitpun. Suasana 
tenangnya mengingatkan Shin tentang bagaimana peri berperilaku sebagai NPC. 

Seeran, di sisi lain, meraih jabat tangan, jelas sangat tertarik pada Shin. Dia tampak hampir 
seperti anak kecil yang telah menemukan mainan baru. 

Kedua peri pernah menjadi petualang, tetapi, setelah mendengar bahwa Hilamee telah 
memulai sekolah, mereka pergi ke Erkunt dan menawarkan bantuan. Mengesampingkan 
kepribadian mereka, gaya hidup semacam itu sangat tidak biasa menurut standar elf. 
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Dua elf pria telah menjawab panggilan Hilamee ... Shin tidak bisa tidak berpikir mereka 
memiliki motif tersembunyi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mungkin ada segala macam 
ikatan antara pria dan wanita di luar "itu", dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat tidak 
sopan untuk ditunjukkan. 

"Aku akan mulai menginstal segera." 

Menampilkan item yang sebenarnya akan lebih cepat daripada menjelaskan: tidak ada 
keberatan yang diajukan, jadi kelompok menuju ke ruang bawah tanah. Shin berhenti di 
depan pintu masuk dan mengeluarkan barang-barang dari kotaknya, secara alami berpura-
pura melakukannya dari saku. 

"Barang-barang ini digunakan untuk menyergap monster. Dalam hal spesifikasi, mereka 
dapat mengalahkan sebagian besar monster hingga level 500, bahkan monster hanya 
terpengaruh oleh serangan fisik atau sihir. Namun, jika monster fokus pada salah satu dari 
dua item ini, mereka bisa menerobos tanpa dimusnahkan. " 

Ada beberapa jenis item untuk menyergap monster: Shin telah memilih tipe ortodoks, yang 
melepaskan peluru cahaya kerusakan fisik dan magis ketika monster mendekat. 

Dia telah menyiapkan dua jenis, satu yang menembakkan beberapa peluru dan satu yang 
menembakkan satu peluru yang kuat. Pengaturan keduanya memungkinkan untuk 
mengalahkan goreng kecil dengan perangkap tembakan ganda dan menargetkan unit yang 
lebih kuat dengan yang lain, sehingga mereka menutupi kelemahan masing-masing. 

Item seperti ini berhenti beraksi jika monster meninggalkan radius tertentu atau binasa. 
Peluru ringan membutuhkan kekuatan magis yang tersimpan untuk ditembakkan, jadi 
setelah habis, mereka berhenti berfungsi. Item secara otomatis menyerap kekuatan sihir di 
sekitarnya, jadi mereka jarang perlu diisi secara manual. Namun, pengisian ulang otomatis 
ini sangat lambat, sehingga pengisian daya secara manual seringkali lebih cepat. 

Semua jenis waktu jebakan item berubah dengan frekuensi aktivasi, jumlah monster, level 
dll, jadi penting untuk mengelolanya secara tepat sesuai dengan lokasi mereka. Kali ini, 
mereka diharapkan untuk mengaktifkan hanya dalam situasi yang langka, jadi itu akan 
cukup dengan hanya menandai lokasi mereka. 

"Hanya itu yang perlu kita perhatikan. Mempertimbangkan fungsi serangan berkelanjutan 
mereka, saya akan mengatur mereka di kedua sisi langit-langit dan lantai pintu masuk, dua 
dari masing-masing jenis di setiap sisi. Ada pertanyaan? " 

Iggris mengangkat tangannya ke pertanyaan Shin. 

"Seberapa tahan lama barang itu sendiri? Bagaimanapun juga, beberapa monster bisa 
menyerang dari jarak jauh. " 
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" Item itu sendiri tidak memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Itu tergantung pada jenis 
serangan, tetapi monster level 300 akan membutuhkan 2 atau 3 serangan untuk 
menghancurkannya. Namun, mereka dilindungi oleh penghalang, jadi pada kenyataannya 
mereka dapat bertahan bahkan 10 pukulan dari golem level 500. " 

Dalam kasus seperti itu, mereka dapat membeli cukup waktu untuk mengalahkan bahkan 
golem seperti itu. 

"Seberapa besar nilai ini dalam pertempuran? Aku melakukan petualangan yang adil, tapi 
aku bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa monster level 500. Bisakah kamu 
menjelaskan dengan cara yang bisa kita pahami? " 

" Coba kulihat, melawan monster yang muncul di ruang bawah tanah ini, mereka bisa 
bertahan selama sekitar dua jam. " 

Seeran berpikir dalam-dalam, dan Shin membuat contoh dengan melatih monster bawah 
tanah. . Mereka level 255 paling banyak dan tidak seperti lapangan, pintu masuk ruang 
bawah tanah sempit, jadi jumlah monster yang bisa melintas pada satu waktu terbatas. 

Dalam hal ini, bahkan monster yang muncul dalam jumlah besar, seperti semut yang 
dilawan Shin, akan dihentikan oleh 16 item perangkap yang akan dipasang oleh Shin. 
Selama kekuatan sihir mereka bertahan, tentu saja. 

"Itu agak kuat. Akan merepotkan jika pemerintah diberi tahu. " 

" Benar. Jika petugas 'kacamata jahat' departemen militer mengetahui hal ini, mereka pasti 
akan mengeluh dan menyita barang-barang. " 

" Ya ... tidak bisa berdebat dengan itu. " 

Seeran mengangguk pada komentar Iggris setelah mengetahui kekuatan barang-barang 
tersebut. Hilamee tampak masam juga: pasti tidak bijak membiarkan pemerintah 
mengetahuinya. Menilai dari nada bicara mereka, sepertinya Iggris dan Seeran juga tidak 
berniat melakukannya. 

"Aku akan pergi dan menginstalnya, kalau begitu." 

Proses pemasangannya tidak rumit: barang bisa dikubur di tanah atau di dinding, bahkan 
tanpa perlu menggali. Setelah barang itu dikubur, tidak ada yang menunjukkan bahwa ada 
sesuatu yang disembunyikan. Satu-satunya cara untuk memperhatikan adalah 
menggunakan keterampilan deteksi jebakan atau memiliki naluri yang sangat tajam. 

"Dan kita sudah selesai. Aku sudah menuduh mereka dengan kekuatan sihir, jadi kita bisa 
membiarkan mereka begitu saja. Mereka akan memberi sinyal jika diaktifkan, jadi saya 
akan memberi tahu Anda jika ada sesuatu yang terjadi. " 
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" ... Saya juga mau. " 

" Memang. Saya tidak bisa membiarkan ini berlalu tanpa mengambil satu untuk analisis ... " 

" Anda berdua memiliki banyak hal yang harus dilakukan, bukan? Dan Anda selalu 
mengatakan bahwa tidak ada cukup tenaga kerja! " 

" Sebagai ahli teknologi, saya tidak bisa mengabaikan ini. " 

"Jika aku bisa memahami strukturnya, aku bisa menerapkannya untuk kegunaan lain juga." 

Peringatan Hilamee bahkan nyaris mencapai telinga kedua elf itu. Di satu sisi, itu adalah 
reaksi alami bagi para peneliti. Meski begitu, Shin tidak punya niat untuk memberi mereka 
barang-barang. 

"Monster monster ambush items" seperti namanya terdengar sangat menarik, tapi itu 
mungkin untuk membuat mereka menargetkan orang juga. Item yang digunakan dalam 
pertarungan guild versus guild, diatur untuk diaktifkan ketika guild rumah diserang, adalah 
jenis yang sama dengan yang dipasang oleh Shin. Dia tidak bisa begitu saja membagikannya 
dengan mudah. 

Hilamee menyeret kedua elf yang tidak bahagia itu pergi, mengatakan bahwa pekerjaan 
mereka di sana sudah selesai. Shin dan Schnee melambaikan tangan padanya dan kembali 
ke penginapan mereka. 

Mereka tidak akan melatih kelompok Lecus hari itu: beberapa hari tersisa sampai sesi 
pelatihan terakhir, tetapi para siswa mengatakan bahwa mereka akan menggunakan waktu 
untuk menemukan cara untuk bertarung sendiri, jadi mereka mungkin sibuk berlatih 
sendiri sekarang . 

Shin sangat menantikan apa yang akan mereka tunjukkan pada hari terakhir. 
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Vol. 13 - 4.4 
Hari terakhir yang menentukan akhirnya tiba. 

Shin bangun 20 menit lebih awal dari biasanya. 

"Selamat pagi, s ... ahem. Selamat pagi. Kamu bangun lebih awal dari biasanya. " 

Schnee hendak memberikan salam sopan yang biasa, tetapi mengoreksi dirinya sendiri di 
tengah jalan. Namun, kata-kata selanjutnya agak canggung. 

"Pagi. Jangan memaksakan dirimu untuk berubah, luangkan waktumu. " 

" Aku melakukannya karena aku mau. " 

Upaya Schnee dalam berbicara dengan kurang sopan terkadang menghasilkan hasil yang 
aneh. Dia hanya mencoba ketika dia sendirian dengan Shin. Itu tidak berjalan dengan baik 
setiap kali: dia terlalu terbiasa berbicara dengan sopan, jadi terkadang percakapan mereka 
menjadi canggung. 

"Yah, mari kita tenang saja." 

Tidak perlu terburu-buru. 

"Aku akan mencuci muka." 

Shin bangkit dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi. Dia membuat persiapan dengan 
cepat dan sarapan. 

"Kamu tidak perlu terburu-buru, masih ada banyak waktu." 

"... Apakah aku terburu-buru?" 

"Hehe. Sama seperti yang kamu lakukan di masa lalu ketika menantikan acara. " 

Shin sangat ingin melihat bagaimana pesta Lecus akan bertarung, itu mungkin mengapa dia 
terburu-buru. 

"Aku bertanya-tanya mengapa..tidak seperti mereka adalah muridku atau semacamnya, 
tetapi sangat menyenangkan melihat mereka tumbuh." 

"Aku mengerti, aku juga memiliki pengalaman yang sama. Anda tidak bisa tidak bahagia, 
melihat murid-murid Anda menjadi lebih kuat. " 

Schnee tertawa dan Shin balas tersenyum. Dia telah menyiapkan teh herbal, untuk 
membantunya tenang, jadi Shin mulai menyeruputnya untuk menghabiskan waktu. 
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"Aneh, bagaimana mungkin mereka terlambat hari ini, sepanjang masa?" 

Shin dan Schnee tiba di institut, bersemangat dan bersemangat, tetapi tidak satu pun dari 
tiga siswa muncul pada waktu yang ditentukan. Bahkan jika mereka terlambat, Lecus atau 
Gian akan menghubungi mereka. 

Shin dan Schnee berpisah untuk memeriksa asrama anak laki-laki dan perempuan, hanya 
untuk mengetahui bahwa ketiga siswa rupanya sudah pergi. 

"Kelihatannya mereka tidak punya hal lain untuk diurus ... sesuatu pasti telah terjadi 
setelah mereka pergi." 

Myu sangat bersemangat tentang hari itu, jadi dia sudah membicarakannya dengan teman-
teman di asrama juga. Teman-teman siswa, yang memberi tahu Shin dan Schnee tentang 
kepergian mereka, semuanya menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang 
rencana lain. 

Lokasi yang ditunjuk berada di dalam lahan institut, jadi sulit membayangkan bahwa 
mereka terjebak dalam kesulitan dalam perjalanan ke sana. 

"Apakah kamu pikir mereka mungkin masih berada di institut?" 

"Aku ingin mengatakan ya, tapi ada sesuatu yang menggangguku." 

Yang mengkhawatirkan Schnee adalah pria yang dibicarakan Luxuria, yang 
memperkenalkan dirinya sebagai pengikut Avaritia: Hexen. Dia telah melarikan diri tanpa 
bertarung, jadi kekuatannya tidak diketahui, tetapi jika dia mampu melarikan diri dari Iblis 
Dosa Mematikan, dia jelas bukan orang biasa. 

"Setelah kami mulai berlatih, ketiganya sering pergi ke rumah sakit, seperti yang dikatakan 
Luxuria. Jika Hexen melihat mereka, dia mungkin berpikir untuk menggunakan mereka 
sebagai sandera ... " 

Bagi Shin dan yang lainnya, perubahan hati Luxuria, yang memungkinkannya untuk hidup 
berdampingan dengan orang-orang tanpa menyakiti siapa pun, sangat disambut. Ketika 
Shin melihatnya dengan sungguh-sungguh peduli pada orang, atau lebih tepatnya anak-
anak, dia sangat terkejut. 

Namun, perubahan ini bisa berubah menjadi tidak sepenuhnya positif. Semakin banyak 
Luxuria menghargai orang, semakin hatinya semakin dekat dengan mereka, semakin 
banyak kelemahan yang dihasilkan. 

Sama seperti yang terjadi pada Shin di masa lalu, ketika seseorang yang dekat dengan Anda 
menjadi sasaran, Anda bisa menjadi tidak berdaya. 
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"Schnee, silakan hubungi Hilamee. Saya akan pergi untuk melihat apakah ada yang pergi ke 
luar kota. " 

Jika mereka dibawa pergi, kemungkinan besar mereka sudah berada di luar kota. Tidak ada 
yang bisa dilakukan Shin saat ini. 

Bahkan kecakapan pertempuran tinggi Shin dan Schnee tidak banyak berguna ketika 
mencari seseorang. 

"Kotoran! Katakan padaku bahwa kita tidak menebak dengan benar! " 

Shin memperluas bidang pendeteksiannya sebanyak yang dia bisa. 

"Tunggu ... apa itu?" 

Itu hanya kebetulan. Ketika ia sedang memperluas bidang pendeteksiannya dari lokasi 
mereka ke luar tempat institut, ia melihat tiga kehadiran bergerak bersama. 

Tiga titik sedang menuju ruang bawah tanah pelatihan yang seharusnya disegel. Dia terus 
mengikuti gerakan mereka dan melihat bahwa 2 titik berkumpul di sekitar pintu masuk 
ruang bawah tanah pelatihan mulai bergerak menuju tiga titik yang mendekat. Mereka 
mungkin penjaga keamanan: akhirnya, mereka melakukan kontak dengan tiga titik. 

Salah satu titik berhenti bergerak, dan semua titik lainnya mulai mendekat juga. Mereka 
jelas bertengkar, yang memberi Shin firasat buruk tentang situasi itu. 

"Mereka berkelahi." 

"Tiga kehadiran itu ... mungkinkah itu mereka?" 

Schnee mungkin memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres dari reaksi Shin dan 
memperluas bidang pendeteksiannya juga. 

"Aku tidak tahu apa penyebabnya, tapi ya, mungkin. Ayo kita periksa. " 

Mereka tidak memiliki petunjuk lain pada saat itu. Itu bisa menjadi pengalih perhatian, 
tetapi terlalu sulit untuk bekerja sebagai satu. Pasti ada tujuan lain dalam permainan. Shin 
memutuskan untuk mengirim pesan kepada Hilamee, lalu pergi ke ruang bawah tanah 
pelatihan. 

"Hei, apa kamu baik-baik saja !?" 

Ketika Shin dan Schnee tiba, pertempuran sudah berakhir: Bermann dan penjaga 
keamanan lainnya semuanya terbaring di tanah. Ternyata, mereka benar-benar bertempur 
melawan pihak Lecus. Karena ketiga "penyusup" itu adalah siswa yang mereka kenal dan 
pilih, mereka berhasil mengirim pesan darurat, tetapi akhirnya dikalahkan. 
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"Kh, betapa memalukan ... kita tidak bisa menghentikan mereka ..." 

Bermann dan para penjaga sedih, tetapi berdasarkan peralatan dan pelatihan mereka, 
mereka seharusnya bisa bertahan sampai Shin dan Schnee tiba. Shin bertanya lebih jauh, 
hanya untuk mengetahui bahwa kelompok Lecus bergerak dan bertarung seolah-olah 
mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Jelas bahwa, bagaimanapun juga, mereka 
tidak bertindak atas kehendak mereka sendiri. 

"Maukah kamu pergi sendiri? Itu terlalu berbahaya. Kita harus menunggu kepala sekolah. " 

"Kami sudah menghubunginya. Menyimpan ketiga adalah prioritas yang lebih tinggi 
sekarang. " 

Jika mereka cukup kuat untuk mengalahkan kelompok Bermann dalam waktu yang sangat 
singkat, mengirimkan bala bantuan hanya akan menciptakan lebih banyak korban. Tugas 
selanjutnya adalah spesialisasi khusus Shin dan Schnee. Mengatakan bahwa mereka hanya 
akan melakukan beberapa pengintaian, keduanya memasuki ruang bawah tanah pelatihan. 

Dinding dan lantai sepertinya tidak berubah. Jebakan dan isinya tampak seperti dungeon 
latihan yang dulu. 

"Mereka pasti sudah masuk. Sepertinya tidak banyak waktu yang berlalu. Tapi aku tidak 
tahu ke lantai mana mereka membelok. " 

Schnee telah melacak jejak ketiga siswa dengan kemampuan kunoichi-nya. Mereka telah 
pergi ke ruang perangkat teleportasi, tetapi tidak mungkin mengetahui ke lantai mana 
mereka pergi. 

"Kita harus bisa menemukan jejak di lantai yang mereka tuju. Saya ragu mereka pergi ke 
salah satu lantai yang lebih tinggi dalam situasi ini ... itu pertaruhan, tapi mari kita coba 
pergi ke bagian terdalam, dari level 200, pertama. " 

Jika mereka tidak menemukan jejak siswa, mereka akan dipaksa untuk memeriksa semua 
lantai lainnya satu per satu. Berharap firasatnya benar, Shin dan Schnee menggunakan 
teleportasi. Di tempat tujuan, mereka menemukan jejak yang jelas yang telah dilewati 
seseorang. 

"Taruhan itu terbayar, kalau begitu." 

Kelegaan mereka sangat singkat, karena mereka belum bisa bersantai dulu, dan 
melanjutkan pelacakan. Berkat 【Magic Sonar】 mereka bisa tahu bagaimana lantai 

terstruktur, jadi mereka menggunakan bersama dengan keterampilan deteksi lainnya 
untuk melacak tiga pelarian. 

"Tidak ada respons di peta. Tapi jalurnya jelas mengarah ke bagian terdalam dari daerah 
ini. " 
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Di gua normal, mereka bisa memindai di bawah tanah segera, tetapi melatih ruang bawah 
tanah hanya diizinkan untuk melihat lantai di mana seseorang saat ini berada. Bidang 
deteksi Shin menunjukkan bahwa tidak hanya respons ketiga siswa itu tidak ada, tetapi 
juga tidak ada monster. 

"Bagaimanapun, sesuatu pasti telah terjadi, itu pasti ..." 

Situasinya sangat mirip dengan ketika semut massa dikumpulkan di lantai 200. Sementara 
menjaga pertahanan mereka, Shin dan Schnee bergegas ke tingkat yang lebih rendah, tetapi 
tidak menemukan apa pun di mana pun. Ini berlanjut lima kali, tetapi ketika mereka 
mencapai lantai 205, sesuatu berubah. 

"Mereka di sini." 

"Ya, tanpa keraguan." 

Sebelum tangga menuju lantai 206, mereka menemukan pintu persis seperti yang 
ditempatkan di depan kamar bos. Jejak ketiga siswa juga mengarah ke sini. 

"Kita tidak bisa melihat ke dalam, ya. Schnee, bersiap-siap untuk penyergapan. " 

Mereka telah membuat persiapan yang diperlukan untuk pertempuran saat mereka turun. 
Menilai kemungkinan bahwa mereka akan melawan musuh terkait setan, baik Shin dan 
Schnee dilengkapi perlengkapan anti-iblis. 

Setelah Schnee menyembunyikan kehadirannya dengan keterampilan, Shin membuka 
pintu dan memperhatikan bayangan seorang pria, yang ditusuk di tengah oleh sesuatu. Dia 
bukan orang yang mereka kenal. Berdasarkan fakta bahwa peta itu tidak menunjukkan 
ikonnya, dia pasti sudah mati. Apa yang menusuk pria itu tampaknya seperti tentakel 
setengah transparan. 

Itu tampak seperti aura yang muncul ketika Shin atau Schnee menggunakan keterampilan: 
warnanya, bagaimanapun, jauh lebih gelap dan tampak menyeramkan. 

Shin lalu memandangi dasar tentakel. 

"Apa-apaan itu?" 

Penampilannya seperti 『Sepotong Ketamakan』 yang ditemukan Shin setelah 

memusnahkan Semut Mafia, tetapi ukurannya setidaknya tiga mel, jauh lebih besar 
daripada yang ditemukan di tubuh semut mafia. 

Tentakel adalah mutasi aura, jadi setelah dikeluarkan dari tubuh pria itu, itu kembali diam-
diam ke aura yang dipancarkan oleh potongan, meskipun hampir tidak pantas 
memanggilnya seperti itu. 
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Sepotong% # es -- Level 605 

【Analisis】 mengungkapkan nama dan level, dan tidak hanya tampilannya yang abnormal. 

Dilihat dari ukuran dan aura yang dipancarkannya, itu pasti sesuatu yang sangat berbeda. 

『Piece of Avarice』 adalah item yang digunakan untuk memperkuat peralatan: energi iblis 

berubah menjadi kristal. Jika digunakan pada monster, itu mengubahnya menjadi versi 
yang lebih kuat di bawah komando setan yang sesuai, tetapi bidak itu sendiri tidak 
memiliki kemampuan bertarung. 

"Setidaknya mereka aman untuk saat ini?" 

Sebelum 『Sepotong Ketamakan』 berdiri Lecus dan kelompoknya, dengan ekspresi 

kosong di wajah mereka. 

Mereka seharusnya menerima kerusakan dalam pertempuran mereka melawan Bermann 
dan penjaga lainnya, tetapi HP gauge mereka sudah maksimal. Paling tidak, mereka bukan 
mayat yang dikendalikan. 

Di atas kepala mereka ada 『Sepotong Ketamakan』 dengan ukuran yang sama dengan 

yang ditemukan pertama kali oleh Shin. Tiga potong memancarkan aura seperti yang lebih 
besar, terhubung dalam ikatan ke anggota badan tiga siswa. Tiga bagian yang lebih kecil 
tidak menunjukkan nama atau level, jadi mereka mungkin hanya unit pendukung yang 
lebih besar. 

Kami akan menyelamatkan mereka terlebih dahulu, kemudian menghancurkan bagian 
besar. 

Shin dan Schnee berkomunikasi melalui Mind Chat, lalu melihat lebih dekat ke bagian yang 
lebih besar. Itu sangat dekat dengan tiga siswa: menghancurkannya kemungkinan akan 
membebaskan mereka dari kendalinya, tetapi jika mereka diserang ketika mencoba 
menyelamatkan mereka, itu akan merepotkan. 

Shin sedang berpikir tentang bagaimana memisahkan fragmen dari para siswa, tetapi 
Lecus dan yang lainnya bergerak lebih dulu. 

Myu dan Gian mendekati dia, dengan Lecus mengikuti mereka beberapa mels di belakang. 
Bagian utama tidak bergerak, yang meresahkan, tetapi kesempatan pada saat yang sama. 

Baik positif dan negatif, ketiga siswa melampaui harapan Shin. Kecepatan mereka bergerak 
jauh lebih tinggi daripada yang diingatnya. Mereka mungkin ditenagai oleh sesuatu: aura 
yang membentang dari potongan-potongan yang membuntuti mereka, seperti bayangan. 

Mereka mungkin tidak memperhatikan Schnee, yang masih disembunyikan. Myu dan Gian 
menyerang Shin dari sisi kanan dan kiri, dengan tendangan terbang dan tusukan sedang. 
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Shin meraih gauntlet Myu dan ujung tombak Gian, menghentikan serangan mereka dengan 
kekuatan kasar. 

Mereka memang lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya, tetapi tidak cukup untuk 
menimbulkan ancaman bagi Shin. Dia masih bisa membuat karya pendek dari ketiganya. 
Karena itulah dia membuang Myu dan menarik tombak untuk menjatuhkan Gian ke tanah. 
Saat itu, tiga baut kilat terbang di udara dan menabraknya. 

"Aku pikir kamu akan menyerang mereka pada saat yang sama juga, tapi kurasa itu tidak 
akan seperti itu?" 

Baut tersebar di hadapan kekuatan pertahanan Shin dan peralatannya; Dia kemudian 
menepis embusan angin yang tak terlihat dengan tangan. 

Lecus '【Thunder Line】 telah ditembak untuk menghindari Myu dan Gian. 

Jika dia benar-benar di bawah kendali iblis, dia mungkin akan menyerang tanpa 
memperhatikan keselamatan mereka ... jadi tebak Shin, tetapi kenyataannya ternyata 
berbeda. 

2 siswa lainnya melanjutkan serangan mereka juga: Gian datang dari depan, Myu dari 
belakang, dengan 2 baut 【Thunder Line】 lainnya datang dari samping. Semua serangan 

datang dengan waktu yang tergeser sempurna: tidak ada kemungkinan 2 pejuang jarak 
dekat akan terkena dampak gempa susulan dari 【Thunder Line】 baut. 

Bahkan jika dikendalikan, mereka jelas mengerti bahwa jika mereka melakukan kontak 
dengan seseorang yang terkena 【Thunder Line】, mereka akan terkejut juga. 

"Kamu bertarung bersama bahkan lebih baik dari sebelumnya." 

Mereka tidak bergerak dengan kehendak bebas mereka, tetapi meski begitu mereka 
menyerang dengan waktu yang tepat. Gerakan seperti itu dimungkinkan karena pelatihan 
mereka, yang terasa ironis dalam situasi ini. Shin berpikir bahwa dia lebih suka tidak 
melihat hasil pelatihan mereka dengan cara ini. 

Dia mengabaikan petir, meninggalkan netralisasi pada peralatan dan kekuatan 
pertahanannya, dan berusaha menghancurkan fragmen Myu terlebih dahulu, karena dia 
memiliki mobilitas tertinggi. 

Dia mencoba menghentikannya dengan keterampilan yang menyebabkan kelumpuhan, 
tetapi sesaat sebelum dia bisa menyerang, aura dari fragmen menyelimuti Myu dan 
membatalkan efek kelumpuhan. 

Dampak serangan Shin tidak sepenuhnya diblokir, jadi Myu sedikit gemetar, tapi dia 
dengan cepat mendapatkan kembali posisinya. Dia juga disembuhkan, rupanya. 
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Jika lawannya adalah monster sederhana, Shin bisa mengalahkannya dengan satu pukulan, 
tapi dia tidak bisa menggunakan strategi yang sama dengan Myu. 

Bagian utama tidak menyerang, tetapi tidak bisa diabaikan: situasinya lebih sulit ditangani 
daripada yang diperkirakan Shin. 

"(Aku tidak bisa membuang-buang waktu seperti ini. Kurasa aku akan lebih kuat)" 

Shin khawatir meninggalkan ketiga siswa di bawah pengaruh aura menyeramkan untuk 
waktu yang lama. Dia mengatakan kepada Schnee, melalui Mind Chat, bahwa dia harus 
bertindak dengan sedikit perhatian terhadap kerusakan yang dapat ditimbulkan. 

Gian dan Myu memulai serangan ketiga mereka. Shin, bagaimanapun, tidak membela diri. 
Dia menerima tendangan Myu dan meraih kepalanya, lalu pergi menemui tombak Gian 
sendiri. 

Tombak itu dihalau oleh peralatan Shin, membuat Gian kehilangan keseimbangan. 
Mengabaikan tombak, Shin maju ke depan dan meraih kepala Gian juga. 

"【Pemurnian】!" 

Sama seperti racun, kekuatan iblis bisa dihapus dengan 【Purification】. Dia telah 

menangkap 2 dengan sarung tangan anti-iblis, yang mulai menggerogoti kekuatan iblis 
sejak mereka berhubungan dengan kepala 2 siswa, dan dengan 【Purification】 aura 

benar-benar menghilang. 

Shin kemudian menggunakan skill tipe-Api, terkonsentrasi di satu tempat, untuk 
menyerang bagian-bagian kecil yang menghubungkan kelompok Lecus dengan bagian yang 
lebih besar. Karena pemurnian, anggota badan aura gelap yang merantai Lecus dan yang 
lainnya lenyap, kemudian garis panas dilepaskan. 

Shin tidak yakin rantai itu akan hilang jika pecahannya dihancurkan, jadi dia menggunakan 
sihir untuk memastikan untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. 

Setelah garis panas menghilang, tidak ada jejak potongan kecil. Myu dan Gian jatuh, seolah 
tanpa kekuatan. Sejauh yang Shin ketahui, mereka tidak terpengaruh oleh kondisi status 
negatif apa pun. 

"Aku minta maaf, aku gagal." 

"Jangan, itu tidak bisa membantu." 

Schnee berhadapan dengan Lecus, tapi karena dia dekat dengan bagian utama, penghalang 
terbentuk dan, sebelum dia bisa menyerang itu , Lecus telah dipindahkan sebelumnya. 

"Iblis -- Pembunuh -- Lengan ..." 
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Shin dan Schnee sedang mempertimbangkan tindakan mereka selanjutnya, ketika mulut 
Lecus mengucapkan serangkaian kata. Berbeda dari penampilan kosong sebelumnya, 
matanya sekarang dengan tegas menatap mereka. 

"Luxeria -- Aura -- Trust?" 

Kata-kata yang diucapkan secara bertahap menjadi lebih jelas. Kemudian, sebelum Shin 
dan Schnee bisa bergerak, aura yang mengikat Lecus menghilang dan potongan itu kembali 
ke yang lebih besar. Pada saat yang sama, Lecus jatuh seperti boneka dengan tali terputus. 

Dia tidak terpengaruh oleh kondisi status, seperti Myu dan Gian: bagian utama telah 
membebaskan Lecus atas kehendaknya sendiri. 

"Tidak perlu itu lagi." 

Pidato yang normal dan jelas terdengar dari bagian utama. Shin berpikir bahwa itu 
mencoba untuk menangkap mereka lengah, tapi sepertinya itu tidak akan menyerang. 
Namun, meskipun matanya kurang, mereka bisa merasakan seseorang, sesuatu, menatap 
mereka. 

"Apa yang kamu coba lakukan?" 

"Tujuan, lengkap." 

Terlepas dari jawabannya, sepertinya mereka tidak benar-benar bisa berkomunikasi. 

Sebelum Shin bisa bertanya hal lain, aura mengambil bentuk tentakel lagi dan menyerang 
Shin. 

"Schnee, bawa 2 itu pergi. Aku akan pergi menyelamatkan Lecus. " 

Shin memotong aura tentakel dengan pedang panjang anti-iblis『 Isla 』dan mulai berlari. 

【Spirit of Pigritis Level 605】 

【Analisis】 diaktifkan lagi, mungkin karena potongan itu bertindak dengan cara yang 

berbeda. Apa yang ditunjukkannya jelas berbeda dari sebelumnya. 

"Sepotong Sloth? Bukan Ketamakan? " 

Shin bingung dengan nama baru itu, tetapi lawannya tidak memberinya waktu untuk 
berpikir. Untungnya, tentakel aura hanya ditujukan pada Shin: dia menghindari bergerak 
terlalu banyak, sehingga Lecus tidak akan menjadi target, dan bergerak secara bertahap 
lebih dekat sambil menangkis serangan tentakel. 

Jika Lecus menjadi target, dia menyimpan sihir yang selalu ada. 
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"Aku kembali." 

"Sepertinya teman kita di sini sangat tertarik padaku. Maaf, bisakah kamu merawat Lecus 
juga? " 

Schnee kembali, masih bersembunyi, dan Shin memintanya untuk menyelamatkan Lecus. 
Jika Shin melakukannya sendiri, tentakel mungkin menargetkan murid elf. 

"Kematian, ayo. Aku, aku, keserakahan, kemalasan, nafsu, semua, bisa membunuh. " 

Warna aura berubah. Itu seram seperti sebelumnya, tetapi rona kuning samar sekarang 
berubah menjadi hijau. 

"OoOh, oOooh, O Kematian! O HNTeR dari DeAdlY SinS! " 

Sebuah suara menggema yang tidak wajar menyebar dari bagian itu. Tentakel aura juga 
mengalami perubahan. Mereka bukan lagi hanya bentuk aura yang berbeda: ujungnya 
berubah menjadi bilah yang tajam, ukurannya juga tumbuh lebih besar. 

Tentakel itu sekarang 7: banyak tentakel dari sebelumnya bergabung, sehingga kekuatan 
individu mereka cenderung meningkat. 

"Begitu, jadi ini Sloth." 

Shin memandangi potongan itu, terbagi menjadi 2 bagian: itu adalah kemampuan yang 
dimiliki oleh setan Sloth. Sejauh yang diketahui Shin, Sloth awalnya bisa membelah lebih 
banyak, tapi sekarang mungkin dibatasi oleh sesuatu, dan tidak terpecah menjadi lebih dari 
2 bagian. 

Semua tentakel berlari ke arah Shin: dia adalah satu-satunya target seperti sebelumnya. 14 
bilah mengelilinginya, untuk menyerang dari semua sisi. 

"Ya, targetkan aku, seperti itu!" 

Shin berlari ke arah yang berlawanan dari lokasi Lecus, untuk memudahkan Schnee 
menyelamatkannya. Dia menurunkan posisinya dan melompat ke satu sisi tentakel, untuk 
merawat beberapa bilah dan menurunkan jumlah total mereka. 

Bilah menyerang dari semua sisi, tetapi jumlah mereka terbatas. Karena mereka 
menyerang dari depan, belakang, samping dan bahkan dari atas, maksimal tiga bilah bisa 
menyerang dari satu arah: sejumlah Shin dapat dengan mudah dinetralkan. 

Dia berhenti dengan longsword dan yang lain dengan gauntlet-nya. Bilah-bilah yang 
dihalau diukir di tanah seperti menggali melalui pasir. Mereka terlihat kurus, tetapi 
kemampuan ofensif mereka jelas lebih tinggi dari level mereka. 
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Shin kemudian memangkas aura yang mengikat bilah ke potongan itu, memotongnya 
seolah memotong karet. Bilah yang terpisah menghilang, sementara aura bagian itu 
membentuk yang baru. Kecepatan pemulihan sekitar 1, 2 detik. 

"Kematian! Kematian!" 

Potongan itu terus mengatakan garis yang sama saat menyerang Shin. Mungkin itu benar-
benar melupakan Lecus dan yang lainnya. Rasanya hampir terobsesi menyerang Shin. 
Namun, serangan tentakel itu sama sekali tidak serampangan: mereka tidak saling 
mengganggu atau bertabrakan, bergerak tepat ke arah Shin. 

Dia menghindari serangan lain dan pergi lebih dekat ke potongan dan menendang salah 
satu dari 2 cabang. Aura berserakan dan celah besar muncul di permukaannya. 

Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Ukuran HP dari kedua fragmen jiwa menurun. Sejauh 
yang diingat Shin, setelah membelah mereka seharusnya memiliki alat pengukur HP 
terpisah. Jika itu bukan kesalahan tampilan, itu berarti bahwa bahkan setelah membelah 
fragmen jiwa tetap memiliki kesamaan HP. 

"Mungkin itu terkait dengan suara yang ada di sana atau tidak?" 

Shin telah menendang bagian yang tidak mengatakan apa-apa. 

"Kamu tidak mendengarku, kan." 

Shin mencoba berbicara dengan sumber suara ketika dia menangkis pedang, berharap 
untuk mengumpulkan informasi, tetapi tidak mendapat jawaban sama sekali. Memutuskan 
bahwa yang bisa ia lakukan hanyalah mengalahkannya, ia mencengkeram pedang 
panjangnya dengan kekuatan lebih. 

Dia sudah memastikan bahwa Schnee telah memindahkan Lecus ke tempat yang aman. 
Tidak ada risiko melibatkan dia lagi. 

Ketika dia membuat kesimpulan ini, fragmen jiwa telah kembali menjadi satu. Mungkin 
karena fusi ini, HP-nya kembali maksimal. 

Shin menghadapinya dari depan: bilah aura yang tajam bertemu dengan bilah pedang 
panjangnya 『Isla』, yang diayunkan diresapi dengan kekuatan sihir Shin, mengiris bilah 

itu menjadi 2. Bilah perak pedang panjang sekarang memiliki pola biru, karena kekuatan 
sihir tinggal di dalamnya. 

Itu adalah situasi yang sempurna bagi longsword anti-iblis 『Isla』 untuk mengerahkan 

kekuatan penuhnya. Mungkin karena efektivitasnya yang ditingkatkan melawan Iblis, 
bilah-bilah itu beregenerasi dengan kecepatan lebih lambat dari sebelumnya. Bahkan 
sebelum regenerasi, tentakel terus menyerang. 
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Fragmen jiwa telah kembali menjadi satu, tetapi tentakelnya masih 7. Jauh dari cukup 
untuk menghentikan Shin. 

"Ambil ini!" 

Shin terus memotong tentakel, tanpa satu inci pun menahan diri, lalu menenggelamkan 
pedang 『Isla』 ke dalam fragmen jiwa. Efektivitas khususnya terwujud sepenuhnya, 

mengiris fragmen menjadi dua. 

Hanya untuk memastikan, Shin mengayunkan 『Isla』 lagi. 6 pecahan hancur jatuh ke 

tanah, mencair begitu mereka menyentuhnya. Segera setelah itu, kristal hijau seukuran 
kepalan tangan muncul. 

"... Apakah ini sudah berakhir?" 

Shin memeriksa kristal, yang ternyata adalah item 『Drop of Pigritis』, bukti kekalahan 

Iblis Sloth. Dengan kata lain, meskipun penampilannya berbeda, fragmen jiwa yang 
bertarung melawan Shin adalah Iblis Sloth itu sendiri. 

Namun ukuran kristal itu setengah dari sebelumnya. 

Shin tidak yakin itu benar-benar berakhir. Lawannya adalah iblis: nama yang ditampilkan 
adalah Sloth, tetapi penampilan dan kemampuannya sama sekali berbeda dari yang 
diingatnya. Bisa saja berpura-pura dikalahkan, hanya untuk menyerang lagi karena 
terkejut. 

Namun, peta itu tidak menunjukkan kehadiran apa pun kecuali milik Shin. Dia juga 
bertanya kepada Schnee, yang bersama Lecus dan yang lainnya, tetapi dia juga tidak 
merasakan apa-apa. 

Menurut apa yang dikatakan Lecus dan yang lainnya, mereka didekati oleh seorang pria 
dalam perjalanan ke tempat latihan, tetapi tidak dapat mengingat apa yang terjadi 
selanjutnya. 

Pria itu berada di sudut ruangan, almarhum. Shin dan Schnee datang terlambat, tidak ada 
yang bisa dilakukan untuk itu. Dia juga mungkin adalah pria yang telah mengunjungi 
Luxuria. 

Meskipun namanya berubah di tengah jalan, ketiga siswa berada di bawah kendali 『

Sepotong Ketamakan』. Itu tidak mungkin tidak terkait dengan Keserakahan. 

Shin dan Schnee mempercayakan pesta Lecus kepada Hilamee, yang bergegas ke ruang 
bawah tanah setelah menerima pesan, lalu pergi. Karena sifat insiden, itu akan ditangani 
dengan kerahasiaan absolut. Mereka menuju ke institut untuk berdiskusi lebih lanjut. 

"Ngomong-ngomong, Luxuria menyebutkan telah bertemu dengan Sloth, kan?" 
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Shin mengingat detail ini selama percakapan dengan Luxuria ketika mereka menuju ke 
halaman institut. Pada saat yang sama, dia ingat apa yang terjadi ketika dia memotong 
fragmen jiwa menjadi 2. 

"Apakah ada yang salah?" 

"Tidak, well ... Sloth mungkin telah memikat kita di sana untuk mengurangi kekuatan 
Keserakahan ... adalah apa yang aku pikirkan. Itu tidak sekuat karena mengambil kekuatan 
Keserakahan, mungkin. Bukannya aku punya bukti. " 

Shin tidak gagal untuk menyadari bahwa tepat sebelum『 Isla 』menghantam fragmen, 

aura yang melindunginya melemah. Dia pikir itu karena sifat anti-iblis pedang panjang itu, 
tapi meskipun begitu, waktunya terlalu sempurna. 

Kata-kata "Kematian!", Diucapkan oleh fragmen itu, juga membuatnya khawatir. Untuk 
Shin, itu terdengar seperti memohon untuk "Beri kami kematian!". 

"Menurut Luxuria, Sloth juga menolak untuk melebur. Itu bisa menjadi cara untuk 
melawannya. " 

Schnee telah mendengar kata-kata itu juga. Karena itu, dia bisa setuju bahwa teori Shin 
bukanlah fantasi yang dibuat-buat. 

"... Aku semakin menyukai fakta bahwa Keserakahan ada di luar sana, melakukan apa pun 
yang diinginkannya." 

"Ya." 

Shin dan Schnee, diam-diam memperbarui tekad mereka, berjalan menuju institut. 

Hari pertempuran yang menentukan tidak terlalu jauh. 
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