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Setelah pertempuran dan kemenangan atas dewa jahat Adetropos, Shin dan Schnee 
dipindahkan ke institut sihir Erkunt. 

Di sana mereka bertemu dengan mantan pemain Hilamee, sekarang kepala sekolah institut, 
yang meminta mereka untuk membantu melindungi para siswa dari setan Iblis Maut yang 
tinggal di institut. 

Sementara mereka berhasil mencapai kesepakatan damai dengan sumber masalah seperti 
itu, setan nafsu Luxuria, mereka belajar bahwa setan agresif keserakahan memamerkan 
taringnya di institut. 

Dalam situasi seperti itu, ketiga siswa yang bertemu Shin di ruang bawah tanah pelatihan 
di dekat institut -- Miu, Gian, dan Lecus -- jatuh di bawah kendali seseorang. Shin dan 
Schnee menyelamatkan mereka dan mengalahkan kepala boneka. 

Kristal yang jatuh, bagaimanapun, tidak menunjukkan nama keserakahan, karena itu 
adalah 『Drop of Pigritis』 ... 

Shin dan Schnee mengunjungi institut, untuk membahas masalah para siswa yang berada 
di bawah manipulasi. Di dalam ruangan mereka ditunjukkan kepada mereka tidak hanya 
menemukan Hilamee, tetapi juga Luxuria. 

"Apakah kamu sudah mendengar?" 

Setelah sambutan singkat, Shin menyentuh topik utama. 

"Ya, itu mungkin seperti yang kamu duga: Sloth mencoba memberontak melawan 
Keserakahan. Seperti aku, Sloth juga tidak tertarik pada sikap Greed. Dia sedang menunggu 
kesempatan untuk memberontak, kurasa. " 

Luxuria sudah mendengar tentang insiden dari Hilamee dan memberikan kesimpulannya 
sendiri, dengan nada prihatin. Sesuatu mungkin membebani pikirannya. 

"Bagaimana ketiganya? Apakah mereka merasa sakit setelah itu? " 

"Mereka minum ramuan yang kau berikan pada kami, sejauh yang kami tahu mereka baik-
baik saja. Mereka mengatakan hal yang sama sendiri. Luxuria juga mengatakan bahwa 
mereka tidak terpengaruh oleh iblis lagi. " 

" Ya, aku cukup yakin akan hal itu. " 

Mendengar balasan Hilamee dan Luxuria, Shin merasa lega. 
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Yang bisa dia lakukan untuk menyembuhkan adalah menggunakan skill atau item. Dia telah 
meminta Schnee untuk melihat mereka juga, tetapi sekarang setelah iblis seperti Luxuria 
mengonfirmasi juga, dia merasa kekhawatirannya yang tersisa hilang. 

"Kalau begitu, mari kita bahas masalah ini lagi. Kali ini ada orang yang terlibat juga, jadi 
membuat tindakan balasan akan sulit, kurasa. " 

Jika seseorang bekerja sama dengan iblis dengan kehendak sendiri, barang-barang Shin 
akan mendaftarkan mereka sebagai orang normal: tidak mungkin untuk mengusir mereka 
secara individu . 

"Sehubungan dengan itu, aku ingin kamu memberi tahu kami setiap strategi efektif 
melawan Iblis yang kamu tahu. Kami tidak bisa membantu Myu dan yang lainnya tepat 
waktu, tetapi kami mungkin bisa melakukan sesuatu untuk menghindari kecelakaan 
serupa. " 

" Anda tidak tahu strategi kontra, Hilamee? " 

" Sayangnya tidak. Selama pertandingan, aku selalu bergantung pada orang lain, jadi aku 
tidak tahu banyak tentang item atau serangan yang efektif terhadap iblis. Saya bertanya 
kepada pemain lain dan belajar sedikit, tapi ... sebenarnya mempraktikkannya adalah 
masalah lain. " 

Ada senjata anti-iblis dan baju besi, yang menyebabkan kerusakan ekstra pada setan dan 
kohort mereka, dan bertahan melawan serangan yang menyebabkan penyakit status. 
Mengenai penyakit status, ada item yang sepenuhnya menetralisirnya. Jika Anda bisa 
mengumpulkan cukup, tidak ada risiko hancur sama sekali, bahkan dengan kesenjangan 
tingkat yang luas. 

Masalahnya adalah mengumpulkan cukup banyak barang. Iblis tidak muncul di sana-sini, 
seperti monster atau bos normal, jadi ada beberapa kemungkinan menggunakannya. Selain 
itu, bahannya jauh lebih mahal dan lebih sulit didapat saat ini daripada di era game. Bahkan 
jika Anda memiliki resep yang tepat, sulit untuk menemukan pandai besi yang bisa 
menempa gear yang dimaksud. Kesimpulannya, bertarung dengan angka akan sulit jika 
bukan tidak mungkin. 

"Penanggulangan di luar senjata dan baju besi, ya. Yang tercepat akan menggunakan 
keterampilan, tetapi kita tidak bisa hanya mengajarkannya kepada seluruh pasukan ... " 

Cara biasa untuk mempelajari mereka akan memakan waktu terlalu banyak; bahkan jika 
mereka menggunakan item 『Buku Rahasia』, mereka tidak memiliki cukup banyak item. 

Salah satu pilihan adalah mengajarkan keterampilan hanya kepada eksekutif atau petugas, 
tetapi ini mungkin sudah dilakukan. 

"Tidak adakah yang bisa kita kumpulkan dalam jumlah besar? Terutama jika murah untuk 
membuat dan membutuhkan beberapa bahan. " 
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" Ya, itu akan terlalu mudah jika sesuatu seperti itu ada ... " 

Barang dengan biaya rendah dan efektivitas rendah ada, tetapi mendistribusikannya ke 
seluruh pasukan berarti mempersiapkan jumlah besar. 

Pembuatan barang membutuhkan beberapa keterampilan juga, jadi menyebarkannya ke 
sejumlah besar orang tidak akan mungkin dilakukan. 

"Mengumpulkan sekelompok kecil prajurit yang kuat dan memberi mereka peralatan dan 
barang yang tepat adalah cara terbaik, kan?" 

"Tentara normal hanya akan dibantai sebelum menggunakan barang-barang, atau jatuh ke 
tekanan musuh dan tidak bahkan menggunakannya. Saya setuju bahwa lebih baik 
memberikannya kepada prajurit dengan keterampilan yang dapat diandalkan, seperti Yang 
Terpilih. Aku juga bisa meminjamkan senjata kepada mereka. " 

Musuh itu adalah Iblis Maut, bukan waktunya untuk menahan apa pun. 

Mempertimbangkan hukuman karena statistik yang tidak mencukupi, perlengkapan yang 
Shin bisa pinjamkan adalah kelas Legenda atau Mitologi. Dia sudah menjadi terkenal, jadi 
tidak ada gunanya mencoba bersembunyi lagi. 

"Ini memalukan, tapi kurasa itu satu-satunya cara. Saya akan membuat daftar senjata yang 
disukai oleh prajurit terbaik yang kita miliki. Saya sedikit khawatir tentang apa yang akan 
terjadi nanti, setelah diketahui bahwa kami memiliki begitu banyak senjata yang kami 
miliki ... Maaf, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya bantu. " 

" Baiklah ... mari Lihat. Katakanlah bahwa saya adalah keturunan terakhir dari klan 
pembunuh setan. Aku tidak bisa lari begitu saja meninggalkan semua masalah padamu dan 
Masakado. " 

" ---Jika perlu, katakan saja kau terhubung denganku. Saya tidak akan membiarkan siapa 
pun membuat Anda kesulitan. " 

Schnee, yang telah mendengarkan dengan tenang, akhirnya berbicara. Jika mereka 
dikatakan terhubung dengan Schnee Raizar, orang akan berpikir dua kali sebelum ikut 
campur. 

"Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Itu sendiri menyusahkan, bukan? " 

"Tidak semuanya. Aku telah memutuskan untuk menerima permintaan sampai Shin datang 
kembali. " 

Schnee meninggalkan Shin hanya untuk berurusan dengan konsekuensi pekerjaan yang dia 
terima di masa lalu. 

"... mungkin efektif untuk mengumumkan bahwa Shin adalah suamiku juga." 
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Schnee menyebutkannya dengan cukup santai, tetapi Hilamee setuju dengan sepenuh hati. 

"Itu pasti akan menarik perhatian dari perlengkapan anti-iblis atau kecakapan 
bertarungmu, tetapi kamu tetap akan menarik perhatian." 

Fakta bahwa Schnee telah menemukan seorang rekan akan membuat lebih banyak suara 
daripada berita tentang seseorang yang mampu mengalahkan Iblis. . 

Hilamee menambahkan bahwa desa High Elf pasti akan bergerak untuk mengonfirmasi 
apakah itu benar. 

"Aku tidak peduli sedikitpun tentang desa Elf. Banyak Peri Tinggi memiliki jumlah yang 
berlebihan kebanggaan, jadi saya bahkan tidak ingin dekat dengan mereka." 

'Desa High Elves akan menangis jika mereka mendengar ini ... baik, mereka membawanya 
pada diri mereka sendiri, meskipun.' 

"Tidak penting untuk aku, jujur. " 

Tidak seperti biasanya untuk Schnee, dia bereaksi terhadap kata-kata Hilamee dengan agak 
kasar. Menjadi bagian dari ras Elf menyebabkan kesulitannya di masa lalu, rupanya. 

"Kamu berdua sangat bersemangat, bukan?" 

"Bukan itu ..." 

Shin menepuk-nepuk kepala Schnee untuk menghilangkan suasana asamnya, ketika 
Luxuria mengangkat bahunya ke arah mereka. 

"Ngomong-ngomong, bukankah akan lebih cepat untuk bertanya pada Luxuria tentang 
strategi anti-iblis? Menjadi iblis, dia pasti tahu yang terbaik. " 

"Aku tidak tahu tentang iblis yang akan memberi tahu orang lain tentang kelemahan 
mereka ... tapi itu seperti yang kau katakan. Dalam hal kualitas informasi, aku bahkan 
mungkin akan kalah darimu. " 

" Apa maksudmu? " 

Luxuria bukan hanya monster sekarang. Dia memiliki kecerdasan yang sama dengan 
manusia, atau mungkin bahkan lebih. 

"Orang-orang tidak tahu dengan sempurna sihir atau obat apa yang efektif untuk mereka, 
atau apa efek sebenarnya, bukan? Itu sama bagi kita. Aku bisa tahu dari insting kalau 
sesuatu akan berakibat fatal, tapi soal yang lain, yah... siapa yang tahu. " 

" Jika kau mengatakannya seperti itu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. " 
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Shin menyadari bahwa dia tidak bisa memberikan kepuasan. jawab jika dia ditanya tentang 
senjata atau barang apa yang paling efektif untuknya. Dia bisa mengatakan untuk 
menggunakan senjata kelas Kuno, atau peralatan khusus melawan manusia, tapi hanya itu. 

"Jika kamu menggunakan barang-barang yang disebutkan Shin kepadaku, kamu akan 
melihat seberapa efektifnya barang-barang itu, bukan?" 

"... Apakah boleh mengatakan itu dengan santai? Ini seperti eksperimen manusia, saya tidak 
terlalu menyukai ide itu. " 

" Ini tidak seperti saya akan mati seketika, jadi tidak apa-apa. Silakan dan coba, jika itu 
berhasil pada saya, itu akan bekerja pada Avaritia juga. " 

" ... Anda akan sejauh ini ...? " 

" Tentu saja. Aku tidak punya niat sedikit pun untuk menjadi satu dengan benda itu. " 

Luxuria menyilangkan tangan di dadanya dan menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke 
kanan. Mungkin karena sesuatu yang terjadi di masa lalu, dia sangat membenci ide itu 
sehingga dia bahkan merasa takut. 

"Yah, terlepas dari menguji item pada Luxuria atau tidak, akan lebih baik untuk pergi ke 
suatu tempat kita tidak akan mengambil risiko terlihat, bukan begitu?" 

Paling tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan di kantor kepala sekolah. Shin sama 
sekali tidak tertarik dengan ide itu, tetapi mereka memutuskan untuk bertemu hari lain. 

"Apakah ada hal lain untuk didiskusikan?" 

"Ya, satu hal lagi. Ini lebih penting, dengan cara tertentu. " 

" Sepertinya itu bukan sesuatu yang menyenangkan ... " 

Ekspresi Hilamee menjelaskan bahwa itu tidak akan terjadi. 

"Kami menerima pesan dari istana kerajaan ... mereka ingin Luxuria muncul di hadapan 
komisi penyelidikan mereka." 

"Komisi penyelidikan? Tunggu, bagaimana penyelidikan bekerja di sini? " 

Shin memiliki gagasan umum tentang apa yang dilakukan komisi penyelidikan di dunia 
nyata. Namun, di dunia ini, hukum dan struktur masyarakat berbeda. Mungkin sesuatu 
dengan nama yang sama, tetapi isinya sama sekali berbeda. 

"Komisi ini memeriksa orang-orang yang menyebabkan masalah di dalam organisasi yang 
terikat dengan kerajaan Erkunt, memberikan hukuman bila perlu. Luxuria adalah bagian 
dari lembaga pengajaran sihir Erkunt ", lagipula. Berbeda dari dunia kita sebelumnya, itu 
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sebenarnya bukan organisasi yang adil, meskipun ... bukan berarti ada banyak keadilan di 
dunia sebelumnya juga ... " 

" Apa yang salah ?? Kau tampak lelah dari segala sesuatu semua dari !? tiba-tiba" 

'Haha ... tidak peduli dunia, selalu ada idiot yang hanya pandai menahan Anda ... seseorang 
membocorkan bahwa Luxuria adalah salah satu Dosa setan Mematikan ...' 

Kemungkinan pelakunya memiliki sudah diidentifikasi. Dengan risiko yang mendekat dari 
Iblis Maut yang Mematikan, Avaritia, itu sama sekali bukan bencana dimana institut itu 
ditemukan menampung iblis lain. 

Bahkan jika dia tidak memiliki niat bermusuhan, banyak pasti akan mengekspresikan 
reaksi ekstrem terhadap kekuatan dan kemampuannya. 

"Aku telah memperkenalkannya sebagai seseorang yang aku pilih secara pribadi, yang 
menjadi masalah juga." 

"Ya, dengan Iblis tingkat tinggi di sekolah, aku bisa melihat itu ..." 

Alasan mengapa kerajaan tidak hanya mengirim seseorang untuk memusnahkan 'ancaman' 
adalah menghindari Luxuria, karena takut dia mengamuk di kerajaan, dan bahwa Hilamee 
mengatakan bahwa Luxuria bekerja dengan serius di institut dan menawarkan untuk 
berkolaborasi melawan Iblis Keserakahan, sehingga mereka dapat memanfaatkannya. 

"Apakah dia benar-benar mau bekerja sama? Apakah dia benar-benar tidak bermusuhan? ... 
mereka juga ingin mengkonfirmasi hal-hal lain. Namun Luxuria menjadi iblis, adalah 
kerugian besar: lebih dari separuh anggota komisi mendukung dia untuk dibuang. Anggota 
dengan otoritas tertinggi adalah orang yang menyebabkan masalah ini juga ... Saya 
khawatir tidak akan ada banyak 'penyelidikan'. " 

Putusan akhir tidak bergantung pada satu suara per anggota, rupanya: suara tergantung 
pada peringkat dan gelar anggota. Kali ini, anggota komisi dengan hak suara terbanyak 
berada di fraksi "membasmi Luxuria". Hilamee menambahkan bahwa jika keadaan terus 
seperti ini, hasilnya pasti akan negatif. 

"Satu orang memiliki banyak suara dan jumlahnya berbeda per anggota? Serius? " 

"Ini peninggalan zaman ketika kelas atas memiliki lebih banyak hak istimewa ... dari 
pemerintahan mantan raja, banyak aturan telah merevolusi, dan situasinya telah membaik 
di bawah raja saat ini." 

Para bangsawan masih berpegang pada konsep sedang 'dipilih', yang memblokir peraturan 
tertentu agar tidak diubah dan menciptakan hambatan saat ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Raja adalah orang yang bijaksana, jadi dia tidak akan pernah menyetujui mengirim pesta 
pemusnahan segera. Luxuria tidak pernah menyebabkan masalah sampai sekarang. Dia 
telah bekerja dengan departemen pengembangan teknologi, yang telah membantu 
menciptakan produk yang dihargai oleh masyarakat. " 

"Ya, kurasa kita seharusnya senang bahwa mereka tidak pergi" monster akan binasa !! 
"segera ... tetapi jika komisi menilai dia jahat, maka itu sama, kan? Apakah ada cara kita 
dapat dengan tegas membuktikan bahwa Luxuria adalah sekutu? " 

" Aku mencoba memikirkannya, tapi ... " 

Ekspresi masam Hilamee menunjukkan bahwa dia belum membuat proposal yang berguna. 

"Apakah anggota komisi pernah berubah?" 

"Mereka semua memiliki persyaratan keanggotaan, tetapi biasanya mereka tidak pernah 
berubah. Kecuali mereka menyebabkan skandal, setidaknya. Yang kami tidak punya bukti ... 
" 

Rupanya mereka sudah berusaha membuat anggota komisi didiskualifikasi. 

"Kemungkinan lain yang aku pikirkan adalah perintah langsung dari raja ... tapi itu juga 
membawa masalah." 

"Jika raja memerintahkan kolaborasi dengan iblis, akan ada reaksi besar. Sikap saat ini 
adalah menggunakan Luxuria untuk pertahanan, jika memungkinkan, jadi masih oke, tapi ... 
" 

Ketika Luxuria terekspos sebagai iblis, Hilamee menceritakan semua yang dia ketahui 
tentang Avaritia juga. 

Luxuria adalah iblis level 700. Fakta bahwa iblis yang lebih kuat akan menyerang membuat 
mereka yang menginginkan Luxuria dimusnahkan, karena dia bisa menjadi 
penanggulangan yang efektif. 

Dari acara pelatihan penjara bawah tanah, jelas bahwa Avaritia menggunakan monster 
untuk melakukan penawarannya. 

Ada banyak monster yang lebih kuat dari manusia. Setelah pihak musuh siap dalam hal 
kualitas dan kuantitas, Erkunt pasti akan jatuh. Kerajaan itu mungkin berpikir bahwa hasil 
terbaik bagi iblis adalah untuk mengalahkan satu sama lain. 

"Sayangnya, tidak ada yang bisa kukatakan yang memiliki efek ..." 

"Mereka tahu kau memiliki keterampilan yang mempengaruhi kondisi mental." 
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Keterampilan mental sangat berbahaya, jadi diketahui secara luas monster mana yang 
dapat menggunakannya. Setan adalah beberapa contoh paling terkenal. 

Luxuria mampu memikat orang lain, terlepas dari jenis kelaminnya, sehingga orang bisa 
jatuh di bawah kendalinya tanpa menyadari apa pun. Jika dia hanya berbicara, beberapa 
akan curiga bahwa dia berusaha memikat mereka, jadi hanya membuat percakapan itu 
sulit. 

"Jika Luxuria dianggap berbahaya, posisi Hilamee juga beresiko, kurasa." 

"Jika mereka menuduh aku menyembunyikan iblis, ya, tidak ada yang bisa kukatakan 
sebagai balasannya. Setan adalah musuh rakyat, biasanya. Saya pikir Luxuria tidak 
menimbulkan masalah. Setelah berbicara dengannya, aku bisa mengatakan ini dengan 
percaya diri. " 

" Ya ampun. Kamu mungkin terpesona tanpa sepengetahuanmu, tahu? " 

Luxuria mengolok-olok pernyataan Hilamee, tetapi yang terakhir tidak mengubah ekspresi 
dan melanjutkan. 

"Kami telah merawat para siswa bersama selama 3 tahun. Memikirkan level dan statusnya, 
aku takut sebelumnya, tapi karena aku tahu bagaimana setan itu dulu, itu tidak bisa 
membantu. Jika saya menghadapinya dengan jujur sebelumnya, saya mungkin akan 
mengerti bahwa dia juga bukan ancaman sebelumnya. " 

Saya tidak tahu apakah saya bisa mengatasinya.... 

Jika hanya ada nyawanya yang dipertaruhkan, Hilamee akan melakukannya, atau begitulah 
yang dipikirkan Shin. Di dunia sebelumnya juga, dia telah mengorbankan hidupnya untuk 
orang lain. 

"Ya ampun, aku menyerah. Setan apa yang pernah melihat senyuman seperti itu? " 

Luxuria membuang muka, untuk menghindari tatapan Hilamee. Profil sampingnya, setelah 
gerakan kekanak-kanakan, menunjukkan beberapa memerah. Ya, bahkan iblis pun bisa 
memerah. 

"Jika bisnis Avaritia tidak terjadi, semuanya akan berjalan dengan lancar ..." 

"Itu benar." 

Luxuria sedikit berbeda dari biasanya, tetapi dia sepertinya tidak bertindak. Schnee setuju 
dengan pendapat Shin dan mengangguk, tersenyum. 

"Hei! Kenapa kau menatapku seperti sedang menonton adegan emosional ?? Jangan lupa 
bahwa aku iblis !! " 
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"Kamu bertingkah seperti tipe kecantikan yang keren, padahal sebenarnya kamu tipe yang 
lebih imut? Seperti yang diharapkan dari nafsu, sungguh. " 

" Apa yang bahkan kamu bicarakan!?! " 

Jarang melihat Luxuria bingung. Butuh beberapa menit lagi sebelum antusiasme Hilamee 
tenang. 

"Jadi, bagaimana kita membuktikan bahwa Luxuria tidak berbahaya ..." 

"Ah, kamu jangan menghentikannya dari mengolok-olokku, dan memaksamu kembali ke 
topik utama, begitu." 

"... tentang itu, aku berpikir ... " 

" Hei, jangan abaikan aku !! Anda bisa melakukan sesuatu, Anda tahu !! Dengarkan aku atau 
aku akan menyerangmu! Secara seksual! " 

Luxuria melanjutkan protesnya, dengan suara bingung yang sama sekali tidak cocok 
dengan citra aslinya. Dia tidak terbiasa diolok-olok, jadi dia tampaknya cukup stres. 

"Kamu akan sering bertemu mulai sekarang, jangan terlalu gusar dengan hal seperti ini, 
ayolah." 

"Tapi hal-hal seperti itu membuatku merinding..." 

Luxuria mengernyitkan alisnya, masih memerah sedikit, dan pegang erat-erat tubuhnya. 
Payudaranya yang berkembang dengan baik didorong ke atas, mendorong payudara ke 
arah sweter. 

"Kh, lihat dia, sangat seksi bahkan ketika dia malu ... kurasa aku tidak punya cukup volume 
..." 

"Sangat mengesankan bagaimana kamu bisa memikirkan hal-hal seperti itu di saat seperti 
ini ..." 

Hilamee berbicara sambil menatapnya dadanya sendiri, dan Luxuria menghela nafas 
sebagai tanggapan. 

"Ketika Anda dalam keadaan darurat mental, sulit untuk menghasilkan ide-ide bagus. Kami 
tidak punya banyak waktu luang lagi. " 

Hilamee mengatakan bahwa dia mengolok-olok Luxuria dan menatap dadanya seperti itu 
hanya untuk sedikit mengurangi semangatnya. Padahal, itu bisa memiliki efek sebaliknya 
dan mendorongnya kembali ke dinding bahkan lebih. 

"Jadi, bisakah aku kembali ke topik?" 
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"Tolong lakukan." 

"Seperti yang aku katakan sebelumnya, tentang cara untuk membuktikan bahwa Luxuria 
bukanlah ancaman ... Aku menyebutkan bahwa kita dapat mengatakan bahwa aku dari klan 
pemburu setan, kan? Bagaimana jika kita menggunakan itu? " 

Shin kemudian menjelaskan usulnya. Hilamee menyimpulkan bahwa itu lebih baik 
daripada rencananya, menunjukkan beberapa poin untuk memperbaikinya, dan kemudian 
mereka setuju untuk menggunakannya. 
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Vol. 14 - 1.2 
Setelah beberapa hari, Shin dan Schnee (menyamar sebagai Yuki) bergabung dengan 
kelompok Hilamee dan memasuki istana kerajaan. 

Penyelidikan biasanya diadakan di ruang bawah tanah khusus, tetapi kali ini akan 
dilakukan di aula khusus untuk penggunaan eksklusif orang-orang di atas peringkat 
tertentu. Mereka bertanya-tanya apakah boleh membiarkan iblis masuk ke dalam kastil, 
tetapi menyimpulkan bahwa tidak ada cara lain untuk mengadakan penyelidikan. 

Biasanya, Shin dan Schnee tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, 
tetapi Hilamee bersikeras bahwa mereka memiliki peran penting dalam masalah ini, 
sehingga izin khusus diberikan. Hanya Shin yang diizinkan masuk, jadi Schnee harus 
menunggu di luar ruang pemeriksaan. 

"Mereka sangat ketakutan, bukan?" 

Shin berbisik sambil melihat para prajurit di sekitar mereka, ketika mereka mengikuti 
prajurit yang membawa mereka ke aula. 

"Jelas, bukan? Tidak peduli berapa pun jumlahnya atau seberapa lengkapnya mereka, aku 
bisa mengubahnya menjadi daging cincang dengan sentakan pergelangan tanganku. 
Namun mereka harus menemaniku ... bekerja di kastil memang agak sulit. " 

" Cukup kalau ada seseorang yang membimbing kita di sana. Akan ada lebih banyak korban 
dengan cara ini. " 

" Mereka harus menyelamatkan muka, kurasa? " 

" Kalian berdua, berjalan dengan tenang. Mereka bisa mendengarmu. " 

Shin dan Luxuria berbisik, tapi koridornya begitu sunyi sehingga langkah kaki bisa 
didengar dengan jelas, sehingga tidak mungkin percakapan mereka tidak pernah terdengar. 

Setelah menegur Hilamee, mereka melihat ke depan lagi dan mendapati prajurit-prajurit 
itu dengan ekspresi kaku dan kulit pucat pasi sehingga mereka tampak anemia. 

Biasanya, setidaknya beberapa tentara akan dipukul dengan Schnee, tetapi kali ini tidak 
ada dari mereka yang bertindak seolah-olah mereka, mereka dengan tegas menatap ke 
depan. Mereka mungkin mendengar apa yang Shin dan Luxuria katakan, tetapi tidak ada 
jawaban. Mereka mungkin merasa bahwa jika mereka mengatakan sesuatu, mereka 
berisiko berubah menjadi target. 

"Bukankah lebih baik jika mereka belajar bahwa mungkin untuk mengadakan percakapan 
normal denganku?" 
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"Itu mungkin benar, tapi ... jangan menakuti mereka untuk apa-apa, oke?" 

"Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menentangku ' tuan '. " 

Luxuria lalu melontarkan senyum dingin, yang dia anggap lebih" seperti iblis ". 

Dia baru saja mengubah cara dia tersenyum: dia mengenakan sweter yang biasa, rok ketat, 
dan mantel putih, seperti yang dia lakukan di institut. 

Perbedaan utama adalah kerah hitam besar di lehernya: kerah itu, selebar satu kuburan, 
tampak seperti Collar Kerah Kiriman 』yang digunakan oleh gereja dalam insiden 

penculikan wanita suci itu. 

Namun, itu hanya berbagi penampilan dengannya: apa yang dikenakan Luxuria hanya itu, 
kerah yang terbuat dari logam. Itu tidak memiliki efek khusus dan dia bisa 
menghancurkannya dengan satu tangan jika dia mau. 

"Lewat sini, silakan masuk." 

Dipandu oleh suara keras penjaga, Shin dan yang lainnya memasuki sebuah ruangan. 
Ruang pemeriksaan lebih besar dari yang diharapkan Shin, dengan lokasi untuk subjek 
penyelidikan berdiri di pusat. 

Di kursi yang lebih tinggi di sekitar berdiri subjek ini duduk anggota komisi. 

Kursi anggota ditempatkan di sepanjang dinding bundar. Di tengah mereka duduk seorang 
pria yang cukup gemuk berusia empat puluhan dan seorang pria berusia enam puluhan 
dengan rambut putih disisir ke belakang, di kursi yang lebih tinggi daripada anggota 
lainnya. Mereka langsung berhadapan dengan stand subjek, jadi mereka mungkin adalah 
anggota yang akan memimpin penyelidikan. Penampilan mereka, masing-masing, dari 
bangsawan khas yang digunakan untuk kehidupan mewah, berkilauan dengan permata, 
dan yang terakhir dari bangsawan "kuno" yang menyampaikan rasa otoritas yang kuat. 

Seperti yang diharapkan Shin, Luxuria dan Hilamee diundang untuk pergi ke pusat. Shin 
bisa berdiri di belakang mereka. 

"Kita sekarang akan memulai penyelidikan dari wanita Hilamee Hirasato dan wanita 
Luxuria." 

Bangsawan tua itu mengumumkan permulaan penyelidikan. Suara rendahnya bergema di 
aula. 

"Saat ini, Nona Hilamee dicurigai mengundang Iblis Nafsu, salah satu Iblis Maut dan 
personifikasi kemalangan, ke kerajaan kami, dan menyembunyikannya untuk jangka waktu 
yang lama. Ada juga kecurigaan mencoba untuk memanggil iblis keserakahan ke dalam 
kerajaan kita. " 
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Bangsawan tua itu menatap tajam kedua wanita itu ketika dia berbicara dengan nada jujur. 

"Tuan Zear. Kecurigaan, katamu? Apakah itu bukan fakta yang tidak dapat dipungkiri? " 

Bangsawan tua itu, bernama Zear, terputus oleh bangsawan gemuk yang duduk di 
sebelahnya. 

"Tuan Cobal. Menahan diri dari komentar pribadi selama penyelidikan. Kecurigaan ini 
belum dikonfirmasi sebagai fakta. " 

"Tidak perlu untuk pertanyaan. Jika wanita itu benar-benar setan jahat yang mematikan, 
kita sudah berada di bawah pengaruhnya. " 

" Itu bukan untuk Anda putuskan, Sir. " 

Cobal berusaha untuk mempercepat resolusi, mengabaikan Hilamee dan Luxuria, tetapi 
Zear tidak bergeming. Shin dengan cepat menyadari bahwa Cobal adalah musuh. 

Setelah beberapa saat penyelidikan dimulai lagi: poin pertama dari diskusi adalah Luxuria. 

"Kami telah diberitahu bahwa Anda, Nyonya Luxuria, menentang setan keserakahan dan 
akan bekerja sama untuk mengalahkannya, apakah itu benar?" 

"Tuan Zear !? Kamu tidak bisa berbicara dengan iblis, pikiranmu akan jatuh di bawah 
kendalinya! " 

" Jangan khawatir, hal seperti itu tidak akan terjadi. Dia sudah berada di bawah kendali 
orang lain. " 

" Apa maksudmu? " 

Zear menghentikan kepanikan Cobal dengan gerakan, lalu memandang Hilamee. 

"Kerah di lehernya membatasi tindakannya dan melarangnya menggunakan keterampilan 
mental atau untuk menyakiti orang." 

"Iblis, monster yang mampu melenyapkan seluruh negara, berada di bawah kendali 
seseorang? Benar-benar konyol! " 

" Tapi itu benar. Petualang yang berdiri di belakangnya adalah tuannya saat ini. " 

Seluruh mata komisi beralih ke Shin. 

"Aku memang petualang itu. Namaku Shin. " 

" Senjata yang kau bawa ... apakah itu Slashing Hammer yang dikabarkan ...? " 
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" Aku dipanggil begitu, ya. " 

Shin membuat titik untuk melengkapi 『Kakura』, karena dia berpikir bahwa jika 

namanya terdengar bersama, orang akan mengenalinya dari rumor. Jika tidak ada yang 
melakukannya, ia berencana untuk memperkenalkan dirinya sebagai "Shin Slashing 
Hammer". 

"Pendatang baru yang membedakan dirinya dalam pertempuran Balmel dan mencapai 
peringkat A dalam satu gerakan, bukan? Apakah yang dikatakan wanita Hilamee benar? 
Apakah iblis ini benar-benar di bawah kendali Anda? " 

" Ya. Saya adalah keturunan dari klan yang mendapatkan setan berburu hidup. Saya 
percaya saya lebih berpengetahuan daripada kebanyakan tentang setan. " 

" Apakah Anda punya bukti? Kamu bisa berada di bawah mantranya sendiri, bukan? " 

Zear tidak secara membuta mempercayai kata-kata Hilamee dan meminta Shin untuk 
membuktikan kata-katanya. 

"Kecurigaan yang adil. Tapi, sebagai anggota klan yang hidup dengan memburu Iblis, 
tidakkah kamu berpikir bahwa aku akan mempersiapkan langkah-langkah pencegahan 
yang tepat? " 

" Kamu mungkin akan melakukannya. Namun iblis yang dimaksud adalah salah satu Dosa 
Mematikan, makhluk yang berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari monster 
biasa. Secara alami, kekuatan yang mereka miliki adalah pada bidang yang berbeda juga. 
Saya tidak berpikir itu aneh bagi kita untuk khawatir tentang itu. " 

" Memang, Anda benar. Seperti yang mungkin sudah Anda sadari, saya seorang Terpilih. 
Saya, serta klan saya, memiliki pertahanan yang kuat terhadap keterampilan mental. Item 
ini semakin meningkatkan pertahanan tersebut. Dalam pertempuran masa lalu kita 
melawan Iblis Maut, tidak ada yang pernah dikendalikan. Terlebih lagi, walaupun saya 
terdengar sombong, kemampuan bertarung saya dikatakan melebihi leluhur saya: Saya 
yakin bahwa saya tidak akan pernah bisa dikendalikan. " 

"Begitukah?" 

Item yang digambarkan sebagai peningkatan pertahanan terhadap manipulasi adalah 『

Zaman Anting-Anting Dewa』 yang telah dilengkapi Shin. Tidak hanya itu meningkatkan 

pertahanan seperti itu, tetapi juga menetralkan serangan-serangan ini kecuali lawannya 
sangat kuat. 

Mata Zear menyipit ketika dia mengamati Shin untuk menentukan apakah dia mengatakan 
yang sebenarnya atau tidak, tetapi Shin membalas pandangannya dengan tenang. 
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Netralisasi keterampilan mental adalah keuntungan besar melawan setan: ketika bertarung 
melawan mereka, bahaya terbesar adalah membuat sekutu Anda berbalik melawan Anda. 

"Mengapa keturunan klan pemburu setan muncul dengan waktu yang tepat? Aku bahkan 
belum pernah mendengar keberadaan klan semacam itu. Sudahkah Anda melakukan 
semuanya untuk menghindari pertanyaan kami? " 

Ketika Zear selesai berbicara, Cobal turun tangan. Keraguannya secara mengejutkan 
relevan, mengingat bagaimana ia secara sepihak memperlakukan Hilamee sebagai 
penjahat. 

"Aku selalu mencari Iblis, jadi wajar bagiku untuk berada di tempat di mana Iblis berada 
atau yang menjadi target Iblis. Saya hanya datang ke sini karena saya mendeteksi 
pergerakan setan Keserakahan di daerah tersebut. Keberadaan klan saya biasanya 
disembunyikan, untuk mencegah musuh kami menemukan kami dan memberikan 
kekhawatiran yang tidak perlu kepada masyarakat umum. Setiap kali kita muncul, iblis ada 
di dekatnya: fakta ini dapat memberikan keamanan, tetapi juga rasa takut, celah yang 
sempurna bagi iblis untuk menyerang. " 

" Jika demikian, bagaimana mungkin iblis itu berada di bawah kendali Anda? Mungkinkah 
Anda sebenarnya di balik semua ini? Jika kamu bisa mengendalikan iblis, akan mudah 
menggunakannya untuk meningkatkan ketenaran dan reputasimu. " 

"Di antara para petualang ada Tamers, yang melatih monster untuk bertarung bersama 
mereka. Di satu sisi, iblis juga sejenis monster, sehingga mereka juga bisa dijinakkan. 
Namun, biasanya mereka tidak patuh seperti ini: yang paling bisa diharapkan adalah 
mencegah mereka menjadi liar. Teknik ini awalnya digunakan untuk mencegah mereka 
dari menyebabkan kerusakan pada lingkungan mereka, atau untuk menjaga kerusakan 
seminimal mungkin. Fakta bahwa adalah mungkin untuk berbicara secara normal dengan 
iblis membuktikan bahwa itu menaati saya dari hati. Menggunakan iblis untuk keuntungan 
pribadi kita adalah salah satu hal tabu terhebat klan saya. Izinkan saya untuk menyatakan 
dengan jelas bahwa itu tidak terpikirkan. " 

Selama era game menjinakkan Iblis Maut yang mematikan tidak mungkin. Namun, di dunia 
ini, aturan yang ditetapkan oleh game lebih longgar. Itulah sebabnya juga memungkinkan 
bagi Tiera untuk membuat kontrak dengan binatang suci seperti Kagerou. Mengikuti alur 
logika ini, tidak mungkin untuk menyangkal bahwa Iblis Dosa Maut dapat dijinakkan, 
bahkan jika itu tidak mungkin sebelumnya. 

Kecurigaan mengendalikan setan untuk tujuan pribadi juga mencapai sasaran, jadi Shin 
menambahkan bahwa jika kontrolnya pernah rusak, pengguna akan mati. 

"Kondisi ini diatur untuk mencegah keberadaan pengkhianat di dalam klan. Bahkan Yang 
Terpilih pun bisa membatalkannya. Jika salah satu dari kita pernah berada di bawah 
kendali, kondisi ini akan aktif. " 
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" Mempertimbangkan siapa musuhmu, kau membutuhkan tindakan balasan seperti itu, 
begitu. " 

"Iya. Jika seorang pemburu Iblis mengubah kejahatannya sendiri, potensi kerusakannya 
akan jauh lebih besar dari sekadar 

amarah iblis. " Shin setuju dengan komentar Zear. Dia telah mendiskusikan sebelumnya 
dengan Hilamee dan Luxuria tentang pertanyaan yang mungkin muncul, jadi dia tidak 
pernah meraba-raba jawabannya. 

"Setan bisa ditaklukkan. Saya masih merasa sulit untuk percaya, tetapi jika itu benar, itu 
akan menjadi tindakan pencegahan yang efektif terhadap Iblis Keserakahan. Izinkan saya 
mengkonfirmasi sekali lagi, bahwa iblis tidak dapat menggunakan keterampilan mental 
sekarang? " 

" Ya, saya jamin itu. " 

" Jika demikian, jawab pertanyaan pertama yang kami tanyakan, nona. " 

" Ya ampun, betapa mengejutkan. Anda percaya kata-kata seorang pria, yang datang dari 
luar negara Anda, dari siapa yang tahu di mana? " 

"Kami telah mengumpulkan informasi kami sendiri. Aku sudah tahu bahwa kamu belum 
membuat korban di sekitarmu. " 

Keterlibatan Hilamee dan acara-acara ruang bawah tanah pelatihan sudah diketahui juga. 

Meski begitu, berbicara langsung kepada iblis membutuhkan keberanian yang kuat. Cobal 
dan anggota lainnya diam-diam menyaksikan pertukaran itu, dengan ekspresi kaku di 
wajah mereka. 

"Ya ampun. Saya telah mendengar bahwa Anda adalah tipe militer, tetapi saya kira ini 
harus banyak diharapkan dari seorang duke. " 

" Pengumpulan informasi sangat penting untuk pertempuran juga. Saya yakin seorang 
peneliti yang ulung seperti Anda tahu betul itu. " 

Zear menanggapi senyum Luxuria dengan senyum sendiri. Pertukaran itu tampak damai, 
tetapi Shin tahu bahwa mereka berdua sangat berhati-hati. 

"Aku tahu itu, ya. Izinkan saya menjawab, kalau begitu. Tujuan keserakahan adalah untuk 
menyerap saya, sehingga mendekati bentuk yang lengkap. Namun saya tidak tertarik 
sedikit pun. Anda mungkin mengejek setan yang mengatakan sesuatu seperti ini, tapi saya 
cukup menikmati hidup saya saat ini. Keserakahan tidak akan pernah puas dengan jawaban 
seperti itu, dan akan melakukan apa pun untuk mencapai tujuannya. Saya juga ingin dia 
menghilang. Dalam kasus seperti itu, bekerja bersama akan lebih efektif. " 
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" Iblis ingin membunuh saudara-saudaranya? O, Tuan Zear, sudahkah saya menjadi mangsa 
mantra itu? 

"Tenangkan dirimu, Tuan Cobal. Tampaknya dia tidak berbohong. " 

Zear menegur Cobal yang gelisah. Tampak jelas bahwa Zear tidak meragukan kata-kata 
Luxuria. 

"Ya ampun, kamu percaya kata-kata setan begitu mudah?" 

"Aku tidak sebodoh itu dengan percaya kata-kata iblis begitu cepat. Namun, seperti yang 
Nyonya Hilamee dan sir Shin katakan, saya mengerti bahwa Anda tidak menggunakan 
keterampilan saat Anda berbicara dengan kami. Selain 

itu--- " Zear berhenti sejenak dan memandang Shin. 

"Dengan sekutu yang jauh lebih mengancam daripada iblis, kita bisa merasa nyaman juga." 

Kata-kata dan penampilan Zear menunjukkan bahwa dia mengerti bahwa Shin lebih kuat 
daripada Luxuria. 

Mungkin karena orang-orang yang berdiri di luar, Shin mempertimbangkan aura Terpilih 
yang berasal dari luar ruangan ketika dia mencoba menghilangkan kegelisahannya. 
Berharap itu tidak muncul di wajahnya, dia dengan tegas mengembalikan tatapan Zear. 

"Hmm, aku mengerti sekarang saatnya menarik kesimpulan. Haruskah kita memiliki 
wanita Luxuria yang dibasmi, atau menggunakannya? Angkat tanganmu untuk memilih 
pemusnahan, jangan bergerak untuk memilih untuk menggunakan dia. " 

Zear melihat sekelilingnya, lalu berbicara. Dia mungkin memilih istilah "menggunakan" 
karena menempatkannya sebagai kerja sama tidak akan cocok dengan beberapa anggota. 

Reaksi anggota lain bervariasi: beberapa tampak tenang, beberapa tersenyum, beberapa 
tampak masam, yang lain gelisah. Tampaknya mereka tidak akan mencapai konsensus 
total. Namun, tidak ada yang mengangkat tangan. 

Kesimpulannya, semua anggota memilih untuk menggunakan Luxuria. 

"Karena itu kami mendeklarasikan wanita Luxuria sebagai salah satu penanggulangan 
terhadap Keserakahan. Penilaian Lady Hilamee akan diputuskan di kemudian hari, 
tergantung pada prestasi wanita Luxuria. Dibubarkan." 

Zear menyatakan kesimpulan dari penyelidikan dan semua anggota keluar dari pintu di 
samping. 
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Akhirnya hanya Shin, Hilamee, dan Luxuria tetap: prajurit yang menuntun mereka di 
kemudian memberi isyarat pada mereka untuk keluar melalui pintu mereka digunakan 
untuk datang. 

"-Baik bekerja di luar sana." 

"Ah, ya, saya kira". 

Shin adalah agak bingung dalam menjawab kata-kata Schnee. Dia tidak mengatakan itu 
karena kehadiran tentara, tetapi sementara hasil akhirnya positif, penyelidikan sangat 
berbeda dari yang dia harapkan. 

Penyelidikan itu hampir sepenuhnya merupakan pertunjukan satu orang Zear, dan faksi 
pemusnahan, yang menjadi perhatian Hilamee, tidak memprotes sama sekali. Cobal, yang 
mungkin anggota utama faksi, hanya mengajukan pertanyaan yang jelas, tidak termasuk 
komentar pertamanya. Konyol rasanya sangat khawatir. 

"Hm? Bukankah kita pergi ke arah yang salah? " 

Shin merenungkan penyelidikan, bertanya-tanya apakah tidak ada yang aneh. Setelah 
beberapa saat, dia menyadari bahwa tentara itu memimpin mereka ke arah belakang kastil. 

"Tidak, ini arah yang benar. Seseorang pasti sedang menunggumu. " 

" Ya ampun, 'orang tertentu', sungguh ... " 

" Aku pikir lebih baik tetap diam untuk saat ini ... " 

Bahkan Hilamee tampaknya tidak tahu siapa yang menunggu. Jika mereka menyebabkan 
keributan di sini dan kesimpulan penyelidikan dibalik itu akan menjadi masalah besar, jadi 
kelompok Shin hanya mengikuti prajurit itu. 

Bahkan jika faksi pemusnahan menunggu mereka untuk menurunkan penjaga mereka 
untuk menjaga mereka bersama-sama, Shin dan yang lainnya bisa mengusir serangan 
mereka. 

Namun, terlepas dari kecurigaan mereka, kelompok Shin dituntun ke sebuah ruangan yang 
tampaknya tidak memiliki jebakan. Mereka menemukan sofa dan meja yang cantik, jadi 
mereka menyimpulkan bahwa itu adalah ruangan yang digunakan untuk menyambut tamu. 
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Menunggu mereka di dalam ruangan adalah Zear. Dia tampak sama seperti yang dia 
lakukan selama komisi, seorang pria tua, tapi dia sekarang membawa tongkat di tangan 
kanannya. 

"Terima kasih telah memimpin tamu-tamu kami di sini. Kamu boleh pergi. " 

Zear meminta tentara itu pergi, lalu berbalik ke arah pesta Shin. 

"Pertama, izinkan saya meminta maaf karena memanggil Anda di sini tanpa peringatan. 
Saya harus berbicara dengan Anda berapa pun biayanya. " 

" Ah, tidak, tidak masalah, tapi ... " 

Shin memukul Hilamee dengan sikunya untuk mendorongnya menjawab. Pemimpin 
kelompok itu seharusnya adalah dia. 

"Apakah Anda memiliki keraguan tentang komisi penyelidikan?" 

"... Yah, ya, sejujurnya, kami berharap bahwa kami harus berdebat lebih banyak." 

"Fraksi pemusnahan, ya? Saya mengerti maksud mereka sendiri. Saya mengerti wanita 
yang tidak percaya, Luxuria. Namun, tidak ada gunanya bekerja dengan tenang selama tiga 
tahun, seperti yang dia lakukan. Kemampuannya memungkinkannya untuk dengan mudah 
mengendalikan orang lain. Bahkan jika kami memilih untuk memusnahkannya, sangat 
sedikit yang bisa menentangnya. Pejuang elit di negara kita mungkin bisa menyamai dia 
dalam pertempuran, tetapi berapa banyak korban yang akan menyebabkannya? Itu juga 
akan menciptakan celah bagi Greed untuk menyerang. Baik dalam hal kekuatan dan 
strategi bertarung, pertarungan yang tidak perlu akan menjadi langkah yang sangat buruk 
di pihak kita. " 

Faksi pemusnahan itu sunyi senyap karena pekerjaan telah dilakukan sebelum 
penyelidikan tampaknya. Hilamee tidak menyadari upaya sebelumnya ini karena banyak 
hal telah dilakukan secara rahasia. 

"Selain itu, kami memiliki sir Cobal menyusupi faksi pemusnahan, tetapi dia ada di pihak 
kita." 

" 

Begitu ." Sejauh menyangkut peringkat, Zear dan Cobal adalah adipati. Namun, di 
permukaan, Zear tampaknya memiliki peringkat yang sedikit lebih tinggi. 

"Apakah 
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boleh mengatakan sesuatu yang begitu penting kepada kami?" "Kupikir lebih baik tidak 
menyimpan rahasia darimu. Pembicaraan tentang menjadi keturunan klan pemburu setan 
itu bohong, ya? " 

Zear menjawab pertanyaan Shin dengan pertanyaannya sendiri, dengan tatapan tajam di 
wajahnya. Matanya menunjukkan bahwa dia yakin bahwa dia mengatakan yang 
sebenarnya, atau itulah yang dirasakan Shin. 

Shin melirik Hilamee, yang telah merasakan hal yang sama dan mengangguk pada Shin. 

"...memang. Memang benar bahwa saya ... tidak, saya akan membatalkan semua kepura-
puraan sekarang. Saya bukan anggota klan berburu setan atau semacamnya. Memang 
benar, bagaimanapun, bahwa jika Luxuria menjadi liar, aku bisa menyingkirkannya. " 

" Ya, aku telah mendengar tentang kekuatanmu. Kami telah melakukan penelitian kami 
sendiri. Hari ini aku telah melihatmu dengan mataku sendiri, jadi aku benar-benar yakin. 
Mengguncang setelah hanya melihat seseorang ... tidak terjadi padaku sejak aku bertemu 
dengan Tuan Shibaid, yang dulu melayani Manusia Tinggi. " 

Alis Shin sedikit terangkat mendengar penyebutan nama yang tidak asing. 

Level Zear adalah 255. Tidak jelas apakah dia adalah Orang Terpilih atau orang normal, 
tetapi menaikkan level seseorang ke batas tidak mungkin mudah. Namun, Zear 
menyelesaikannya, jadi dia harus lebih dari sekadar bangsawan tua seperti dia. Shin juga 
menyadari bahwa tongkat yang dia pegang menyembunyikan pisau di dalamnya. 

"Kekuatan sangat bervariasi, bahkan di antara Yang Terpilih. Mereka yang disebut mantan 
pemain, berkat pengetahuan mereka, sering menang bahkan melawan lawan dengan 
statistik yang sama. Mungkinkah Anda juga seperti Tuan Masakado dan Lady Hilamee? " 

" Anda tahu tentang pemain, Tuan? " 

" Di masa muda saya, saya melakukan perjalanan yang sama. Berkat itu, saya belajar lebih 
banyak daripada yang akan saya miliki jika saya tinggal di dalam negeri. " 

Mantan pemain. Hilamee adalah yang pertama bereaksi terhadap kata-kata Zear. Itu bukan 
kata-kata rahasia, jadi tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa jaringan informasi 
bangsawan dapat mengambilnya. Banyak mantan pemain berhasil menggunakan 
pengetahuan yang mereka peroleh di era game. 

"Bagaimana kalau aku?" 

Reaksi Hilamee keluar dari Shin sebagai mantan pemain. Shin bertanya pada Zear alasan di 
balik pertanyaannya. 
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"Beberapa mantan pemain tidak mengungkapkan semua informasi yang mereka miliki, 
untuk menghindari diketahui seperti itu. Negara kita, bagaimanapun, saat ini dalam situasi 
yang sulit. Anda semua mungkin bisa berurusan dengan Keserakahan ... tapi seperti yang 
mungkin Anda dengar, monster yang muncul di sekitarnya telah berubah. Laporan 
mengatakan bahwa monster yang kuat semakin meningkat. Keserakahan bisa 
memperbudak monster, ya? Jika monster seperti itu menyerang kita dalam kelompok, 
apakah kita dapat mengalahkan mereka kembali? Bahkan jika kita lakukan, berapa banyak 
korban akan ada? Ada beberapa Yang Terpilih di negara kita. Kami tidak selalu menghadapi 
bahaya seperti itu, tidak seperti Balmel, jadi tentara kami satu atau dua peringkat lebih 
rendah dari negara lain. " 

Shin telah mendengar dari Hilamee bahwa pasukan Erkunt dari tingkat yang layak, 
mengingat ukuran negara, tetapi itu hanya karena tidak ada negara yang bermusuhan di 
dekatnya dan monster di sekitarnya relatif lemah. Mereka tidak cukup kuat untuk 
menghadapi bencana seperti Keserakahan. 

Masakado juga tidak ada untuk sementara karena dia pergi untuk memusnahkan monster 
yang tidak bisa ditangani oleh petualang normal, seperti yang telah dikonfirmasi oleh 
Hilamee. 

"Aku mengharapkan 

bantuanmu , demi negara kita, demi rakyat kita." Zear kemudian menundukkan kepalanya. 

Bagi seorang duke untuk menundukkan kepalanya di depan seorang petualang belaka -- 
meminum A, tetapi tanpa gelar apa pun -- tidak terduga dalam masyarakat bangsawan. 
Shin juga tahu itu. 

Bantuan Shin dan partainya sangat diperlukan. Zear punya cukup informasi untuk 
memahami itu. Pada saat yang sama, bahaya dan risiko mengancam negara itu sudah cukup 
untuk membuatnya menundukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. 

"Aku juga tidak punya niat untuk pergi seperti ini, karena aku berencana untuk 
menghancurkan Keserakahan. Ah, izinkan saya memberi tahu Anda sebelumnya, barang 
drop akan menjadi milik kita, oke? " 

" Hah, Anda berbicara seolah-olah kemenangan sudah pasti. Mempertimbangkan ketaatan 
wanita Luxuria, kurasa kau memiliki banyak hal dalam dirimu. " 

Shin berharap diberi tahu bahwa terlalu dini untuk mengatakan itu, tapi tanpa diduga Zear 
hanya menunjukkan senyum masam. Dia pasti tahu bahwa Luxuria adalah iblis, tetapi 
karena komisi dia terus menyebutnya sebagai "wanita". 

"Mungkin aneh bagiku untuk mengatakan, tetapi dalam pertarungan antara Keserakahan 
dan tuanku, tuanku memiliki sedikit peluang untuk kalah. Sebagai iblis, aku jamin itu. " 
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" Aku ragu aku bisa menghabisinya tanpa membiarkannya menyebabkan kerusakan. 
Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu memanggilku seperti itu lagi. " 

Mereka telah memutuskan bahwa Luxuria akan memanggil Shin" tuan "untuk 
menunjukkan bahwa dia di bawah kendalinya. Sekarang dia telah menjatuhkan fasadnya 
sebagai pemburu iblis, tidak perlu melanjutkan. 

Namun Luxuria tidak mengubahnya. 

"Kalian para pria menyukai hal semacam ini, bukan? Apakah Anda ingin saya melayani 
Anda lebih banyak? " 

" Ini bukan waktu yang tepat. 

Sama sekali. " Luxuria mengintip lebih dekat ke wajah Shin, dan dia menjawab dengan 
menutupi wajahnya dengan tangannya. 

"Hmm, benar-benar berbeda dari setan yang dibicarakan dalam legenda." 

"Kami baru saja bertindak berdasarkan insting, sama seperti binatang. Saat ini, kami 
memiliki kecerdasan yang cukup untuk menyaingi orang-orang seperti Anda. Itu sebabnya 
kita bisa hidup berdampingan. Namun, karena kecerdasan seperti itu, kita juga dapat 
menggunakan metode selain dari kekuatan brutal. " 

Mengirim kohort ke Luxuria, melepaskan monster di ruang bawah tanah. Hal seperti itu 
tidak terjadi di era game. 

"Jadi, bahkan di antara orang-orang, beberapa orang terpesona oleh setan dan 
memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka ..." 

"Aku percaya itu sudah terjadi. Keserakahan merangsang keinginan orang, jadi pedagang 
adalah yang paling rentan, misalnya. Bahkan jika kita Iblis tidak melakukan apa-apa, orang 
sudah bertindak berdasarkan keinginan mereka, bukan? " 

" Aku merasa sedih karena aku tidak bisa menyangkal hal itu. Tidak peduli zaman, uang 
dan pikiran yang korup. " 

Zear mungkin memiliki seseorang dalam benaknya, ketika alisnya berkerut. 

"Tidak ada gunanya bersikap negatif, mari kita bicarakan apa yang harus dilakukan 
selanjutnya. Ah, tapi aku harus mengatakan sesuatu dulu. " 

" Apa itu? " 

" Luxuria pasti bisa menjadi aset dalam pertempuran, tapi aku tidak merekomendasikan 
dia bertarung langsung melawan Keserakahan. Ketika Iblis Maut mengalahkan yang lain, 
pemenangnya menyerap yang kalah dan tumbuh. Ini termasuk Luxuria juga. Saya tidak 
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berpikir itu terlalu mungkin, tetapi musuh kita adalah iblis, dia bisa menggunakan taktik 
yang tidak kita harapkan. Jadi aku mengusulkan tindakan Luxuria sebagai umpan, lalu 
ketika Keserakahan muncul, dia harus fokus pada bertahan. " 

" Hmm, begitu. Jika wanita Luxuria tumbuh terlalu kuat, setelah keributan ini 
menyelesaikan masalah lain mungkin muncul, kan? " 

"Jika aku menarik kekuatan Keserakahan, kepribadianku mungkin akhirnya berubah. Kami 
jelas memiliki afinitas yang buruk. Jadi aku akan menghargainya jika orang lain 
memberikan pukulan terakhir. " 

Luxuria berbicara sementara bahunya jatuh. Dirinya saat ini mungkin memiliki afinitas 
buruk dengan setan agresif. 

"Mari kita dengar penilaian atas masalah ini juga." 

Zear kemudian memandang ke sudut ruangan, meskipun tidak ada apa-apa selain dinding 
di sana. 

Shin, bagaimanapun, bisa melihat siluet orang yang berdiri di luar tembok. 

Seorang pria yang mengenakan pakaian mewah dan sebuah mahkota, gambar seorang raja, 
dan seorang anak lelaki yang sangat muda. Bersama mereka ada juga tiga pria dan satu 
wanita, semuanya mengenakan baju besi. 

---Fagall Ent Level 213 Ksatria Suci ----- 

Sherlene Ragass Level 238 Ksatria Suci 

Di antara siluet lapis baja, Shin sangat tertarik pada keduanya. Yang termuda di antara para 
ksatria pria dan satu-satunya wanita. Pria muda itu bernama Fagall, wanita Sherlene. 

Fagall tingginya sekitar 170 cemel. Dia memiliki rambut pirang dan mata biru yang penuh 
dengan percaya diri. 

Sherlene, di sisi lain, sedikit lebih tinggi dari Fagall, dengan rambut juga dijaga rapi, diikat 
ekor kuda samping. 

Wajahnya tampan, sikapnya tegak. Jika dia tidak mengenakan baju besi, orang akan 
berpikir dia adalah seorang model. Penampilannya yang tajam membuatnya tampak 
dingin, tetapi, tidak seperti Fagall yang sedikit gugup, dia tidak terlihat terlalu tegang. 

Dinding itu terbuka, membiarkan kelompok itu menunggu di luar. Fagall dan Sherlene 
berdiri di setiap sisi orang yang tampak seperti raja, siap melindunginya dan bocah lelaki 
seperti pangeran jika diperlukan. 
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"Aku adalah raja kerajaan Erkunt, Kreunzeit Fow Erkunt. Saya telah mendengarkan 
percakapan Anda dari ruangan lain. Aku juga akan ambil bagian di dalamnya mulai 
sekarang. " 

Seperti yang sudah diduga Shin, pria yang dimahkotai adalah raja Erkunt. Dia pirang 
dengan mata biru, agak ramping tetapi dengan tatapan tajam di matanya. 

Bocah di sebelahnya, sang pangeran, melirik Schnee setelah memasuki ruangan dan 
setengah terpesona. Bahkan setelah Shin dan yang lainnya diperkenalkan, matanya terpaku 
pada Schnee. Ketika Zear memanggilnya, dia kembali sadar dan memperkenalkan dirinya. 

"Namaku Hawgilear Fow Erkunt. Saya masih muda, tapi tolong izinkan saya untuk 
bergabung juga. " 

" Izinkan saya untuk berbicara sebagai perwakilan dari kelompok kami. Nama saya 
Hilamee Hirasato. Kami menawarkan kekuatan dan kemampuan kami yang rendah hati 
kepada Yang Mulia Raja. " 

Raja mengangguk sebagai jawaban atas sambutan Hilamee, tetapi pangeran Hawgilear 
masih menatap Schnee. 

Zear memperkenalkan anggota partai raja lainnya, tetapi di antara para ksatria lapis baja, 
hanya Fagall dan Sherlene yang diperkenalkan: dua lainnya tetap tidak disebutkan 
namanya. Meskipun telah memasuki ruangan dengan sisa kelompok, mereka tetap berdiri 
di dinding. 

Zear, sebaliknya, menyebutkan informasi yang lebih menarik: Fagall dan Shirlene memiliki 
gelar "Pahlawan". 

"Pahlawan", gelar yang dimiliki juga oleh Eline, yang telah menculik Millie yatim piatu dan 
mencoba menawarkannya sebagai pengorbanan. Judul itu sendiri tidak memiliki konotasi 
negatif, tetapi karena pengalaman masa lalu itu, Shin tidak melihatnya secara positif. 

"Jadi kamu adalah iblis nafsu. Begitu, selain kecantikan Anda yang jelas, Anda memiliki 
pesona sensual tertentu. Anda pasti bisa membuat pria melakukan penawaran Anda, 
bahkan tanpa menggunakan keahlian apa pun. " 

" Ya ampun, Anda tentu tahu cara Anda dengan pujian. Mungkinkah Anda tertarik untuk 
menguji saya? " 

Sementara Shin berusaha memahami situasinya, pembicaraan dengan cepat berubah 
menjadi masalah. Namun, Raja Kreunzeit, dengan jelas menolak usulan Luxuria. 

"Usulan yang sangat menawan, tapi aku takut aku akan menolak. Ratu akan cemburu. " 
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Zear dan Sherlene tampak meringis pada raja dan pertukaran iblis yang terlalu biasa. Shin 
juga berbagi perasaan mereka. 

"Luxuria, mari kita serius sekarang." 

"Oh, raja yang paling banyak digosipkan pasti bisa mengenali lelucon semacam itu." 

"Aku harus mengatakan rumor itu menggelitik... tapi aku yakin ini bukan waktunya untuk 
bercanda. Bagaimana kamu berencana untuk melawan Iblis Keserakahan? " 

Raja Kreunzeit dengan lancar memasuki percakapan. Sikap santainya yang sebelumnya 
hilang, sebagai aura otoritas yang kuat memenuhi ruangan. 

Bukan karena tekanan atau niat membunuh terpancar saat bertarung, tapi aura yang 
membuatmu ingin berlutut dalam penghormatan. 

"Luxuria bisa mendeteksi keserakahan dirinya sendiri, jadi jika dia datang lebih dekat kita 
akan bisa tahu. Saya telah memberinya alat untuk menghubungi saya segera setelah dia 
mendeteksi kehadirannya. Sampai dia bergerak, Yuki dan aku akan memeriksa sekeliling 
Erkunt. Monster pemijahan jelas berbeda dari biasanya, jadi pasti ada sesuatu yang 
memicu mereka; kita akan menemukan sesuatu dan menghancurkannya, untuk 
mengurangi pion Greed sebanyak mungkin, dengan demikian juga membatasi potensi 
kerusakan dan korban. " 

" Bagaimana dengan kastil? Saya mendengar bahwa setan memiliki sekutu di antara orang-
orang. " 

" Itu jatuh di pundak para prajurit, saya khawatir. Jika mereka tidak dimanipulasi, tetapi 
berkolaborasi dengan iblis dengan kehendak bebas mereka sendiri, akan sulit bagi kita 
pendatang baru di Erkunt untuk mendeteksi perilaku tidak wajar apa pun. " 

Bahkan Shin tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Monster itu mudah dan hanya perlu 
dikalahkan, tetapi bagi manusia hal-hal tidak begitu terpotong dan kering. Satu langkah 
salah dan Shin sendiri akhirnya bisa menjadi penjahat. 

"Memang benar, kamu benar. Ini adalah negara kami, saya tidak akan pantas mendapat 
gelar raja jika saya mempercayakan semuanya kepada orang luar. Sir Zear, saya serahkan 
masalah kastil kepada Anda. " 

" Kami akan bergerak sendiri sebagai semacam unit bergerak. Bahkan jika kita bergabung 
dengan tentara, akan lebih sulit untuk bergerak bersama. " 

" Itu tidak bisa dihindari. Ada terlalu banyak celah antara Yang Terpilih dan individu biasa. 
" 

Segalanya berjalan jauh lebih lancar dari yang dibayangkan Shin. 
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Membuat Orang Terpilih bertindak hanya di antara mereka sendiri adalah taktik dasar: ini 
terjadi di setiap negara, untuk menghindari tentara normal terlibat dalam pertempuran 
antara Orang Terpilih. 

Begitu mereka mengetahui bahwa Keserakahan akan datang, tentara mulai berpatroli di 
daerah sekitar kerajaan dengan frekuensi yang semakin meningkat dan juga memulai 
pelatihan khusus. Mereka berencana untuk fokus membeli waktu, meninggalkan 
pembasmian musuh kepada para pahlawan. 

Strategi itu sendiri tidak akan banyak berubah, tidak termasuk tenaga tambahan Shin dan 
Schnee. Dengan demikian tidak perlu untuk pertemuan strategi yang terperinci. 

Setelah mereka memutuskan bagaimana berkomunikasi dan Shin menyediakan semua 
barang yang diperlukan, pertemuan itu tampaknya berakhir: saat itu, salah satu ksatria 
yang berdiri di dekat dinding membisikkan sesuatu di telinga Zear. 

Zear mengangguk dan berkata untuk membiarkan orang itu lewat. 

"Siapa yang akan datang?" 

"Kapten ksatria kerajaan, yang telah aku minta agar bangsawan kita yang tak berguna tetap 
sibuk. Dia adalah pengikut setia yang telah berjuang berdampingan dengan Yang Mulia. Dia 
tidak memiliki gelar apa pun, tetapi kecakapannya dalam pertempuran bahkan melampaui 
para pahlawan. " 

" Itu cukup mengesankan. " 

Shin benar-benar terkesan dengan kekuatan yang bisa dikerahkan kerajaan. Dua pahlawan 
akan lebih dari cukup bagi negara-negara sekitarnya untuk mewaspadai mereka, tetapi 
mereka menyembunyikan kartu truf yang lebih besar. 

Saat Erkunt menampung lembaga ini, kehadiran Orang-Orang Terpilih yang kuat 
tampaknya lebih merupakan sumber pertolongan daripada kekhawatiran. 

Pintu yang digunakan kelompok Raja Kreunzeit terbuka lagi, membiarkan seorang pria 
mengenakan baju besi berwarna kekar di dalamnya. Rambutnya yang kelabu diikat di 
belakang kepalanya, mata hitam yang mengantuk di belakang kacamata yang tajam. Sejauh 
menyangkut penampilan, dia tidak terlalu seperti ksatria. 

Sisik yang tumbuh seperti tas di bawah matanya terutama memberi kesan menakutkan. 

"Saya minta maaf untuk menunggu. Inilah orang-orang yang dipertanyakan? " 

" Ya, mereka dengan yakin menyatakan bahwa mereka dapat memburu iblis. Orang-orang 
yang cukup andal, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Pria ini adalah 
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Namsaar Argain. Dia mungkin terlihat muram, tetapi saya meyakinkan Anda bahwa dia 
sangat mampu. " 

"Aku tahu aku terlihat seperti itu, tetapi tidak perlu menunjukkannya. Lebih penting lagi, 
saya tahu bahwa para pahlawan dan pak Zear juga ada di sini, tetapi untuk secara pribadi 
muncul di hadapan iblis? Apa yang Anda pikirkan, raja? " 

Namsaar berbicara tanpa sedikit pun menahan diri pada raja Kreunzeit. Ekspresinya 
menunjukkan bahwa apa yang benar-benar ingin dikatakannya adalah "apa-apaan, 
kawan?" 

Matanya melihat kelompok Shin dipenuhi dengan kecurigaan. 

"Klan pemburu setan, ya? Belum pernah saya mendengar orang seperti itu. Saya lega 
bahwa, paling tidak, sepertinya dia tidak terpesona. " 

" Sir Argain, para pahlawan juga ada di sini. Bisakah Anda memiliki kepercayaan? " 

"Ya. Tetapi sebagai pemimpin penjaga kerajaan, cukup merepotkan untuk tidak hadir sejak 
awal dalam kasus-kasus seperti ini. Tidak ada yang tahu kapan sesuatu yang tidak terduga 
mungkin terjadi. " 

Namsaar melihat ke arah Luxuria. Tidak jelas apakah dia tahu bahwa dia seharusnya di 
bawah kendali Shin, tapi dia sangat waspada terhadapnya. 

"Mari kita bicarakan itu nanti. Kita harus membahas tindakan balasan kita terhadap 
keserakahan terlebih dahulu. " 

Zear akan mengisi Namsaar di waktu yang berbeda. Ketika dia mendengar bahwa strategi 
umum tidak akan banyak berubah dan kelompok Shin akan bergerak secara independen 
sebagai unit bergerak, Namsaar mengangguk kecil. 

"Begitu, tidak perlu bagiku untuk mengatakan apa pun saat itu. Memiliki petualang 
bergabung dengan pasukan tiba-tiba hanya akan membuatnya lebih sulit untuk bergerak 
sebagai kelompok. Yang mengkhawatirkan saya adalah apakah orang-orang ini benar-
benar dapat bermanfaat atau tidak. " 

Kalimat terakhir benar-benar mengubah suasana ruangan. Hilamee memelototi Namsaar, 
sementara Luxuria tampak terkesan dengan keberaniannya. 

Shin, di sisi lain, setuju bahwa kekhawatiran seperti itu akan wajar. Bahkan jika Namsaar 
tahu tentang prestasi Shin, mengalahkan sejumlah besar monster di Balmel, Iblis Dosa 
Maut adalah lawan yang jauh lebih unggul. 

Namsaar tampaknya menghormati Shin karena fakta bahwa Luxuria benar-benar tidak 
menggunakan keterampilan mental dan mereka dapat berbicara secara normal, tetapi dia 
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tampaknya memandang kecakapan pertempuran Shin yang sebenarnya sebagai masalah 
lain sepenuhnya. 

Dalam situasi seperti itu, hanya Schnee yang memiliki ekspresi yang sama seperti 
sebelumnya. 

(Uh oh, dia mulai kesal ...) 

Raja Kreunzeit dan rombongannya, Hilamee, Luxuria, sepertinya tidak ada yang 
memperhatikan, tapi Shin bisa tahu bahwa suasana hati Schnee menjadi sangat masam 
dengan sangat cepat. 

Atmosfernya tidak menunjukkannya, juga ekspresinya, tetapi Shin bisa dengan jelas 
mengatakannya. 

"Namsaar, cobalah memilih kata-katamu dengan hati-hati. Apakah Anda tidak merasakan 
apa-apa? " 

" Saya tahu orang ini mampu, tetapi hanya Anda dan saya, Tuan Zear, yang bisa. Banyak 
yang tidak akan menerima ini. " 

Namsaar menjawab peringatan Zear tanpa mengedipkan mata. Shin bisa mengerti 
argumennya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan. 

"Maafkan saya, tuan Shin. Pria ini adalah pemimpin dari penjaga kerajaan, dan karena itu 
tidak melihat masalah ini terlalu baik. " 

" Tidak, sulit untuk percaya bahwa seorang pria lajang dapat mengalahkan iblis begitu saja, 
jadi aku tidak keberatan sama sekali. Akan merepotkan bagi kita untuk tidak dipercaya 
sama sekali. Haruskah aku membuktikan kehebatanku yang sebenarnya dalam beberapa 
cara? " 

" Mari kita melawan Fagall kalau begitu. " 

Shin berharap Namsaar mengatakan bahwa dia akan mengkonfirmasi itu secara pribadi, 
tetapi dia malah menunjuk ke salah satu pahlawan. 

"Tunggu, kenapa aku ... kenapa aku yang harus menghadapi Tuan Shin, kapten? Jika Anda 
meragukan kemampuannya, Tuan Namsaar, mengapa tidak melibatkannya sendiri? " 

"Apakah kamu tidak selalu mengeluh tentang bagaimana kamu tidak memiliki cukup 
kesempatan untuk berduel? Jika dia benar-benar sekuat yang dia klaim, dia akan menjadi 
lawan yang layak. Dia mungkin akan dengan mudah menghancurkanmu, kurasa? " 

Fagall hendak mengeluh, tetapi Namsaar menjawab dengan jelas. Mungkin kesal dengan 
kenyataan bahwa dia diharapkan akan kalah, Fagall tersentak. 
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"Aku akan kalah, katamu?" 

"Itulah yang kurasakan. Untuk memiliki petualang pengembara yang tak menentu 
menyelamatkan negara kita pada saat dibutuhkan, untuk mempercayakan kekalahan iblis 
kepadanya ... itu mungkin tidak bisa dihindari, tetapi sebagai salah satu pembela negara ini, 
bukankah itu menyedihkan? 

Perlihatkan kepada Tuan Shin di sini nilai pahlawan negara kita. " Terlepas dari pidato 
Namsaar yang bertele-tele, yang dia perintahkan untuk dilakukan Fagall adalah memeriksa 
seberapa kuat Shin. 

"...ha ha. Dimengerti. Tuan Shin, aku minta maaf atas permintaan mendadak itu, tetapi 
apakah kamu mau menerima tantanganku untuk berduel? " 

Fagall menghela nafas, kemudian secara resmi menantang Shin. Ekspresinya menunjukkan 
bahwa dia minta maaf, tetapi juga ingin tahu. Tampaknya benar bahwa dia tidak puas dan 
frustrasi dengan pelatihan reguler. Jika Shin memang sekuat yang dia katakan, dia bisa 
bertarung sepuasnya. 

Namsaar mungkin memilih Fagall juga untuk membiarkannya melepaskan frustrasi seperti 
itu. 

"Ya, mengerti. Haruskah kita segera melakukannya? " 

Diskusi itu sudah hampir selesai. Yang tersisa adalah pertemuan dengan tentara dan 
perwira dan memberi mereka instruksi rinci, jadi memegang duel saat itu dan tidak ada 
masalah. 

"Tidak apa-apa denganku, tapi---" 

Fagall menoleh ke arah raja Kreunzeit. 

"Tidak apa-apa. Saya juga ingin menyaksikan kecakapan pertempurannya. Saya 
mengizinkan Anda untuk menggunakan tempat latihan tentara kerajaan. Saya 
mengharapkan pertarungan dengan gaya agung. " 

" Dengan gaya agung, Yang Mulia? " 

" Bahkan jika pahlawan kita berbicara tentang Anda, Tuan Shin, ada orang-orang yang 
mungkin masih tidak percaya. Namun, jika banyak prajurit menyaksikan Anda bertarung, 
mereka harus percaya. Kita harus membuat mereka belajar bahwa itu wajar untuk 
mempercayakan tugas penting mengalahkan iblis kepadamu. " 

" Sangat baik, dipahami. " 
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Menghadapi iblis akan menjadi tugas para pahlawan, prajurit Erkunt yang paling kuat. 
Mereka yang tahu tentang setan pasti akan berpikir begitu. Mengubah itu membutuhkan 
alasan yang sangat kuat. 

Masih ada yang tidak tahu tentang Shin dan prestasinya. Duel juga diperlukan untuk 
meyakinkan mereka. 

Melihat sikap Namsaar, Shin tidak dapat menahan curiga bahwa dia berencana untuk 
membuatnya menonjol dan, jika semuanya berjalan lancar, gunakan dia sebagai umpan. 

"Kurasa aku harus melakukannya dengan gaya megah kalau begitu." 

Shin berpikir bahwa tidak ada kebutuhan nyata untuk menyembunyikan kemampuan 
sejatinya lagi, karena bisikan ini keluar dari bibirnya. Sudah diketahui jauh dan luas 
bagaimana dia telah melakukan prestasi luar biasa, di luar kendalinya, jadi dia menyerah 
untuk menahan diri. 

Shin mengikuti pasukan dan kelompok raja Kreunzeit keluar dari ruangan. 

Mendengar gumamannya, Hilamee khawatir pahlawan itu akan mati, tetapi Shin tidak 
menyadarinya. 
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Vol. 14 - 1.4 
Shin mengikuti kelompok raja Kreunzeit ke tempat latihan, area persegi seluas sekitar 200 
mel, di mana banyak prajurit bertempur dengan pedang kayu dan perisai. 

"K-Paduka !?" 

Para prajurit di dekat pintu masuk bereaksi keras ketika mereka melihat raja. Setelah 
mendengar ini, prajurit lain juga berhenti berlatih dan berdiri dengan perhatian. 

"Aku harus berbicara dengan siapa pun yang bertanggung jawab. Bisakah seseorang 
memanggil mereka? " 

" Ya! Yang Mulia! Mohon tunggu sebentar! " 

" Yang lain dapat melanjutkan pelatihan! Jangan memaksakan dirimu terlalu keras, hanya 
karena raja mengawasi! " 

Fagall membentak perintah kepada para prajurit, yang masih berdiri dan memberi hormat. 
Namun, pelatihan mereka tampak jauh lebih intens dari sebelumnya. 

"Hah, kuharap mereka selalu begitu antusias ... ya, tuan Shin. Apa yang akan kita lakukan 
dengan senjata? Menggunakan pedang kayu latihan kami akan membuat sulit untuk 
berduel, kurasa. " 

" Aku akan meminjamkanmu senjata yang kami gunakan untuk latihan. Bahkan jika Anda 
mengayunkannya dengan kekuatan penuh, mereka hampir tidak menyebabkan kerusakan. 
" 

" Sesuatu seperti itu ada? Bolehkah saya melihatnya? " 

" Silakan. " 

Shin mendengar bahwa peralatan utama Fagall adalah pedang lurus kembar, jadi dia 
memberinya dua senjata『 Sponge Dagger 』, yang memiliki bilah yang lebih pendek 

daripada『 Pisau Spons 』, mirip dengan senjata yang digunakan Fagall. 

"Mengesankan ... bahkan jika aku memfokuskan kekuatanku, tidak ada kerusakan yang 
disebabkan." 

Fagall mencoba mengayunkan 『Sponge Dagger』 di dinding pelatihan, tetapi melihat 

bahwa itu bahkan tidak tergores, dia menyatakan keterkejutannya. 
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"Dengan senjata-senjata ini, tidak ada risiko melukai orang lain, jadi tidak akan ada efek 
pada pertempuran yang akan datang. Pesona tak mematikan juga memengaruhi sihir: 
bagian bilahnya bisa menangkis mantra. " 

" Mengesankan karena melatih senjata. Untuk mengetahui bahwa kita bisa keluar 

sekuat tenaga dalam duel ini tidak buruk sama sekali. " Sambil berbicara, Fagall mencoba 
beberapa latihan ayunan. Bentuknya yang elegan dan mengalir membuatnya tampak 
seolah sedang menari: gerakannya jelas berbeda dari Yang Terpilih yang hanya 
mengandalkan atribut fisik mereka. 

"Kami tidak punya banyak waktu, jadi kalian berdua harus datang ke sini dengan cepat." 

Sementara Shin dan Fagall berbicara, Namsaar menjelaskan situasinya kepada orang yang 
bertanggung jawab atas tempat latihan. 

Duel akan diadakan di tengah lapangan: semua tentara bisa menyaksikannya, tetapi 
mengingat tujuannya, itu adalah hasil yang jelas. 

Setelah mengetahui bahwa tidak hanya raja dan pemimpin para ksatria, tetapi juga para 
pahlawan yang hadir, semua perhatian para prajurit pelatihan difokuskan pada mereka, 
berharap sesuatu akan mulai. Suasana sangat berbeda dari pertukaran yang keras dan 
berteriak dari saat-saat sebelumnya. 

"Shin, aku mohon padamu, aku mohon padamu, harap berhati-hati!" 

"Apa yang kamu khawatirkan? Kami akan menggunakan senjata Sponge, tidak mungkin dia 
akan terbunuh dalam satu pukulan. " 

" Yah, itu kamu, setelah semua ... Aku yakin kamu bisa melakukan itu bahkan dengan 
senjata Sponge ... " 

" Itu konyol, sungguh. Bahkan jika saya bisa, saya tidak mungkin melakukannya. " 

Jika dia melepas pembatasnya, itu tidak mungkin, pikir Shin; Namun, tujuan duel ini adalah 
untuk menunjukkan kekuatannya, itu sama sekali bukan duel sampai mati. 

Sebaliknya, jika dia akhirnya membunuh seorang pahlawan, itu akan memiliki dampak 
negatif pada pertempuran melawan Keserakahan dan kegiatan Shin di masa depan. 

"Mereka berbicara seolah kekalahanku tidak bisa dihindari, lagi." 

Shin, menunda peringatan Hilamee, mendengar gumaman Fagall. Dia hanya berbisik, tetapi 
pendengaran Shin bisa menangkapnya. 

Sherlene, mungkin karena dia berbicara dengan seorang pahlawan seperti dirinya, 
menggunakan nada yang jelas. 
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"Sepertinya mereka khawatir kalau dia tidak berlebihan. Nyonya Hilamee harus tahu 
seberapa kuat dirimu, Fagall: jika dia berbicara seperti itu, Sir Shin pasti sekuat itu. Saya 
juga tidak tahu seberapa kuat dia. Mengapa Anda tidak melanjutkan saja dan memberikan 
semua yang Anda miliki? " 

Meremehkan tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi dingin, tapi itu pasti tidak 
menyenangkan. Inilah yang tampaknya dipikirkan Fagall, jadi Sherlene memberinya 
nasihat. 

Dia tidak berbicara secara terbuka, karena kehadiran Raja Kreunzeit dan Zear, tetapi 
Sherlene masih waspada terhadap Shin dan Schnee. 

Nalurinya, diasah melalui banyak pertempuran, mengatakan kepadanya bahwa Shin dan 
bawahannya, Yuki, benar-benar kuat. Luxuria, sebagai Iblis, jelas kuat, tetapi kekuatan yang 
Sherlene rasakan jelas berbeda dari milik Shin dan Schnee. 

"Aku berencana membuatnya menunjukkan kekuatan yang seharusnya melampaui iblis. 
Lagipula dengan senjata ini, aku bisa keluar semua. Sherlene, apa pendapat Anda tentang 
Tuan Shin? " 

" ... Saya tidak tahu. Namun, insting saya mengatakan kepada saya untuk lebih mewaspadai 
dia daripada Lady Luxuria. " 

" Jika Anda berkata begitu, mereka pasti sangat terampil. Saya mendapatkan perasaan yang 
sama dari tuan Shin dan nyonya Yuki. Sementara Sir Shin membocorkan lebih banyak 
kekuatan sihir, saya pikir nona Yuki lebih kuat. " 

Kontrol kekuatan sihir Shin telah meningkat, tetapi Schnee masih jauh di atasnya dalam 
aspek itu. 

Itu semua tergantung pada pengalaman, coba-coba, dan waktu yang dihabiskan untuk 
melatihnya. 

Dalam hal kekuatan sihir dan kuantitas MP, Shin jauh lebih unggul, jadi kekuatan sihirnya 
jauh lebih sulit dikendalikan daripada milik Schnee. Jika dia memiliki jumlah MP rata-rata 
pemain, Fagall mungkin akan melihat mereka sama. 

"Kami tidak punya banyak waktu. Apakah kalian berdua siap? " 

" Aku. " 

" Aku juga. " 

" Yuki, pembatas, tolong. " 

" Dipahami. " 
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Para prajurit pelatihan diberitahu bahwa duel akan segera dimulai, jadi mereka mundur ke 
lokasi yang aman. Di depan mereka, dinding semi-transparan biru muncul. Dinding itu 
dibuat di sepanjang dinding tempat latihan sendiri, hanya menyisakan Shin dan Fagall di 
dalam. 

"Tidak perlu khawatir tentang mantra sesat seperti ini." 

"Ya Tuhan, aku tahu kamu bukan orang biasa, tapi penghalang seperti ini akan 
membutuhkan semua spesialis kita, dan bahkan kemudian aku tidak yakin apakah mereka 
bisa mengelolanya atau tidak. Namun, dengan ini, kita bisa menyegel iblis dan melawannya. 
Apakah benar-benar baik-baik saja untuk menunjukkannya di sini? " 

" Tidak masalah. Iblis mewarisi kenangan pertempuran sebelumnya, jadi kupikir mereka 
sudah mengetahuinya. Membatasi rute pelarian dengan penghalang adalah taktik yang 
umum, aku telah membunuh banyak dari mereka dengan itu. " 

" Begitu, jadi itu adalah strategi yang pada dasarnya kita harapkan untuk digunakan. " 

Ada monster yang mencoba melarikan diri ketika mereka berada pada posisi yang kurang 
menguntungkan . Beberapa iblis termasuk dalam kategori ini juga: pemain mencoba 
berbagai metode untuk tidak membiarkan mereka melarikan diri, seperti menimbulkan 
penyakit status untuk membatasi gerakan mereka dan memblokir rute pelarian mereka 
dengan penghalang. 

Menilai dari apa yang dikatakan Luxuria, dia dengan jelas mengingat peristiwa masa lalu. 
Dengan demikian, mudah untuk membayangkan bahwa iblis akan mengingat tentang taktik 
semacam itu juga. 

"Jika kamu tahu bagaimana mereka bertarung, aku akan sangat menghargainya jika kamu 
memberitahuku juga. Bisakah Anda meluangkan waktu nanti? " 

" Ya, Anda ada kerja sama saya. " 

Shin dan Fagall selesai berbicara dan menuju ke tengah lapangan. Tidak ada lagi yang bisa 
dilakukan sekarang: mereka berdua dengan tenang membuat jarak di antara mereka dan 
memegang senjata mereka. 

Shin memegang satu 『Sponge Blade』 di kedua tangan, memegangnya secara vertikal di 

depan dirinya sendiri. 

Fagall memiliki satu 『Spons Belati』 di masing-masing tangan, menunjuk ke bawah, 

dengan lengan kirinya di depan dan tepat di belakang. 

"Mulailah !!" 
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Namsaar memastikan mereka telah mengambil posisi, lalu memberi isyarat untuk 
memulai. 

Begitu dia melakukannya, Shin dengan cepat melangkah menuju Fagall, cukup cepat 
sehingga orang biasa tidak bisa mengikuti. Yang Terpilih dan pahlawan Fagall, 
bagaimanapun, bisa bereaksi: dia melangkah mundur untuk menghindari ayunan 『Sponge 

Blade,, lalu menendang tanah untuk melakukan ofensif. 

Shin berhenti sesaat, lalu berakselerasi lagi. 『Sponge Blade』 dan 『Sponge Dagger』 

berbenturan dan ditolak. 

Shin dan Fagall tidak bertarung melawan tumbukan dan meluncur ke kanan, sekali lagi 
menciptakan jarak antara satu sama lain. Kecepatan mereka, bagaimanapun, tidak 
berkurang. 

Di tempat latihan, mereka yang berhasil menangkap pertukaran kilat ini hanyalah Schnee, 
Hilamee, Luxuria, Sherlene dan Namsaar. Shin dan gerakan lawannya jelas bagi mereka, 
tetapi para ksatria dan prajurit normal tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka. 

Berdasarkan kecepatan reaksi Fagall dan perasaan senjata mereka saling beradu, Shin 
kurang lebih memahami statistiknya. Dia telah melakukannya untuk mencari tahu 
perlengkapan anti-iblis macam apa yang diberikan padanya, jadi dia tidak perlu tahu 
statistik pasti Fagall. 

Dia memblokir 『Sponge Dagger』 Fagall, yang telah mencoba serangan langsung lainnya, 

dan dengan paksa memukul balik. 

Shin saat ini dibelenggu oleh 【Limiter】 level 2. Kekuatan Fagall, bahkan jika didorong 

oleh akselerasi, tidak cukup untuk menerobos pertahanan Shin. 

"Seperti yang diharapkan oleh seseorang yang bisa menggunakan senjata berat seperti itu 
... Aku tidak bisa mendorongmu kembali, ya." 

"Masih terlalu dini untuk mengatakan aku telah menunjukkan kekuatanku." 

Serangan Fagall terasa sangat ringan bagi Shin. Gaya bertarung dan kecepatannya sangat 
bagus, tapi dia sangat kekurangan kekuatan, atau Shin akan menyimpulkan. 

Fagall, bagaimanapun, adalah Yang Terpilih yang diberkati dengan gelar Pahlawan. Dia 
harus mampu lebih. Shin terus menangkis serangan Fagall dengan 『Sponge Blade』, satu 

demi satu. 

Pada pandangan pertama sepertinya Fagall melepaskan rentetan serangan yang tidak 
pernah berakhir; ekspresinya, bagaimanapun, suram. 
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Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, tapi senjatanya tidak akan maju satu inci. Itu 
tidak seperti Shin tidak bisa bergerak dari tempatnya, dia tidak melakukannya. Mereka 
hanya bertarung dengan senjata, tapi Shin masih sangat tidak terpengaruh. 

"Sangat sulit ... Aku merasa seperti bertarung melawan blok Orichalcum." 

"Aku harus menunjukkan apa yang bisa kulakukan, atau orang-orang akan ikut campur." 

"Aku mengerti ... lebih baik aku memastikan orang-orang tidak berpikir aku menahan diri, 
kalau begitu !!" 

Ketika Fagall mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya mulai bersinar keemasan. . 

Cahaya yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya adalah tanda yang jelas dari dorongan 
fisik karena gelar dan keterampilannya. Selanjutnya, senjata Fagall mulai memancarkan 
cahaya hitam. 

Berdasarkan pengalamannya bertarung satu lawan satu, Shin menduga bahwa dia telah 
menggunakan skill kombinasi elemen Darkness. 

"Ini aku!" 

Tanah meledak di bawah kaki Fagall. Dia berlari mengelilingi Shin dengan pola tidak 
teratur, jauh lebih cepat dari sebelumnya. 

Kegelapan menyelimuti bilahnya meninggalkan jejak: di mata para penonton, itu tampak 
seperti cahaya keemasan dan hitam melintas di sekitar Shin. 

Shin tidak bergerak, menunggu langkah Fagall selanjutnya. Yang terakhir berpura-pura 
mendekatinya beberapa kali, lalu bergerak ke belakang Shin dan tiba-tiba mengubah arah. 

Giliran cepat Fagall hampir mencapai 90 derajat penuh, tetapi Shin telah 
memperkirakannya dan dengan tenang bereaksi: Dia menggunakan kaki kirinya sebagai 
poros dan berbalik, lalu memblokir serangan Fagall dengan 『Pisau Spons』. 

"Cukup berat." 

Tekanan pada 『Sponge Blade』 jauh lebih tinggi dari serangan Fagall sebelumnya. 

Kekuatan lengan Shin dan 『Sponge Blade』 dapat dengan mudah menahannya, tetapi 

tanah tidak bisa. 

Dengan diameter 20 mel di sekitar Shin, tanah tererosi dan membentuk bentuk seperti vas. 

Skill yang digunakan Fagall, skill kombinasi Pedang / Kegelapan 【Gravity Edge】, adalah 

skill yang kekuatannya dibagi dua saat digunakan ke atas dan dua kali lipat saat digunakan 
ke bawah. 
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Untuk mengayunkan lawan dengan kecepatan dan memberikan satu pukulan kuat, 
mengimbangi celah stat melalui skill, adalah strategi nostalgia bagi Shin. 

Menggabungkan keterampilan seperti 【Gravity Edge】, yang meningkatkan kekuatan di 

bawah kondisi tertentu, dan dorongan fisik adalah taktik yang sering digunakan Shin di 
hari-hari pemainnya. 

"Bahkan tidak bergeming ... Aku tidak melihat apa yang lucu," 

"Maaf, sudah lama sejak aku terakhir melihat sesuatu seperti ini, jadi aku mulai 
menikmatinya." 

Shin meminta maaf kepada Fagall karena tanpa sadar tersenyum. Duel ini bertujuan 
menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya: tidak pantas terlihat seperti dia memandang 
rendah Fagall. 

"Giliranku, kalau begitu." 

"Apa- !?" 

Shin dengan paksa mengetuk 『Spons Belati』 menekannya ke tanah. Biasanya mereka 

akan meluncur ke kanan atau kiri, terbebas dari belenggu gravitasi, tetapi, dalam gerakan 
yang sama, Shin juga menjatuhkan Fagall. 

"Kekuatan konyol apa !!" 

"Aku akan menganggap itu sebagai pujian!" 

Shin menendang tanah dan melompat. 

Fagall pulih dan sekarang berdiri di tepi area berbentuk vas, tempat tanah belum runtuh. 
Shin telah melompat secara diagonal ke Fagall, untuk melompatinya. 

"Kau sendiri yang pergi ke udara?" 

Cahaya hitam yang menyelimuti senjata Fagall berubah warna merah: Fagall mengayunkan 
dua belati dua kali. Setiap kali mereka melengkung di udara, tebasan api berbentuk bulan 
sabit menyerang Shin. 

Jumlah garis miring sesuai dengan kali belati diayunkan: itu adalah keterampilan 
kombinasi Pedang / Api 【Bulan Merah】. 

Shin bisa dengan mudah menghindarinya menggunakan skill tipe Gerakan 【Flying 

Shadow】. Fagall tampaknya menyadari keberadaan keterampilan ini, namun: ia mencoba 

menebak ke arah mana Shin akan terbang. 
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Jumlah tebasan api 【Red Moon】 yang bisa diluncurkan adalah empat per senjata. Fagall 

memegang dua senjata, jadi dia memiliki enam tebasan yang tersisa, lebih dari cukup untuk 
menargetkan Shin ketika dia mengubah arah di udara atau mendarat. 

Selain itu, Fagall memiliki mantra 【Ice Arrow】 siap, jika 【Bulan Merah】 tidak terjawab. 

Senjata Sponge membuat mantra sihir juga tidak mematikan, tapi dia benar-benar habis-
habisan. 

"Ah, ini benar-benar menyenangkan." 

Untuk mengetuk lawan di udara tidak seimbang dan melakukan serangan lanjutan. 

Di era game, Shin melakukannya setiap hari. Berkat senjata Sponge, Shin tidak perlu 
khawatir tentang membunuh lawannya, jadi dia merasa cukup riang. 

Namun, duel tetaplah duel. Shin merasa sedikit kasihan pada Fagall, tapi dia memutuskan 
untuk menghancurkan ramalannya langsung. 

Melompat tanpa persiapan apa pun hanya meminta untuk ditargetkan. Itu wajar untuk 
berpikir bahwa pemain maju akan memiliki sesuatu di lengan baju mereka. 

Tanpa peduli dengan pedang api 【Bulan Merah】, Shin mengayunkan 『Sponge Blade』 

ke udara. 

Bilahnya diselimuti cahaya merah, seperti belati Fagall. Dia meluncurkan tebasan api, 
seperti yang dilakukan Fagall, tetapi ukuran dan kekuatan mereka jauh lebih besar. 

"Apa!?" 

Tebasan Fagall sekitar satu mel lebar: sebagai perbandingan, Shin melepaskan tebasan api 
raksasa masing-masing hingga tiga mel. 

Tebasan Fagall dengan mudah tersapu, karena serangan Shin terbang langsung menuju 
posisi Fagall. 

Dia menyerah untuk membatalkan tebasan Shin dengan miliknya ketika dia melihat 
bagaimana mereka menghilang, lalu menghindari lintasan mereka. 

Beberapa detik kemudian, tebasan merah menghantam tempat Fagall berdiri. Tanah yang 
mengeras dicungkil oleh luka yang dalam, merah tua, diikuti oleh semburan api yang tinggi. 

Shin tidak memeriksa setelah serangannya, bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah 
Fagall. 

"Kh!" 
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Lompatan Shin jauh lebih cepat daripada yang pertama, jadi Fagall tidak bisa bereaksi pada 
waktunya. Tanpa waktu untuk menembakkan tebasan api, dia memblokir serangan Shin 
dengan belati. 

Serangan dan pertahanan telah berpindah tempat sejak awal duel. Satu perbedaan besar, 
bagaimanapun, adalah bahwa serangan Shin memukul Fagall kembali. Shin mengikuti 
dengan serangan berikutnya, jadi Fagall merilis 【Ice Arrow】 yang telah ia siapkan. 

Namun, efek mantra itu berkurang setengahnya, karena Shin sudah di sebelah kastor. 
Panah beku berubah menjadi kepingan salju, meninggalkan jejak di belakang. 

Shin menyapu sisa-sisa mantra dan mengayunkan senjatanya ke Fagall. 【Red Moon】 

bersinar tersisa di senjata mereka menarik busur di antara dua pejuang. 

Satu bentrokan, dua bentrokan, tiga bentrokan. 

Fagall memegang belati untuk bertahan melawan tebasan Shin. Suara lembut dan lembut 
dari senjata spons menggema melalui tempat latihan. 

Jika mereka menggunakan senjata normal, suara bentrokan mereka pasti akan meledak 
seperti guntur. Itulah seberapa besar kekuatan yang dirasakan penonton melalui 
penghalang. 

Kedua petarung itu tidak hanya bersilang pedang, tetapi juga bertarung dengan sihir. 

Mantra yang meleset dari tanda mereka kadang-kadang akan terbang ke arah para 
penonton, tetapi penghalang Schnee menghalangi mereka tanpa bergeming. 

Beberapa prajurit yang menonton juga berlatih sihir; Melihat tingkat sihir yang 
dipertukarkan antara Shin dan Fagall, mereka berubah pucat seperti hantu. 

Namun, yang paling mengejutkan para penonton adalah bahwa pahlawan Fagall perlahan 
tapi pasti jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. 

"Aku tidak percaya ..." 

Seseorang membisikkan sentimen yang dibagikan oleh sebagian besar penonton, tidak 
termasuk beberapa yang sudah tahu kekuatannya yang sebenarnya. 

Para pahlawan dan pemimpin ksatria adalah pejuang Erkunt yang paling kuat. Dalam hal 
statistik, Sherlene lebih tinggi, tetapi Fagall yang pandai menggunakan kombinasi 
keterampilan menempatkannya pada level yang sama. 

Siapa sebenarnya orang yang saat ini mendominasi Fagall? Semua mata prajurit terfokus 
pada Shin. 

"Oke, saatnya pindah persneling kalau begitu!" 
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"Apa ...?" 

Beban mental karena harus menahan sudah hilang; situasi menuntut Shin untuk 
menunjukkan tingkat kekuatan tertentu. Dia juga merasa aman, berkat peralatan non-
mematikan yang digunakan: Shin memfokuskan cengkeramannya pada 『Sponge Blade』, 

hingga tingkat yang dekat dengan era game. 

Shin terdiam sesaat dan pertukaran pukulan seperti badai berhenti. Itu berhenti karena 
Shin sedang menyerang dan Fagall tidak melakukan apa-apa selain bertahan. 

"Ah ...." 

Fagall melihat Shin memegang 『Sponge Blade』 dari satu bahu dan bisikan keluar dari 

bibirnya. 

『Sponge Blade』 memancarkan suara gerinda. 『Pisau Bilah same yang sama, yang 

bahkan tidak bergerak selama bentrokan antara Yang Terpilih. 

Pengalaman dan kemampuan Fagall sebagai Pahlawan dan Terpilih membiarkannya 
memperkirakan seberapa kuat pukulan yang akan dilepaskan Shin. 

『Sponge Blade』, yang tidak bisa digunakan untuk membunuh, muncul sebagai pisau 

yang sangat tajam di mata Fagall. 

"---Aku pergi." 

Pedang yang berada di bahu Shin berubah menjadi kabur. 

Tubuh Fagall melompat ke arah 『Sponge Blade』 sedang diayunkan, sebelum dia bahkan 

bisa berpikir. Pada saat yang sama, dia mengayunkan belati dengan seluruh kekuatannya. 
Sebelum dia tahu apa yang mereka pukul, tubuhnya dilemparkan secara horizontal di atas 
tempat latihan. 

"Ah ... 

sial ..." Melihat Fagall ditembak seperti peluru, Shin mengeluarkan gumaman yang peduli. 
Dia menyadari, terlambat, bahwa dia sudah agak berlebihan. 

Lebih buruk lagi, penghalang yang didirikan ke arah Fagall terbang membentur dengan 
keras, retakan seperti jaring laba-laba melewatinya. 

Fagall tidak menerima serangan langsung, tetapi kekuatan yang terkonsentrasi di 『

Sponge Blade』 Shin tidak akan hilang begitu saja. 

Sebuah serangan tunggal yang sangat kuat untuk membuat Pahlawan bergidik bahkan 
sebelum itu dilepaskan: itu tidak hanya akan membuat udara bergetar sedikit. 
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『Sponge Blade in's Shin telah menarik busur dari bahunya ke tanah: Fagall telah 

membelokkannya secara diagonal, memaksa gelombang kejut yang lemah untuk terbang 
menuju penghalang. Akibatnya, penghalang itu melemah ke titik kehancuran. 

"Haha ... dia pasti bisa berburu setan ..." 

Setelah mengukir jalan panjang di tanah, Fagall tertawa dan mengatakan ini pada dirinya 
sendiri, sambil melihat langit yang cerah di atas tempat latihan. 

Para prajurit di samping penghalang berdiri diam, seolah waktu telah berhenti. 

Seperti yang kemudian dikatakan Fagall, jika dia tidak menangkis serangan itu, dia 
mungkin akan mati. 

Para prajurit yang berdiri di dekat titik di mana penghalang itu retak juga menambahkan 
bahwa, jika penghalang itu tidak ada di sana, mereka pasti akan mati juga. 
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Vol. 14 - 1.5 
Namsaar menilai Fagall tidak bisa melanjutkan dan mengumumkan akhir duel. Setelah itu, 
kelompok Shin kembali ke ruangan tempat mereka pertama kali ditunjukkan. 

Shin khawatir bahwa dia sudah terlalu jauh dan ingin meninggalkan tempat latihan 
sesegera mungkin, jadi dia lega. 

"Sejujurnya, aku pergi jauh-jauh ke sana, tapi ... Tuan Shin, kamu benar-benar ... sesuatu 
yang lain." 

"Ahaha ... Maaf, aku sedikit melebih-lebihkannya." 

"Yah ... ya. Kupikir aku berada dalam bahaya nyata di sana. " 

Fagall telah menyaksikan kekuatan yang cukup besar untuk mengabaikan senjata Sponge 
yang seharusnya tidak mematikan, jadi senyumnya agak tegang. Bahkan tanpa serangan 
kuat terakhir Shin, Fagall tahu dia tidak mungkin menang, atau begitulah yang dia pikirkan. 

Shin tidak terpengaruh dari awal hingga akhir: Fagall menduga Shin kemungkinan akan 
lebih unggul darinya dalam setiap status. 

Serangan Fagall tidak pernah menempatkan Shin di tempat. Dia selalu bereaksi dengan 
mudah. 

Itu bukan hanya karena reaksi Shin yang baik, atau dia lebih gesit, karena dia bereaksi 
dengan cara yang sama terhadap sihir juga. Satu-satunya kesimpulan yang mungkin adalah 
bahwa statistiknya lebih unggul. 

Shin, di sisi lain, berpikir bahwa Fagall kemungkinan mencoba memperkirakan 
statistiknya. 

"Jika memungkinkan, aku ingin meminta duel lain sebelum pertempuran dengan iblis. 
Karena posisi dan tugas kami, saya tidak bisa meminta dengan mudah kepada Sir Namsaar 
atau Sherlene. Namun saya ingin meminta Anda untuk tidak menggunakan serangan 
seperti itu. Tanpa penghalang, dinding tempat latihan akan hancur berkeping-keping. " 

"Aku akan lebih sibuk dari sekarang, jadi aku khawatir aku tidak bisa hanya mengatakan 
ya, kecuali ada kesempatan. Namun, jika itu terjadi, yakinlah bahwa aku akan bertarung 
dengan sungguh-sungguh .. Tentang serangan terakhir itu, aku benar-benar pergi ke laut, 
aku minta maaf lagi. " 

Fagall belum mencapai batas level: tergantung pada metode, dia bisa mendapatkan 
keterampilan baru. 
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Banyak yang Terpilih maju memiliki berbagai keterampilan dalam gudang senjata mereka, 
jadi Shin berpikir bahwa strategi bertarung mereka memiliki ruang untuk perbaikan. 

"Apakah semua orang akan diyakinkan dengan ini?" 

"Ya, akan ada beberapa yang membuat keributan, tetapi dengan begitu banyak saksi, saya 
tidak berpikir akan ada masalah nyata. Kami membutuhkan Pak Fagall untuk tumbuh lebih 
kuat juga. Lagipula kita tidak bisa kehilangan salah satu pedang raja dari para petualang. " 

"Kau mengatakan itu bahkan setelah menonton duel itu ...?" 

Fagall menggumamkan protes pada keluhan Namsaar yang tidak terselubung, yang 
tampaknya mencapai telinga kapten: Namsaar berbalik ke arah Fagall dan memelototi. 

"Apakah Anda mengatakan sesuatu?" 

"Tidak ada, Tuan." 

Fagall tampak tidak puas sampai beberapa saat yang lalu, tetapi tepat sebelum Namsaar 
memandangnya, ekspresinya berubah sangat serius. 

Di sebelahnya, Sherlene tampak agak kesal dan mendesah, seolah-olah pertukaran 
semacam ini sering terjadi. 

"Ngomong-ngomong, Tuan Shin. Anda akan bertindak sebagai unit seluler dalam 
kampanye, tetapi bisakah Anda bergabung dengan pasukan lainnya hanya sekali saja? Jika 
kami mengatakan bahwa Anda akan bertarung bersama kami, mereka akan mengerti, 
tetapi jika Anda bergabung dengan kami secara pribadi mereka akan lebih memahami, 
terutama tentang orang seperti apa Anda. " 

Jika rumor tentang duel hari ini menyebar dan menyatu, Shin bisa dianggap sebagai 
individu yang berbahaya, jadi Zear membuat proposal ini. 

"Ya, itu tidak masalah sama sekali. Apa yang harus kita lakukan dengan Yuki? Aku bisa 
menjamin kekuatannya, dan aku berpikir untuk membuatnya melatih beberapa prajurit. " 

" Melatih prajurit? Akankah dia melakukan sesuatu yang istimewa? " 

" Sebenarnya, dia memiliki pengalaman melatih angkatan bersenjata. Dia juga dapat 
memulihkan luka dengan sempurna, selama itu tidak langsung mematikan, jadi saya pikir 
latihan itu lebih praktis daripada yang biasanya bisa dilakukan. Jika terjadi keributan di 
dalam kastil, saya pikir adalah bijaksana untuk meningkatkan kualitas prajurit, secepat 
mungkin. " 

Akan sia-sia menggunakan Shin dan Schnee untuk eksplorasi. 
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Shin kemudian mengusulkan kepada Zear untuk menggunakan waktu sebanyak mungkin 
untuk memperkuat pasukan, sampai Iblis Keserakahan -- Avaritia membuat langkahnya. 
Ketika dia menyebutkan bahwa Schnee dapat dengan mudah mengembalikan seluruh 
anggota badan, ekspresi Zear menegang. 

"...Saya melihat. Penghalang dari sebelumnya adalah bukti yang cukup dari kecakapan 
wanita Yuki, tapi ... memulihkan seluruh anggota badan ..? Bahkan wali gereja tertinggi 
tidak pernah mencapai tingkat seperti itu ... tidak, nyonya Yuki berasal dari spesies dengan 
umur panjang tinggi, Peri, jadi jika seseorang cukup berlatih, itu menjadi mungkin ... 
bukan? " 

Zear mengerutkan alisnya dengan kata-katanya sendiri. 

Kecuali jika benar-benar terisolasi, setiap kota akan memiliki spesies yang hidup lama di 
dalamnya. Zear belum yakin karena tidak ada Peri atau Pixies yang dia tahu dapat 
mengembalikan bagian tubuh yang hilang sejauh itu. 

Shin sudah mendengar bahwa di dunia saat ini hampir tidak ada praktisi yang bisa 
memulihkan anggota badan yang hilang. 

Ada beberapa barang yang beredar yang dapat menghasilkan efek seperti itu, diberikan 
waktu yang cukup, tetapi hanya itu. Mereka juga sangat berharga. 

Mampu memiliki keterampilan penyembuhan yang canggih seperti itu akan membuat 
negara mana pun ingin membuatnya tetap di sisinya: sejauh itulah kepentingan orang 
tersebut. 

"Sejauh yang saya tahu, itu bukan sesuatu yang bahkan spesies 

berumur panjang dapat dengan mudah melakukan." "Saya setuju dengan Tuan Namsaar. 
Saya tahu peri dan peri yang telah hidup lebih dari 300 tahun, tetapi tak satu pun dari 
mereka yang berhasil mengasah keterampilan mereka sampai mampu memulihkan 
anggota tubuh yang hilang. " 

" Aku juga ... erm, aku juga, tidak termasuk rumor, hanya tahu 'Healing Holy Woman' di 
gereja. " 

Schnee mengangguk pada kata-kata Namsaar. Fagall menggelengkan kepalanya, karena dia 
hanya tahu contoh yang sangat terkenal. 

"Bahkan aku hanya bisa menutup luka paling banyak." 

"Er ... iblis yang menggunakan keterampilan penyembuhan, benar-benar?" 
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Keterampilan ilahi memurnikan racun dan setan. Dalam beberapa game, mereka 
diperlakukan sebagai elemen yang berlawanan dengan kegelapan. Keahlian yang Luxuria 
gunakan sebagai penyembuhan akan memurnikan Iblis, jadi Shin merasa itu sangat aneh. 

"Bahkan jika kamu menyebutnya keterampilan 'Ilahi', pada akhirnya itu menggunakan 
kekuatan sihir untuk menutup luka atau memulihkan anggota tubuh, kan? Ini tidak seperti 
Anda berdoa kepada dewa yang belum pernah Anda lihat, sehingga bahkan setan dapat 
menggunakannya. Keterampilan seperti 【Pemurnian】 tidak ada dalam pertanyaan. " 

"Cukup mengejutkan bahwa kamu bisa menggunakan skill pemulihan ... yah, ya, aku hanya 
menggunakannya seperti yang akan aku lakukan dengan hal-hal yang berguna, jadi aku 
tidak bisa mengatakan apa-apa tentang iblis yang menggunakannya." 

Bahkan jika skill itu diberi label " Ilahi ", tidak perlu berdoa setiap kali Anda 
menggunakannya, atau semacamnya. Seharusnya ada dewa yang mengawasi setiap elemen, 
tetapi Shin tidak pernah benar-benar melihat mereka. Nama mereka diceritakan dalam 
dokumen pencarian atau perpustakaan, jadi itu adalah misteri jika mereka benar-benar ada 
di dunia ini. 

Apa yang dikatakan Luxuria tidak salah, paling tidak. 

"Sir Zear ... Saya percaya apa yang baru saja kita diskusikan tidak boleh sampai ke telinga 
para imam." 

"Memang ... masuk akal bahwa keterampilan ilahi adalah ranah allah." 

Tidak hanya raja Kreunzeit dan Zear, tetapi Fagall dan Sherlene juga kehilangan kata-kata. 
Satu-satunya yang tidak mengubah ekspresi adalah Namsaar. 

"Mari kita tinggalkan ini untuk saat ini ... meski begitu, sementara aku mengerti itu tidak 
mungkin, aku pasti berharap dia tinggal di negara kita. Bisakah Anda 
mempertimbangkannya, bahkan hanya sedikit? Bersama dengan Tuan Shin, tentu saja. " 

King Kreunzeit telah mendengarkan percakapan dengan minat yang semakin besar, dan 
akhirnya mengajukan proposal ini kepada Schnee. 

Sebagai penguasa suatu negara, dia tidak bisa menahan diri dari mencoba mengamankan 
aset langka seperti Schnee. 

"Aku telah memutuskan untuk mengikuti Shin, jadi aku tidak bisa menjawab pertanyaan 
itu." 

"Ah, aku ... aku tidak punya rencana memasuki layanan negara mana pun. Saya percaya Pak 
Zear mengatakan dia melakukan hal yang sama di masa mudanya, tetapi saya ingin melihat 
dunia dan memperluas pengetahuan saya terlebih dahulu. " 
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" Begitukah . Jika Anda menggunakan Zear sebagai contoh, tidak ada lagi yang bisa saya 
katakan. Sangat disesalkan, tetapi saya tidak bisa memaksa Anda. " 

Raja Kreunzeit sangat serius dalam lamarannya, tetapi jawaban Shin membuatnya 
menghela nafas dan setuju untuk menyerah. 

Zear, di sisi lain, menunjukkan ekspresi yang agak canggung. 

"Ahem, aku yakin kita telah dialihkan. Sehubungan dengan apa yang kita bicarakan 
sebelumnya ... Tuan Shin, seberapa terampil Anda dalam eksplorasi dan penelitian 
lapangan? " 

" Kira-kira sejajar dengan pekerjaan kepanduan seperti shinobi atau pencuri, bisa dibilang, 
" 

jawab Shin membuat Zear mengangkat miliknya alis. 

Shin jelas-jelas tipe pekerjaan pertempuran, memalu musuh di garis depan; mengetahui 
bahwa dia juga bisa bertindak sebagai pengintai yang hebat sangat mengejutkannya. 

Bukan hal yang luar biasa untuk memiliki segelintir pengetahuan di luar keahlian 
seseorang, tetapi berada pada tingkat yang sama dengan spesialis biasanya tidak mungkin. 
Tidak ada yang bisa menjadi penguasa semua perdagangan. 

Selain kegilaan yang ia kuasai selama pertandingan, Shin juga memiliki pengalaman yang 
didapat saat membersihkan ruang bawah tanah sendirian dan memburu PK. Ketika hidup 
mereka dipertaruhkan, orang dapat maju dan tumbuh dengan kecepatan yang biasanya 
mustahil. 

"Anda satu kejutan setelah yang lain, Tuan Shin ... Saya kemudian akan meminta Anda 
untuk memeriksa area yang masih belum sepenuhnya diteliti, bersama-sama dengan 
wanita Sherlene. Jika Anda menemukan salah satu kelompok Keserakahan, saya yakin Anda 
dapat membuangnya. Jika memungkinkan, akan ideal untuk mengetahui apa sebenarnya 
yang sedang dilakukan iblis. " 

" Dipahami, aku akan melakukan yang terbaik. " 

Setelah diberi tahu bahwa tanggal yang sebenarnya akan dikomunikasikan nanti, kelompok 
Shin meninggalkan kastil. 

Begitu mereka tidak terlihat dari penjaga gerbang, Shin meregangkan tubuhnya. 

"Entah bagaimana, ini sudah berakhir." 

"Itu jauh berbeda dari yang diharapkan, tapi setidaknya itu berakhir dengan baik." 

Luxuria menghela nafas dan Hilamee setuju dengan sentimennya. 
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Hanya Schnee yang tidak tampak lelah dan tersenyum, tampaknya bersemangat. 

"Ngomong-ngomong, sebut saja sehari ... Aku lelah, secara mental maksudku." "Lagipula 

kau tegang. Saya akan mengambil kepala sekolah saat itu. Kalian berdua juga mendapatkan 
istirahat yang baik! " 

" Siapa yang pernah berpikir bahwa aku akan mengkhawatirkan kesehatan iblisku ... " 

" Lagi pula, aku petugas kesehatan. Jika kamu merasa sakit, 

mampirlah ! " Luxuria terkekeh, lalu berjalan bersama Hilamee menuju institut. Shin dan 
Schnee langsung kembali ke hotel mereka. Ketika mereka memasuki kamar mereka, Shin 
berubah menjadi sesuatu yang lebih kasual dan menjatuhkan diri ke sofa. 

"Fiuh, itu melelahkan." 

Dia tahu itu bukan perilaku yang baik, tapi dia bersandar di sofa. Dia menutup matanya dan 
menghela nafas, lalu merasakan kehadiran Schnee di sebelahnya. Dia memperhatikan 
bahwa dia duduk di sofa juga, lalu merasakannya menarik lengannya. 

Dia membiarkannya mengambil kendali dan merasakan kepalanya berbaring pada jenis 
kelembutan yang berbeda dari sofa. 

"Kamu melakukan yang hebat hari ini." 

"Ah ... yeah." 

Kata-kata lembut Schnee memicu respons canggung dari Shin. Dia telah berubah juga: Shin 
tidak tahu apa yang dia kenakan di tubuh bagian bawahnya, tetapi dia mengenakan sweter 
putih. 

Mata Schnee tersenyum damai, tetapi Shin hanya bisa melihat setengah dari mereka: 
bagian bawah ditutupi oleh gundukan lembut Schnee, mendorong ke arah sweter. Karena 
sudut yang tidak biasa, mereka tampak lebih mengesankan daripada biasanya. 

"Shin? Apa yang salah? " 

" Tidak, tidak ada. Secara fisik, saya tidak lelah sama sekali. Saya hanya khawatir akan 
berlebihan terhadap pria pahlawan itu. Para prajurit menatapku bukan seperti seseorang 
yang bisa mereka andalkan, tetapi hanya orang yang berbahaya ... " 

Shin dengan cepat mengubah topik pembicaraan, untuk mengalihkan perhatian Schnee 
dari kenyataan bahwa dia sedang menatap dadanya. 

Dia tidak berbicara kepada para prajurit, tetapi memperhatikan bahwa mereka 
mengawasinya dengan ekspresi penuh ketakutan. Sudah terlambat untuk memikirkannya 
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sekarang, tetapi dia merasa bahwa jarak di antara mereka semakin lebar, bukannya 
menyusut. 

"Tindakan kita di masa depan di sini semua tergantung pada duel itu, jadi kamu tidak bisa 
menahan diri. Mereka tidak akan berpikir bahwa kamu setidaknya tidak berguna. Raja dan 
para pahlawan mengenali kekuatanmu, jadi kupikir kau tidak perlu terlalu khawatir. " 

" Itu benar juga ... well, kurasa kita seharusnya senang bahwa mereka akan bekerja sama. 
Meski begitu, saya terkejut bahwa mereka sudah melakukan persiapan. " 

Mereka tahu seberapa kuat musuh itu dan berusaha untuk menjaga korban sekecil 
mungkin. Bagi sekutu, mereka sangat bisa diandalkan. 

"Mari kita lakukan yang terbaik untuk menjaga korban seminimal mungkin. Melatih 
prajurit adalah langkah berikutnya, kurasa. " 

" Hahaha, aku sudah bisa membayangkan mereka semua jatuh cinta padamu, lalu kau 
letakkan mereka melalui penggiling. " 

Terus terang, mereka akan dengan mudah terombang-ambing oleh kecantikannya, seperti 
Shin ingat dengan jelas apa yang terjadi pada sang pangeran. 

Beberapa prajurit di tempat latihan itu sama. Mereka pasti akan berpikir bahwa mereka 
beruntung dilatih olehnya ... sampai pelatihan yang sebenarnya dimulai, setidaknya. 

"Shi --- n?" 

"Hahaha" 

"Jangan berpikir kamu bisa tertawa dan mengubah topik pembicaraan!" 

"Maaf, maaf." 

Schnee memelototinya, tetapi tidak benar-benar marah. Ekspresi cemberutnya agak 
kekanak-kanakan, jadi meskipun dia meminta maaf, Shin merasa sangat damai. 

"Aku selalu bertindak tegas karena kupikir itu untuk kepentingan mereka sendiri ... Shin?" 

"Ah, ya, aku mendengarkan, aku ..." 

jawab Shin, tetapi kelopak matanya hampir menutup, kata-katanya tidak jelas. 

"Kita masih punya waktu sampai makan malam, jadi istirahatlah sampai saat itu." 

"Ya, kau ... benar ..." 
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Menempatkan kepalanya di pangkuan Schnee benar-benar menyenangkan. Jadi Shin 
berpikir ketika dia tertidur. 

"...Selamat malam." 

Melihat Shin tertidur, Schnee tersenyum tipis. Dia diingatkan bahwa hanya beberapa hari 
sebelumnya, mereka berada dalam situasi yang sama, dengan peran terbalik. Dia membelai 
kepalanya, berpikir bahwa dia lebih suka membiarkannya tidur di pangkuannya, bukan 
sebaliknya. 
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Vol. 14 - 2.1 
Keesokan harinya, seorang utusan dari istana kerajaan mengunjungi Shin. 

Shin pergi ke lokasi yang ditunjuk pada waktu yang dirancang dan menemukan Sherlene 
bersama dengan 48 ksatria di bawah komando langsungnya dan 12 pengintai dikirim dari 
peleton lain, menunggunya. 

"-Am Aku terlambat?" 

"Tidak. Masih ada waktu. Karena jumlah kami, kami pindah terlebih dahulu. " 

" Apakah Anda selalu pergi mencari dalam jumlah seperti itu? " 

" Tidak, ini karena kehadiran Anda. Biasanya, ada satu regu pengintai lagi. " 

Berdasarkan area pengintai dan perbandingan kemampuan yang dilakukan sebelumnya, 
Shin dinilai memiliki kemampuan mengintai yang setara dengan satu pasukan. Shin sendiri 
bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki tingkat kemampuan seperti itu. 

"Kami telah menyiapkan kuda untukmu, tetapi apakah kamu akan menungganginya?" 

"Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi saya akan lulus. Saya bisa naik, tapi saya lebih 
cepat berjalan kaki. Sebagai pengintai, saya merasa lebih mudah untuk berjalan kaki juga. " 

" Hehe, begitukah. Sekarang aku memikirkannya, aku juga lebih cepat berjalan kaki. " 

Sherlene tertawa kecil, mungkin dia mengira Shin sedang bercanda. 

Ksatria di belakangnya, bagaimanapun, terkejut. 

"Hei, nona Sherlene tertawa ..." 

"Nona Sherlene dari semua orang ..." 

"Mungkinkah itu ... musim semi telah datang ...?" 

"Tidak, tunggu, pria itu membawa peri itu bersamanya, aku tidak berpikir wanita Sherlene 
itu ... " 

Tidak, kamu tunggu, nona Sherlene juga terlihat cantik ..." 

Shin mendengar para ksatria dan memelototi mereka untuk memperingatkan mereka agar 
tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, sebelum mereka bisa melihat, Sherlene berbalik. 

"Ha ha ha. Kulihat kita sedang mengobrol lucu di sini, hmm? " 
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Sherlene masih tersenyum, tapi senyumnya sangat berbeda dari yang dia tunjukkan 
kepada Shin: tidak ada sedikit pun kehangatan. 

"Sepertinya kamu perlu lebih banyak pelatihan. Setelah misi ini selesai, kita akan langsung 
menuju tempat latihan! Lebih baik bersiap-siap! " 

Bahu ksatria terjatuh bersamaan. Meskipun, suasana hatinya tidak berubah, itu pasti 
sesuatu yang sering terjadi. Pertukaran itu akan membuat pendatang baru bingung tentang 
bagaimana harus bertindak. 

"Kami sudah membuang-buang waktu. Mari kita menuju ke area yang ditunjuk. " 

" Dimengerti. " 

Shin tidak mengatakan apa-apa lagi dan berkolaborasi dengan para pengintai dalam 
mencari area tersebut. Tidak termasuk fasilitas ras, dalam korps pramuka tidak termasuk 
individu dengan kemampuan luar biasa. 

"Apa ini? Tidak ada banyak monster. " 

Shin mengintai di depan yang lain dan memperhatikan bahwa jumlah monster di bidang 
pendeteksiannya anehnya kecil. Situasinya sangat berbeda dari waktu dia membawa Lecus 
dan kelompoknya untuk dilatih. 

Dia berhenti mengintai untuk saat ini dan kembali untuk melapor ke Sherlene. Dia rupanya 
memperhatikan kekurangan monster juga, setelah pengintai lainnya kembali dan mengatur 
informasi. 

"Lagipula terlalu sedikit monster. Namun, menurut laporan sebelumnya, area ini 
seharusnya tidak berbeda dari yang lain. " 

" Kita harus berasumsi bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. " 

" Itu benar. Apakah Anda pikir ini mungkin perbuatannya? " 

"Mempertimbangkan waktunya, kupikir ada kemungkinan besar untuk itu. Atau saya harus 
mengatakan, saya harap memang begitu. Jika ada hal lain yang terjadi, kita akan kesulitan 
menanganinya juga. " 

Shin mengangguk pada pertanyaan Sherlene dan bercanda mengangkat bahu. 

"Kamu benar, mudah-mudahan itu masalahnya. Mari kita cari penyebabnya. Orang-orang, 
laporkan sesuatu yang tidak biasa yang kamu perhatikan, sekecil apa pun itu. " 

Sherlene tertawa masam, tetapi kemudian berubah menjadi serius dengan serius ketika dia 
berbicara kepada para ksatria. 
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Para ksatria adalah orang-orang yang secara rutin berpatroli di sekitar Erkunt: mereka 
akan melihat jika ada sesuatu yang luar biasa, melalui sudut pandang yang berbeda dari 
para pengintai. 

Para pengintai menyebar lagi untuk mencari, jadi Shin juga melakukannya. Namun, dia 
tidak melihat sesuatu yang aneh, kecuali kurangnya monster. 

"Jika sesuatu terjadi pada monster, kurasa aku harus fokus pada itu?" 

Shin memikirkan ini dan memutuskan untuk melacak monster yang bergerak. Itu adalah 
monster seperti zebra dengan garis-garis putih kebiruan, dengan dua tanduk bengkok yang 
menonjol dari pelipisnya, bernama Bluoth. Level 354, kadang-kadang dijinakkan oleh 
pemain untuk digunakan sebagai kuda, dan dikenal karena ketangguhan dan kekuatan 
menghancurkan dari kuku-kukunya. 

"Itu tidak di bawah kendali Keserakahan ... biasanya mereka bergerak dalam bungkusan, 
mungkin itu hilang?" 

【Analisis】 tidak menunjukkan monster itu dipengaruhi oleh pengaruh Keserakahan. 

Tidak semua monster tipe kuda membentuk bungkusan, tetapi sejauh yang diingat Shin, 
Bluoth selalu bergerak berkelompok. Sekarang dunia sudah bukan permainan lagi, dia 
tidak bisa mengesampingkan kemungkinan mereka bertindak sendiri, tetapi mengingat 
waktunya, dia bertanya-tanya apakah itu bisa berarti sesuatu. 

Shin mengikuti Bluoth, memastikan dia tidak terlihat pada gilirannya. Monster itu 
tampaknya tidak terlalu waspada dengan lingkungannya. Setelah sekitar 10 menit, 
kehadiran monster lainnya memasuki bidang deteksi Shin. Monster baru itu juga menuju 
ke arah yang sama dengan Bluoth. 

"Sebuah gua? Monster dari spesies yang sangat berbeda tidak bisa berkumpul di gua biasa 
... " 

Monster yang menuju ke arah yang sama dengan Bluoth adalah jenis hewan, jenis serangga 
dan jenis mineral: paket yang sangat beragam. Menurut aturan permainan, mereka adalah 
predator dan mangsa, tapi sekarang mereka diam-diam melanjutkan bersama. 

Beberapa nama monster didahului oleh Avarice, menunjukkan bahwa mereka berada di 
bawah kendali Iblis Keserakahan. 

"Sepertinya aku memukul jackpot." 

Shin menandai gua di peta dan pergi untuk sementara waktu. Dia bergegas kembali ke 
lokasi Sherlene dan melaporkan apa yang dilihatnya. 

"Monster di bawah kendali Greed berkumpul di sebuah gua ..." 
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"Pasti ada sesuatu di sana yang menarik semua monster terdekat. Ketika Bluoth yang saya 
ikuti bersentuhan dengan monster lain, "Ketamakan" muncul di sebelah namanya, jadi saya 
kira dia meningkatkan kohort dengan metode ini. " 

"Yang berarti semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak unit yang dimilikinya. Kita 
harus menghancurkan mereka, kalau begitu. " 

Shin melaporkan jenis dan level monster yang dia lihat. Bahkan jika ada lebih banyak 
monster, Shin dan Sherlene dapat mengatur untuk berurusan dengan mereka. 

"Aku akan membantumu." 

"Aku akan mengandalkanmu. Pasukan, kita bergerak! " 

Para ksatria dengan cepat masuk dalam formasi mengikuti perintah Sherlene. Keahlian 
mereka jelas juga tinggi, tetapi para ksatria di bawah komando langsung Sherlene ada di 
seluruh level 200. 

Para prajurit di tempat pelatihan ada di sekitar level 160. Sherlene tampaknya disiplin 
ketat seperti yang terlihat, sehingga para ksatria di bawah komandonya kemungkinan akan 
dilatih secara ketat juga. 

Mereka tidak kewalahan, mereka juga tidak menyerahkan semuanya pada pengintai. 
Melihat mereka dengan cermat memeriksa sekeliling, Shin merasa terkesan. 

"Monster-monster itu sepertinya memasuki gua: hanya ada dua di pintu masuk. Aku juga 
tidak bisa mendeteksi monster lain di sekitarnya. " 

Ketika pasukan tiba di dekat gua, Sherlene meminta Shin untuk mengkonfirmasi kembali 
situasi di depan. Monster-monster di dekat pintu masuk sama-sama di atas level 300, 
sehingga akan berbahaya untuk menyerang bersama dengan para ksatria: dia menyuruh 
pasukannya berhenti agak jauh dari gua. 

"Dilihat dari level, kurasa hanya Tuan Shin dan aku harus pergi. Wakil kapten, Anda dan 
pasukan tetap di sini siaga. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi, hubungi saya dengan 
barang itu. " 

" Dipahami. Tolong hati-hati!" 

Lelaki itu berbicara ketika wakil kapten memberi hormat, lalu memerintahkan pasukan 
untuk mengawasi dengan ketat keadaan di sekitarnya. Berdasarkan pada peralatan, level, 
dan keahlian para ksatria, mereka akan dapat berurusan dengan monster di sekitar level 
300. 

Namun, mereka hanya akan berhasil, jika jumlah monsternya sedikit. Di dalam gua akan 
sulit untuk mendapatkan formasi, dan jumlah orang yang bisa bertarung pada saat yang 
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sama terbatas. Itu seperti memerintahkan para ksatria untuk berbaris menuju kematian 
mereka. 

Para ksatria mengerti itu juga dan sangat ingin melakukan semuanya dalam kekuatan 
mereka. Jika sekelompok besar monster mengerumuni pintu masuk gua, mereka akan 
menggunakan kartu pesan yang diam-diam ditebar oleh Hilamee untuk menghubungi 
Sherlene dan Shin. 

"Menemani aku di dalam, kalau begitu." 

"Dipahami." 

Shin dan Sherlene melanjutkan, menggunakan pohon sebagai penyembunyian, mendekati 
monster tanpa terlihat. 

Shin menggunakan 『Kakura』 untuk membelah dua monster belalang yang dipersenjatai 

dengan 4 sabit, Gunting Angkatan, sementara Sherlene menusukkan tombaknya langsung 
ke jantung Rock Boa, monster yang mengenakan baju besi. 

Para monster dikalahkan sebelum mereka bisa memperingatkan lingkungan mereka; 
meninggalkan sisanya kepada para ksatria, Shin dan Sherlene berjalan maju, dengan Shin 
di depan. 

Shin menggunakan 【Magic Sonar】 dan peta untuk mencari bagian dalam gua. 

"Ini cukup kecil ... apa yang terjadi?" 

Sejumlah besar monster telah masuk, jadi dia pikir mereka akan menemukan ruang bawah 
tanah; bertentangan dengan harapannya, bagaimanapun, gua itu tidak cukup besar untuk 
disebut penjara bawah tanah. 

Ada beberapa jalur dan ruangan-ruangan kecil: gua itu menyerupai koloni semut. Satu-
satunya perbedaan adalah bahwa jalurnya tidak terlalu curam dan mudah dinavigasi oleh 
makhluk selain semut juga. 

Menilai dari bidang deteksi Shin, berbagai monster berkumpul di kamar-kamar kecil, di 
mana mereka tampaknya hanya menunggu. 

"Sepertinya tidak ada jebakan. Jalurnya sebagian besar satu arah, jadi kita tidak akan 
mengambil risiko tersesat. Monster-monster itu dikemas dalam ruangan-ruangan kecil, jadi 
tolong berhati-hatilah. " 

" Dimengerti. " 
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Untuk melanjutkan sambil menghancurkan kelompok monster adalah sebuah pilihan, 
tetapi mengintai gua menjadi prioritas. Shin melemparkan versi mantra sihir 【

Bersembunyi】 di Sherlene dan mereka mulai menyelinap melalui gua. 

Berkat kurangnya monster dengan bidang deteksi yang luas dan jalur yang relatif besar, 
mereka berhasil melanjutkan tanpa bertarung. 

Ketika mereka melewati kamar-kamar di sisi jalan setapak, mereka mengamati bagian 
dalam dan memperhatikan bahwa monster-monster itu berdiri di dekat mereka, 
dipisahkan oleh spesies. Mereka berbaris rapi, menunggu dengan tenang. 

"Tuan Shin. Sementara aku merasa sulit membayangkan, itu ... " 

" Peleton monster, kurasa. Di setiap kamar ada monster yang terlihat lebih unggul dari 
yang lain ... mungkin kapten. " 

Itu seperti monster dibentuk dalam pasukan, lengkap dengan pemimpin. Jumlah mereka 
tidak terlalu tinggi, tetapi mereka terlihat seperti tentara. 

"Ada monster yang biasanya tidak bergerak dalam bungkusan ... ini buruk." 

Monster cukup kuat sendiri, sekarang dalam bungkusan. Sherlene, yang sangat menyadari 
betapa mengerikannya monster itu, memahami prospek yang menakutkan itu. Ekspresinya 
sangat tegang. 

Kemudian, seolah-olah memberi tekanan lebih besar padanya, Shin dan Sherlene 
menemukan sesuatu yang tidak terduga di sebuah ruangan yang mereka pikir kosong. 

"Ini adalah ... senjata? Tapi bentuk ini ... " 

" Itu senjata untuk monster. Biasanya, monster bermitra akan menggunakannya, tetapi 
dalam situasi ini, aku bertaruh mereka berencana untuk memiliki monster di sini untuk 
melengkapi mereka. " 

Kotak kayu di ruangan itu dikemas dengan senjata untuk monster. 

Insting Shin sebagai pandai besi mendeteksi beberapa aura yang sangat kuat. Dia tidak bisa 
memastikan tanpa melihat, tapi mungkin ada senjata kelas Legend yang tercampur. 

"Apa yang terjadi di sini...? Ini seperti ... " 

Pasukan. Suara Sherlene mati di tenggorokannya sebelum dia bisa menyelesaikan 
kalimatnya. 

"Sepertinya mereka telah membuat persiapan untuk sementara waktu. Aku yakin ada 
orang-orang yang terlibat juga. " 
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Jika semua kamar tanpa kehadiran monster digunakan untuk menyimpan senjata, stoknya 
harus besar. Dibandingkan dengan pasukan manusia, mereka sedikit, tetapi karena mereka 
semua di bawah kendali Keserakahan, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. 

Satu monster bersenjata bisa dengan mudah bertempur melawan banyak pejuang pada 
saat yang sama. 

Jika monster seperti itu dilengkapi perlengkapan seperti manusia, apa yang akan terjadi? 
Dalam hal kekuatan bertarung, mereka bahkan bisa lebih mengancam daripada bencana 
alam. 

Selanjutnya, berdasarkan pada situasi saat ini, jelas bahwa monster yang dilengkapi 
dengan perlengkapan ini jelas diatur untuk menyerang Erkunt. Bukan hal aneh bagi 
Sherlene mendapati dirinya tidak mampu menjawab Shin. 

"Mungkinkah ada tempat lain seperti ini ...?" 

"Sepertinya gua ini digali oleh para monster, jadi kita tidak bisa mengesampingkannya. 
Kami seharusnya senang bahwa kami berhasil menemukan tempat ini. Saya tidak tahu apa 
yang akan terjadi jika kami mengetahui hal ini ketika mereka benar-benar menyerang. " 

" Itu benar. Kami benar-benar beruntung mengetahui sebelum serangan itu. " 

Mereka tidak bisa hanya melihat yang negatif. Shin mendorong Sherlene untuk menjadi 
lebih positif dan dia mendapatkan kembali ketenangannya. 

"Haruskah kita memusnahkan monster di sini, pertama?" 

"Pasti. Karena kita di sini, mari kita juga memperoleh sarana untuk memperkuat pasukan 
di pihak kita. " 

" Kekuatan pasukan kita? Apa kamu akan mengumpulkan material dari monster? " 

" Tidak, aku melihat ada juga bilah sihir di sini, jadi kita mungkin juga mengambilnya untuk 
diri kita sendiri. " 

Shin kemudian mulai memindahkan peti kayu yang penuh dengan senjata di dalam kotak 
item. Berkat pengaturan game yang masih aktif, item dikategorikan secara otomatis. 

Melihat ruangan menjadi kosong dalam hitungan detik, Sherlene terdiam. 

".... Sir Shin. Aku tidak bermaksud membongkar, tapi ... jika kamu menunjukkan sesuatu 
seperti ini, aku merasa perlu untuk bertanya siapa kamu sebenarnya. " 

" Ini kotak barang. Saya tahu ini cukup langka, tetapi ada orang lain yang menggunakannya, 
bukan? Anda tidak punya, Sherlene? " 
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Shin telah mendengar dari Wilhelm bahwa ada item yang memberikan kemampuan untuk 
menggunakan kotak item. Berdasarkan lingkup Erkunt, dia yakin harus ada seseorang yang 
memilikinya. 

"Sangat sedikit, bahkan di antara Yang Terpilih, ada satu. Saya juga tidak. Saya tahu itu ada, 
saya pikir saya tahu tentang itu, tetapi itu jauh lebih mengesankan daripada yang saya 
harapkan. " 

" Apakah ini pertama kalinya Anda melihatnya? " 

" Saya melihatnya sebelumnya, tetapi pengguna menempatkan item di dalamnya satu per 
satu. Aku belum pernah melihat orang yang menggunakannya seperti kamu. " 

Shin membayangkan bahwa penggunaan kotak item bisa berbeda antara mantan pemain 
dan orang lain. Tidak ada waktu untuk memverifikasi sekarang, jadi mereka mengatur 
untuk memusnahkan monster setelah memulihkan semua gear. 

Masih tersembunyi, Shin dan Sherlene pergi ke kamar tanpa kehadiran monster dan 
menyapu mereka bersih-bersih, menempatkan semuanya di dalam kotak item Shin. Item 
termasuk ramuan dan eter, jadi mereka memutuskan untuk memanfaatkannya juga. 
Menggunakan kemampuan mereka sebagai Yang Terpilih, mereka mengumpulkan semua 
item secepat mungkin. 

"Dengan ini, kami telah memulihkan semua item. Mari kita kembali ke pintu masuk, kalau 
begitu. " 

" Sekarang giliran monster, lalu. Apakah kita akan menyergap mereka di pintu masuk? " 

" Tidak, beberapa monster bisa menggali lubang, jadi aku berpikir untuk menghilangkan 
mereka semua dalam satu gerakan. " 

" Dengan sihir. " 

" Benar. " 

Bahkan pahlawan seperti Fagall dan Sherlene adalah Orang Terpilih dengan kemampuan 
seperti prajurit. Itu akan memakan waktu lama bagi mereka untuk mengalahkan monster 
dalam jumlah besar. Cara seperti itu akan kurang efektif saat ini: ketika mereka bertarung 
dengan monster di dekat pintu masuk, yang lain bisa menggali rute melarikan diri. 

Shin kemudian memutuskan untuk menggunakan salah satu strategi yang lebih cocok 
untuk lokasi. Dia dan Sherlene kembali ke pintu masuk: mereka memastikan bahwa tidak 
ada monster yang mengikuti mereka, mengatakan kepada para ksatria yang diposting di 
luar bahwa mereka akan membuang monster-monster di gua dan menyuruh mereka pergi 
lebih jauh. 
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"Tidak ada gunanya." 

Shin mengaktifkan mantra tipe Air 【Deluge】, mengarahkannya ke bagian dalam gua. 

Seperti namanya, sebuah puting beliung besar meletus dari lingkaran sihir 2-mel yang 
terbentuk di sekitar tangan kanan Shin. 

Biasanya, hutan di sekitar gua akan terpengaruh juga, tetapi Shin mengarahkan ombak 
sepenuhnya ke dalam gua. Sebagian besar monster di dalamnya perlu bernafas. Pintu 
masuk gua pada dasarnya disegel oleh tekanan air 【Deluge】, jadi satu-satunya jalan yang 

tersisa bagi mereka adalah tenggelam hingga mati. 

Sementara itu, Shin mendeteksi bahwa beberapa monster mulai menggali di bawah tanah. 
Arus air, meskipun cepat, tidak dapat mengisi kamar dengan segera. Air menumpuk dari 
lantai gua, jadi ada waktu sampai semua kamar terendam banjir. 

"Kau tidak ke mana-mana." 

Setelah mendeteksi gerakan monster, Shin mengangkat tangan kirinya. Setelah beberapa 
saat, kilatan merah keluar darinya. 

"Pergi." 

Skill sihir tipe kilat 【Split Spark】. 

Petir, mengikuti perintah Shin, terbang menuju sungai yang membanjiri gua. Ketika baut 
menyentuh permukaan air, mereka menghilang seolah-olah mereka dicampur di dalamnya. 
Monster yang ada di peta kemudian mulai menghilang, satu per satu. 

Air yang dihasilkan secara ajaib seringkali merupakan konduktor yang sangat baik untuk 
petir yang diciptakan secara ajaib. Shin menggunakan ini untuk menyetrum monster di 
seluruh gua. 

Dia juga tidak menggunakan serangan kilat, tapi 【Split Spark】 karena alasan khusus. 

Serangan petir normal hanya akan mencapai monster dengan lebih mudah, berkat air, 
tetapi 【Split Spark】 dapat melakukan perjalanan melalui mantra air atau air, yang 

ditujukan langsung pada monster atau pemain untuk merusak mereka. Bahkan monster 
mineral, yang tidak perlu bernafas, akan selesai sekarang. 

15 menit berlalu. Shin terus menggunakan keterampilan dari pintu masuk gua, akhirnya 
membunuh semua monster di dalamnya. 

"Kamu adalah pengguna kelas satu tidak hanya dari keterampilan fisik, tetapi juga sihir ..." 

Sherlene membisikkan ini setelah mempelajari kekuatan dan panjang mantra Shin. Dia 
tahu bahwa ada perbedaan kekuatan antara Yang Terpilih. Dia juga tahu bahwa hal yang 
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sama berlaku di antara mereka yang disebut mantan pemain. Kekuatan Shin, 
bagaimanapun, melebihi Yang Terpilih dan mantan pemain yang Sherlene tahu. 

Seorang pria yang bahkan ditakuti setan. 

Sherlene telah diam-diam diperintahkan untuk memverifikasi batas kekuatan Shin, tetapi 
dia mulai berpikir bahwa itu tidak mungkin. 
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Vol. 14 - 2.2 
"Baiklah kalau begitu, ayo cari bahan." 

"Bahan?" 

"Ya, ini bukan penjara bawah tanah, jadi bahan monster harus ada di sana untuk diambil. 
Karena kita sudah sejauh ini, kita bisa mengambil apa pun yang kita bisa. " 

" Aku, aku mengerti. " 

Seringai nakal Shin membuat Sherlene terbelalak. Namun Shin tidak memperhatikan 
reaksinya, dan menyuruhnya mengumpulkan para ksatria dan menggunakan sihir bumi 
untuk membuat lubang untuk mengalirkan air di gua. 

【Deluge】 adalah mantra yang hanya menghasilkan air, yang tidak memiliki sifat homing, 

tidak seperti mantra air lainnya. Jika itu terjadi, itu bisa digunakan untuk mengalirkan air, 
tetapi tidak ada yang bisa dilakukan Shin pada saat itu. 

Yang paling bisa dilakukan setelah mengaktifkan 【Deluge】 adalah menyesuaikan arah 

waterspout. Schnee mungkin bisa mengatur untuk mengarahkannya ke sungai terdekat. 

"Butuh sedikit waktu hingga airnya terkuras sepenuhnya. Aku akan pergi dan memeriksa 
apakah ada monster yang meninggalkan gua sebelum kita tiba. " 

" Paham. Para pengintai juga mensurvei daerah tersebut. Tolong bekerja sama dengan 
mereka. " 

Para pengintai memeriksa daerah di sekitar gua, mencari monster dan perangkap. Setelah 
memastikan itu aman, mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan memperluas area pencarian. 

Setelah memastikan bahwa lubang drainase cukup besar, Shin kemudian menuju ke daerah 
yang belum diperiksa oleh pengintai. 

Sebuah gua seperti itu mudah dibangun dengan mengendalikan monster dengan 
kemampuan menggali. Sulit membayangkan bahwa gua itu adalah satu-satunya gua yang 
diciptakan untuk monster dan perbekalan. Shin mempelajari pergerakan monster di peta, 
berpikir bahwa pasti ada lokasi serupa lainnya. 

"Kurasa lebih baik aku meminta bantuan Schnee." 

Akan sulit bagi hanya Shin dan para pengintai untuk mencari seluruh wilayah di sekitar 
Erkunt. Tanpa Schnee dan sisa pengintai, mereka tidak dapat menemukan setiap tempat 
persembunyian monster. 

"Ngomong-ngomong, dari mana mereka mendapatkan semua peralatan itu?" 
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Shin berpikir pasti ada manusia yang bekerja sama dengan Keserakahan. 

Shin memahami keinginan untuk bermain sebagai penjahat dalam permainan, tetapi 
gagasan seperti itu tidak akan pernah terlintas di benaknya di dunia ini. Selain kehadiran 
kolaborator, Shin prihatin dengan fakta bahwa segala sesuatunya berjalan tanpa kehadiran 
Avaritia. 

"Mungkinkah ada tujuan lain ...?" 

Avaritia bisa merencanakan sesuatu yang lain, selain menyerang Erkunt dan menyerap 
Luxuria. Menurut Luxuria, kehadiran Avaritia semakin dekat, tapi itu masih agak jauh. 
Dalam permainan, setan dan kohort mereka biasanya bertindak bersama. 

Shin tahu ini, jadi dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang dia lewatkan. 

"Lebih baik aku bicara dengan Schnee tentang itu nanti." 

Shin berkata pada dirinya sendiri sambil mengisi area peta yang belum dijelajahi. 

◆◆◆◆ 

"Sepertinya tidak ada masalah. Mari kita ambil materi itu. Tidak ada kehadiran monster 
tapi jaga dirimu tetap sama. " 

Shin bisa dengan mudah memulihkan semua material sendiri, tetapi Sherlene 
memerintahkan para ksatria untuk melakukannya, karena Shin mengatakan padanya 
bahwa dia lebih suka untuk tidak membuat keberadaan monster. kotak barang terlalu 
umum. 

Sherlene mungkin akan melaporkan kotak barang ke petinggi Erkunt, tapi itu tidak bisa 
dihindari. Sama seperti senjata kelas Kuno, keberadaannya bukanlah misteri. 

"Dimengerti. Pasukan, Anda mendengar kata-kata Pak Shin. Musuh kita adalah monster. 
Apapun bisa terjadi. Di kakimu! " 

" Ya, Bu! " 

Suara-suara para prajurit bergema di hutan. Berkat pelatihan mereka, mereka bergerak 
dengan cekatan meskipun lantai gua licin, tidak ada yang jatuh atau bahkan tergelincir. 

Para ksatria biasanya bergerak dalam kelompok empat. Seperti yang diperintahkan 
Sherlene kepada mereka, mereka bergerak hati-hati melewati gua. 

"Tuan Shin, bagaimana keadaan di sekitarnya?" 

"Sejauh yang saya cari, saya tidak menemukan gua seperti ini. Namun, jika mereka 
dibangun di gunung atau jauh di dalam hutan, mereka akan sulit ditemukan. Dengan waktu 
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yang cukup, saya yakin mereka dapat ditemukan, tetapi itu adalah satu hal yang tidak kita 
miliki saat ini. " 

Tidak tahu kapan Avaritia akan bergerak, mereka tidak bisa begitu saja menyisir seluruh 
area. Jumlah pasukan yang tersedia terbatas, dan bahkan jika Schnee bergabung dengan 
mereka dan pencarian menjadi lebih efisien, itu masih tidak cukup. 

"Kurasa kita bisa mempersempit area pencarian. Untuk mendapatkan semua perlengkapan 
itu, Avaritia harus memiliki kolaborator. Kita harus memeriksa pergerakan para pedagang. 
" 

Jika ada orang yang memasok peralatan, mungkin ada petunjuk yang tersisa. Bahkan jika 
tidak ada, tidak mungkin bagi mereka untuk bertindak sepenuhnya tanpa disadari, atau 
begitulah kata Sherlene. 

"Anda tidak dapat menggunakan kereta kuda di sekitar sini, sehingga bisa menjadi 
seseorang dengan kotak item, seperti saya." 

"Itu membuat hal-hal sulit, meskipun. Bahan-bahan dalam bentuk kartu ringan dan 
membutuhkan sedikit ruang, sehingga jumlah besar dapat diangkut pada saat yang sama. 
Tidak perlu melalui Erkunt juga. " 

Pemilik kotak item bahkan tidak perlu membawa kartu item, yang membuatnya sulit untuk 
menemukan petunjuk. 

"Tapi tetap saja lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Kita mungkin menemukan 
petunjuk di tempat-tempat yang tidak terduga. " 

" Apakah Anda berbicara dari pengalaman? " 

" Ya, Anda bisa mengatakannya seperti itu. " 

Seperti yang sering dikatakan orang, kehidupan bisa sangat tidak terduga. Baik dalam 
permainan maupun dalam kehidupan, terkadang hal-hal terjadi dengan waktu yang sulit 
dipercaya. 

"Begitukah ... tidak, aku tidak akan bertanya lagi. Mari kita hentikan pencarian hari ini di 
sini. Saya sudah mengirim kereta untuk materi. Sir Shin, Anda bisa kembali mendahului 
kami. " 

" Dipahami. Saya akan melakukan itu. Ah, apa yang harus kita lakukan dengan barang yang 
dipulihkan? Bahkan dalam bentuk kartu, ada jumlah yang serius. " 

" Harap simpan untuk saat ini. " 

Shin bertanya apakah dia bisa menyimpannya tanpa batas waktu, dan Sherlene 
mengatakan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. 
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"Dimengerti. Saya ingin sedikit mencari senjata, jadi bisakah saya melanjutkan dan 
melakukannya? " 

" Ya, itu akan baik-baik saja. Dengan Tuan Vulcan, saya kira? " 

" Oh, Anda kenal dia? " 

" Dia salah satu pengrajin Erkunt yang paling terkenal. Desas-desus tentang seorang 
manusia muda dan elf pirang yang mengunjungi bengkelnya juga telah menyebar. " 

" Sejauh istana kerajaan? " 

Shin tahu bahwa beberapa kurcaci berkumpul untuk melihat Schnee, tetapi ia tidak 
berharap desas-desus itu mencapai telinga Sherlene. Dia berharap mereka akan beredar di 
antara pandai besi, tetapi tidak lebih dari itu. 

Schnee mungkin disebut "peri pirang" karena penyamarannya ketika bertemu orang-orang. 

"Jika Anda menemukan sesuatu, tolong katakan orang yang saya kirim untuk memulihkan 
item." 

"Mengerti. Saya akan pergi, lalu. " 

Shin mengangguk ke arah Sherlene dan menuju Erkunt. Dia menjaga keberadaannya 
dirahasiakan dengan 【Menyembunyikan】 untuk menghindari orang normal yang 

mengejutkan saat dia berlari melalui hutan. Dia menunjukkan kertas-kertas yang 
mengidentifikasi dirinya sebagai kolaborator para ksatria dan memasuki negara itu. Tujuan 
pertamanya adalah bengkel Vulcan, tentu saja. 

"Hei, di sana! Apa bosnya ada? " 

Shin membuka pintu dan berbicara kepada Vaal, yang merawat toko. Dia menjadi ramah 
dengan Vulcan dan Vaal, jadi pidatonya berubah sesuai. Shin memanggil "bos" Vulcan 
sekarang. 

"Bos ada di belakang, seperti biasa. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu ke sini hari 
ini? Kamu terlihat berbeda dari biasanya. " 

" Sebenarnya aku menemukan sesuatu yang baik. Saya bertanya-tanya apakah bos bisa 
memberi tahu saya di mana ini dibuat. " 

Shin kemudian mematerialisasikan beberapa peralatan yang dia temukan di gua. Dia pikir 
itu tidak baik untuk mematerialisasikan senjata untuk monster saat itu juga, jadi dia 
memilih lebih banyak pedang ortodoks, mungkin dipersiapkan untuk monster mirip 
manusia, karena ada monster yang bisa menggunakan peralatan yang dibuat untuk pemain 
juga. 
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Pedang-pedang itu memiliki tingkat yang unik, dengan bilah yang memanjang dari 
gagangnya yang secara bertahap semakin tipis. Penilaian Shin memberi tahu dia tingkat 
senjata, statistik, dan nama pencipta. Padahal, dia tidak bisa menemukan yang lain. 

Senjata dengan desain ini dibuat oleh sekolah tertentu: pandai besi di dunia ini pasti tahu, 
tapi Shin tidak tahu. 

"Pisau oranye, itu sangat tidak biasa. Mereka mungkin menambahkan bahan monster ke 
baja ajaib. Sebagai senjata, kualitasnya lumayan tinggi ... Saya ingin bertaruh baik dari 
sekolah Baiden atau Reishin. " 

Menjadi murid Vulcan, Vaal juga sangat berpengetahuan tentang subjek tersebut. Dia 
menatap tajam ke pisau dan menyebutkan nama-nama yang sama sekali baru bagi Shin. 

Menurut Vaal, kedua sekolah berspesialisasi dalam mencampur bahan dengan besi. 

"Ukirannya hancur, jadi kupikir kau mungkin tahu sesuatu. Aku benar-benar tidak tahu 
banyak tentang hal ini. " 

Kata Shin sambil melihat mata pisau dengan Vaal. 

"Kita juga tidak bisa menceritakan semuanya, tetapi dengan informasi yang dikumpulkan 
oleh serikat, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika keterampilan kita diakui, 
kita memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik-teknik baru dari informasi yang 
dikumpulkan oleh serikat. " 

" Daripada memiliki negara, mereka berada di seluruh dunia dan berbagi informasi yang 
mereka temukan, itulah yang dilakukan para kurcaci, bukan. " 

Kurcaci hidup sebagai warga negara dari negara lain, dengan sebagian besar dari mereka 
milik organisasi yang disebut serikat. Mereka telah membangun jaringan informasi 
internasional, sangat mirip dengan dunia nyata. 

Terkadang di negara Manusia. 

Terkadang di negara Elven. 

Terkadang di negara-negara Lord. 

Terkadang di negara-negara Beast. 

Terkadang di negara-negara Dragnil. 

Terkadang di negara Pixie. 

Informasi yang dikumpulkan dikumpulkan oleh berbagai cabang serikat pekerja, kemudian 
dikirim ke markas besar, tempat para pemimpinnya tinggal. Persis seperti persatuan yang 
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memata-matai seluruh dunia atau beberapa orang membisikkan tentang persatuan kurcaci. 
Menurut Vaal, itu hanya asosiasi pengrajin. 

"Mata-mata kurcaci ...? Aku ingin melihatnya, jujur. " 

Shin bertanya tentang desas-desus mata-mata, setengah bercanda, dan Vaal menjawab 
dengan tawa masam. 

Kurcaci sama sekali tidak cocok untuk bersembunyi: mereka bisa mengelolanya jika 
mereka terus meningkatkan statistik mereka, tetapi hanya Yang Terpilih atau mantan 
pemain yang bisa. 

"Memang benar kami mengumpulkan informasi tentang teknologi. Sejak Dusk of Majesty, 
teknologi berharga hilang karena perang atau serangan monster. Kurcaci telah 
mengembangkan jaringan ini untuk melestarikan teknologi dan menghidupkan kembali 
yang hilang. Orang memang mengatakan bahwa sejumlah kecil kurcaci memiliki monopoli 
teknologi, tetapi ada banyak yang berbahaya yang dapat digunakan untuk tujuan teduh, 
jadi kita tidak bisa hanya menjadikannya publik. Ada organisasi lain yang terlibat dalam 
kegiatan serupa juga. " 

" Benar. Di dunia ini sama sekali tidak ada senjata pemusnah massal, meskipun mungkin 
untuk menciptakannya. " 

Shin mengangguk pada ucapan Vaal yang bersemangat. Karena ada teknik sihir yang unik, 
ada item yang sama berbahayanya dengan misil. Di dunia di mana perang ada, monster 
tidak selalu menjadi sasaran. 

"Sepertinya orang-orang menggunakannya secara normal di dunia sebelum Senja yang 
Mulia. Ketika saya mendengar itu, saya senang tidak dilahirkan di era itu, jujur. " 

" Ya ... itu benar. " 

Shin, yang telah menggunakan senjata seperti itu di masa lalu, memberikan jawaban yang 
samar-samar. Dia telah melempar barang-barang yang menyerang teman dan musuh tanpa 
pandang bulu di mana sekutu-sekutunya melawan musuh. Itu adalah strategi yang 
mungkin karena sekutunya adalah Manusia Tinggi, yang akan menderita sedikit atau tidak 
ada kerusakan. Item seperti itu akan mampu menghapus seluruh kastil jika digunakan di 
dunia ini. 

"Oh, maaf, aku sudah membuatmu terlalu lama." 

"Sama sekali tidak, itu percakapan yang sangat menarik." 

Shin mengatakan pada Vaal yang minta maaf agar tidak khawatir, lalu pergi ke bengkel 
Vulcan. Saat dia berjalan, dia merasakan panas meningkat dan mendengar suara palu 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

memukul. Vulcan sedang menempa pedang, jadi Shin menyembunyikan kehadirannya dan 
menunggu, tidak ingin mengganggunya. 

Mereka adalah sekutu, tetapi dia tidak punya niat untuk diam-diam menonton karya 
Vulcan, jadi dia melihat ke arah koridor. Vulcan sedang dalam tahap akhir penempaan, jadi 
segera saja suara palu yang mengenai besi berhenti. 

"Masuklah." 

"Ah, kamu perhatikan." 

Vulcan rupanya memperhatikan kehadiran Shin. Shin belum berusaha menyembunyikan 
sepenuhnya, jadi dia tidak terlalu terkejut. 

Shin memasuki bengkel dan menemukan Vulcan memegang dua pedang, masih belum 
diasah. Bergantung pada bagaimana mereka diasah, dia memperkirakan mereka akan 
menghasilkan tingkat yang unik. 

"Jika kamu sibuk, aku akan datang lain waktu." 

"Tidak, aku hanya harus menyerahkannya ke rautan sekarang, pekerjaanku sudah selesai. 
Jadi, apa yang membawamu masuk? Bukankah kamu yang sibuk? " 

" Itu sesuatu yang berhubungan dengan itu. Lihatlah. " 

Shin menunjukkan pedang yang sudah ditunjukkan Vaal kepada Vulcan. 

"Oh, tidak buruk sama sekali. Bagaimana dengan itu? " 

Vulcan mempelajari pedangnya dan mendekat, lalu bertanya pada Shin apa yang ada dalam 
pikirannya. 

"Aku menemukannya di tempat tertentu, tetapi ukiran pandai besi itu terhapus. Saya ingin 
tahu apakah Anda bisa memberi tahu saya sesuatu tentang siapa pun yang membuatnya. " 

"Itu dibuat menggunakan bagian monster yang dicampur dengan besi, teknik yang diteliti 
beberapa sekolah, itu sudah pasti. Namun, tanpa karakteristik yang tidak biasa, saya tidak 
tahu siapa yang membuatnya. " 

Kualitas senjata itu tidak menunjukkan bahwa senjata itu ditempa oleh pandai besi yang 
sangat ahli. Vulcan menambahkan bahwa dia bisa memikirkan beberapa yang bisa 
membuatnya, jadi tidak mungkin untuk menentukannya. 

Membatasi ruang lingkup hanya untuk Erkunt, mempersempit pilihan. Vulcan mengatakan 
bahwa dia akan mengatakan nama mereka kepada Shin nanti. Mereka semua terkenal, jadi 
tidak perlu menyembunyikannya, rupanya. 
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Mungkin pandai besi yang memasok senjata ke Avaritia tidak ada di antara mereka, tetapi 
tidak ada salahnya memeriksa mereka. 

"Hanya itu yang kamu butuhkan?" 

"Tidak, sebenarnya ada satu hal lagi. Jika Anda punya waktu, saya ingin meminta Anda 
untuk membuat senjata menggunakan ini. " 

Shin kemudian mematerialisasikan peralatan yang ditemukan dari gua. 

"Apa ... begitu banyak senjata kelas Legend? Yang lain semuanya berkualitas tinggi juga ... 
dan mereka datang dari tempat yang sama dengan pedang dari sebelumnya ... Shin, apakah 
ini terkait dengan serangan yang datang ke kota? " 

Vulcan memperhatikan bahwa banyak senjata dibuat untuk monster dan memandang Shin 
di dalam. mata. 

Shin terkejut, tetapi Vulcan adalah pandai besi yang dipercaya Sherlene dan Masakado 
dengan senjata mereka, jadi dia mungkin sudah mendengarnya. 

"Kamu tahu siapa yang kita lawan, bos?" 

"Setan. Pedang yang aku tempering saat itu adalah prototipe anti-iblis, aku buat dengan 
informasi yang kudapat dari serikat. " 

"Aku mengerti, seperti yang diharapkan oleh kepala bengkel eksklusif ksatria." 

Rupanya serikat pekerja juga memiliki informasi tentang setan. 

"Aku juga mendengar tentangmu, Shin 'Slashing Hammer', kan?" 

"Gah, nama panggilan itu ... terlalu memalukan ..." 

"Biasanya orang bangga dengan mereka ... pokoknya. Anda tahu banyak tentang setan, kan? 
Apakah Anda pikir ini bisa berguna? " 

Vulcan tidak menggoda Shin yang tampak masam itu lebih jauh dan menunjukkan padanya 
pedang yang baru saja ia tempa. Itu kurang lebih sedang tingkat Langka; itu tidak memiliki 
sihir apa pun yang melekat di dalamnya, tapi itu memang memiliki atribut khusus yang 
menyebabkan kerusakan tambahan pada Iblis. Jika digunakan melawan iblis atau 
kelompoknya, itu akan menyebabkan kerusakan 5% lebih banyak. 

Jumlahnya agak rendah untuk atribut damage tambahan, tapi itu masih prototipe, jadi 
Vulcan belum memberikan semua yang dia miliki, tentu saja. 
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Atribut kerusakan tambahan memberikan lebih banyak kerusakan pada spesies tertentu: 
salah satu contoh yang lebih terkenal adalah Pembunuh Naga, yang menimbulkan 
kerusakan tambahan pada naga. 

"Melawan iblis, aku ingin setidaknya 20% peningkatan. Bagaimanapun, senjata yang akan 
saya distribusikan memiliki peningkatan 30%. " 

" Bahkan dengan keterbatasan spesies, 30% ... Dapatkah saya melihatnya? " 

" Tentu saja. Saya berencana untuk meminjamkannya kepada Anda, dan jika itu akan 
membantu Anda menempa senjata yang lebih berkualitas, kami juga akan memiliki lebih 
sedikit korban. " 

Shin kemudian mewujudkan longsword yang diarungi dengan atribut yang menyebabkan 
lebih banyak kerusakan pada Iblis. Bilah perak memiliki garis kuning dari gagang ke ujung. 
Itu tidak memiliki nama terukir, sehingga bisa disebut Pembunuh Iblis. 

"Semua senjata yang kamu rencanakan untuk distribusikan memiliki statistik yang sama 
dengan ini?" 

"Kurang lebih. Saya berencana untuk memberikan sesuatu yang sedikit lebih baik kepada 
para kapten dan semacamnya. Saya menyiapkan 200 ini untuk pasukan elit untuk saat ini. 
Untuk kapten dan pasukan dengan level lebih tinggi, aku punya sekitar 50 senjata sedikit 
lebih baik dari yang ini. " 

" ... Aku tahu itu unik, tapi ... 200 di antaranya? Jika saya tidak tahu tentang keahlian Anda, 
saya tidak akan pernah percaya. " 

Shin tidak mengatakannya, tapi senjata" sedikit lebih baik "adalah kelas Legenda. Jika 
Vulcan tahu bahwa Shin bisa menyiapkan 50 dari mereka, dia mungkin akan linglung. 

"Dokumen serikat mengatakan mengharapkan paling banyak 10%. Mereka memang 
mengatakan itu, tergantung pada bahan dan pandai besi, itu bisa mencapai 20%, tapi ... " 

Vulcan menggerutu sambil melihat ke arah bilahnya. Dia menambahkan bahwa catatan itu 
berisi teknik-teknik berharga yang harus dilestarikan setelah Senja Mulia. 

"Tunggu sebentar. Anda akan membagikan ini kepada pasukan? Yang artinya, kamu akan 
menggunakan sesuatu yang lebih baik? " 

" Ya, milikku memiliki atribut kerusakan + 40%. Itu disebut Ark Tabut 』." 

Ini sebenarnya meningkatkan + 50% damage, tapi Shin mengoreksi dirinya sendiri 
sebelum berbicara, lalu memunculkan pedang tersebut. Bilahnya sekitar 1 mel setengah. 
Permata biru diletakkan di gagangnya, dari mana dekorasi seperti cabang diperluas. 
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"... Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya." 

Ekspresi Vulcan membeku. Dia mungkin ingin berpura-pura tidak mendengar tentang 
statistik. 

"Aku mendengar nama itu berasal dari malaikat." 

Senjata pembunuh iblis diberi nama setelah malaikat. Itu sangat alami, atau begitulah pikir 
Shin. 

Shin menghunuskan bilahnya, yang berkilau dengan rona biru dan perak. Ujungnya tidak 
tajam, tetapi persegi. Itu benar-benar tidak cocok untuk menusukkan dan menanggung 
julukan pedang algojo, yang digunakan untuk memberikan hukuman mati. 

"Nama pembunuh iblis dengan nama malaikat. Aku hanya mendengar tentang mereka 
dalam dongeng. " 

" Itu melayani tujuannya, jadi mengapa tidak? " 

" Yah ... ya ... kurasa ... " 

" Bos, ada apa? Kamu terlihat pucat. " 

" Bukan apa-apa. Aku hanya merasakan akal sehatku sebagai pandai besi yang mulai 
hancur. " 

Vulcan memegang kepalanya di tangannya, karena sudah mulai sakit, dan berbicara dengan 
susah payah. Sementara dia menyebutkannya, dia tidak terlalu peduli dengan nama senjata 
itu. Bahkan Vulcan, salah satu pandai besi top Erkunt, hanya terperangah oleh apa yang 
baru saja ditarik Shin. 

"Shin, kau bukan Tuan, kan?" 

"Aku? Tidak, aku Manusia, mengapa? " 

Tentu saja, Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang menjadi Manusia Tinggi. 

"Jika kamu bukan dari spesies dengan umur panjang tinggi, maka kamu harus menjadi 
Terpilih ... tapi itu juga terlalu aneh ..." 

"Aku tahu itu, percayalah padaku." 

"Jika kamu berkata begitu, maka mari kita tinggalkan saja di bahwa. Saya tidak dapat 
memahami bagaimana Anda tidak berspesialisasi dalam pekerjaan produksi, meskipun 
begitu terampil. " 

" Saya pada awalnya, tetapi saya dipaksa oleh keadaan untuk menjadi tipe tempur. " 
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Shin harus menaikkan levelnya tidak hanya untuk dapat mengumpulkan bahan lebih 
mudah, tetapi juga untuk mencapai STR dan DEX yang diperlukan untuk menggunakan 
palu tertentu. Karena Manusia dianggap lemah, ia sering ditolak masuk ke pesta yang 
terlibat dalam pencarian untuk menemukan bahan langka, jadi pada awalnya ia sangat 
kesulitan menemukan yang baik. 

Karena ini -- seperti yang dia katakan kepada Wilhelm di masa lalu -- dia telah memasuki 
satu putaran untuk sementara waktu: kalahkan monster, kumpulkan bagian, perbarui gear, 
bilas dan ulangi. 

"Seorang spesialis produksi dipaksa untuk bertempur? Bukankah itu sudah cukup aneh? " 

" Di mana aku tinggal, kita harus mandiri, lebih dari satu. Jadi jika kamu membutuhkan 
sisik Naga Merah, kamu harus mulai dari berburu satu. " 

" Katakan apa !? " 

Semakin fokus pada produksi, semakin banyak keterampilan dan teknik tempur mereka 
akan menderita. Vulcan tidak terkecuali: levelnya sebagai pandai besi tinggi, tetapi sebagai 
pejuang dia lebih lemah daripada petualang pada level yang sama. Spesialis produksi yang 
juga bisa bertarung sangat jarang. 

"Di mana kau tinggal, sungguh. Oh well, kamu memberiku beberapa referensi bagus, aku 
akan mencuri apa yang aku bisa. " 

" Aku mengandalkanmu. " 

Vulcan pasti bisa menempa sesuatu yang jauh lebih baik daripada prototipe. Shin positif 
tentang hal itu, jadi dia memberi saran kepada kurcaci, lalu meninggalkan bengkel. 

Dia kemudian menyadari bahwa matahari sudah terbenam. Schnee mungkin sudah kembali 
ke hotel. 

"Ini buruk." 

Tidak ingin membuatnya menunggu, Shin dengan cepat kembali ke penginapan mereka. 
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Vol. 14 - 2.3 
Itu dua hari setelah Shin dan Sherlene menemukan sarang monster bahwa panggilan 
darurat tiba dari istana kerajaan. 

"Apa yang terjadi?" 

"Itu mungkin berhubungan dengan iblis." 

Utusan yang dikirim oleh istana kerajaan sedang mencambuk kuda-kuda dengan hiruk-
pikuk, jadi mereka memilih untuk tidak bertanya. Dia berusaha bersikap bijaksana saat 
bepergian secepat mungkin. Jika mereka mengalihkan perhatiannya, dia bahkan mungkin 
menyebabkan kecelakaan. 

"Pemandu Anda sedang menunggu Anda. Tolong, tolong beri kami bantuan Anda. " 

Setelah mereka entah bagaimana tiba di kastil, pembawa pesan itu dengan hormat 
memberi hormat kepada Shin dan Schnee. Mereka menjawab bahwa mereka akan 
melakukan apa pun yang mereka bisa dan melewati gerbang kastil. Wanita yang akan 
bertindak sebagai pemandu mereka mendekati mereka segera. 

Shin dan Schnee diantar ke kamar tempat mereka sebelumnya bertemu Raja Kreunzeit. 
Panduan cepat melayani mereka berdua teh. 

"Saya yakin mereka telah diberitahu tentang kedatangan Anda. Tolong tunggu di sini 
sebentar. " 

" Dipahami. " 

Pemandu telah menyiapkan teh dan permen sebelum mereka, jadi Shin menurutinya tanpa 
menahan diri. Ada terutama permen yang dipanggang seperti kue dengan beberapa jenis 
lain dicampur. 

"Cukup bagus, seperti yang diharapkan dari istana kerajaan." 

"Jika Anda suka, aku bisa membuat beberapa di hotel juga." 

"Kau tahu bagaimana?" 

"Saya bisa tahu, dari tampilan dan rasanya. Lalu aku hanya perlu membuat penyesuaian 
saat memanggang. " 

" Itu luar biasa. " 

Keterampilan memasak Level IX tidak ada artinya. Berkat mengunjungi berbagai negara 
dan kota dalam pencarian resmi, Schnee telah memperluas daftar makanannya. 
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"Jika kamu suka mereka, aku akan minta seseorang memberikan resepnya kepadamu 
nanti." 

Sementara Shin dan Schnee berbicara, Namsaar memasuki ruangan dengan muram dan 
tanpa ekspresi seperti biasanya. Dia menyapa Shin dengan cara yang sama seperti yang dia 
lakukan pada raja. 

"Tolong, kamu tidak usah repot-repot. Apakah hanya ada Anda hari ini, Tuan Namsaar? " 

" Ya, mengapa Anda bertanya? " 

Namsaar bertanya kembali ke Shin, seolah bermaksud bertanya apakah itu masalah. 

Biasanya, itu akan sangat tidak sopan untuk warga negara biasa seperti Shin untuk 
memanggil kapten penjaga kerajaan begitu saja. Namsaar sendiri mengatakan untuk tidak 
menggunakan judul saat berbicara dengannya. 

"Tidak, saya tidak punya masalah dengan Anda, Tuan Namsaar. Saya mendengar itu 
panggilan darurat, jadi saya pikir itu mungkin datang dari raja Kreunzeit. " 

" Itu hanya informasi untuk dibagikan, jadi saya lebih dari cukup. Tidak perlu memasang 
penampilan bersamamu, Tuan Shin, seperti yang harus kita lakukan dengan para 
bangsawan. Saya akan membahas topik. Kami telah memanggilmu karena ruang bawah 
tanah telah terlihat sekitar 2 kemel di utara Erkunt. " 

" Itu cukup dekat. " 

" Ya, itu ada di dalam hutan, tetapi tampaknya tidak terlalu dalam. Para ksatria mengatakan 
bahwa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. " 

Lokasi di mana ruang bawah tanah ditemukan berada di tempat dimana para ksatria 
Erkunt secara rutin berpatroli. Hutan juga sering dikunjungi oleh para petualang dalam 
pencarian atau pemusnahan: jika ada ruang bawah tanah, itu akan segera ditemukan. 

Namsaar menambahkan bahwa penjara bawah tanah itu tidak berada di lokasi yang jarang 
dikunjungi. 

"Mungkinkah itu berhubungan dengan gua saya menemukan dengan Sherlene?" 

"Mungkin begitu. Penjara itu ditemukan sehari setelah penampakan gua, jadi saya akan 
sulit sekali mengatakan bahwa keduanya tidak berhubungan. Mungkin ada semacam alat 
atau mekanisme tersembunyi, yang tidak diketahui oleh kita. " 

Namsaar berbicara tanpa mengubah ekspresi, tetapi sepertinya dia sedang dalam suasana 
hati yang buruk. Pasti ada sesuatu yang lebih di belakang penjara bawah tanah yang 
tampak dekat dengan kerajaan ketika sedang bersiap untuk serangan iblis. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Penjara bawah tanah ini sangat mungkin terkait dengan setan. Bahkan jika mereka hanya 
pergi untuk memeriksanya, mereka harus sangat berhati-hati. Itulah alasan mengapa Shin 
dan Schnee dipanggil. Mereka memiliki keterampilan yang cukup untuk menyelinap atau 
menaklukkannya. 

"Pesta penjelajahan hanya aku dan Yuki?" 

"Tidak, seperti terakhir kali, kamu akan ditemani oleh Sherlene dan beberapa ksatria di 
bawah komandonya langsung. Jika penjara bawah tanah terhubung dengan iblis, aku yakin 
hanya Sherlene yang akan berguna dalam pertempuran, tetapi para ksatria bisa terbukti 
berguna untuk menjaga goreng kecil atau mengawasi lingkungan. " 

Shin menemukan kata-kata Namsaar yang memprihatinkan, tetapi memilih untuk tidak 
mengatakan apa pun. Kekuatan setengah matang itu sedikit atau tidak berguna melawan 
monster tingkat tinggi. Bahkan jika mereka kuat sebagai individu biasa, ada batas untuk 
monster yang bisa ditangani oleh ksatria yang Sherlene miliki. 

Shin memilih untuk tidak mengatakan apa-apa tentang itu. 

"Dimengerti. Haruskah kita segera berangkat? " 

" Aku menyuruh Sherlene dan yang lainnya bersiap-siap. Saya ingin Anda bergabung 
dengan mereka dan pergi. " 

Shin dan Schnee diberitahu bahwa mereka berada di tempat latihan, jadi mereka akan 
meninggalkan ruangan dan pergi. 

"Gah ...." 

Mereka mendengar ratapan di belakang mereka, dan berbalik. Namsaar memegangi 
kepalanya, ekspresi sedih di wajahnya. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Tidak masalah. Hanya sedikit kelelahan. Ada banyak pengaturan yang harus dilakukan 
untuk memajukan persiapan menghadapi serangan iblis. " 

Namsaar dengan ringan menggelengkan kepalanya, lalu kembali ke ekspresi wajah seperti 
biasa. 

"Mungkin tidak tepat bagiku untuk mengatakan, tetapi kamu harus beristirahat ketika 
kamu bisa." 

"... Aku akan memikirkannya." 

Namsaar menjawab kata-kata Shin dan meninggalkan ruangan. 
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"Selama dia tidak berlebihan dan runtuh." 

"Menjadi kapten, aku yakin dia tahu pentingnya istirahat, tapi ... kurasa kita harus 
menyebutkannya pada Sherlene." 

"Ya, kau benar." 

Schnee benar. Mereka tidak akan keluar dari jalan mereka untuk secara terbuka khawatir 
bahwa Namsaar terlalu banyak bekerja sehingga dia mengambil risiko tidak bisa bertarung 
ketika dibutuhkan. 

Ketika mereka tiba di tempat latihan, mereka memperhatikan bahwa Sherlene dan 
kelompoknya sedang menunggu, seperti yang dikatakan Namsaar. Sherlene mengenakan 
baju besi ringan dengan warna dasar merah, seperti sebelumnya. 

"Halo. Namsaar menyuruh kami bergabung dengan Anda untuk ekspedisi ini. " 

" Ya, saya akan mengandalkan Anda. Nyonya Yuki, saya pikir ini adalah pertama kalinya 
kami berbicara. Saya mendengar bahwa Anda jauh lebih terampil daripada yang terlihat. 
Saya akan mengandalkan bantuan Anda juga. " 

"Aku akan melakukan yang terbaik, agar tidak membuat Shin malu." 

Schnee menjabat tangan Sherlene yang terulur dan mengangguk sambil tersenyum. 
Beberapa ksatria yang menonton terpesona dan berhenti di jalur mereka. 

"Cukup menatap wanita Yuki, banyak! Anda punya pekerjaan yang harus dilakukan! " 

" Y-ya bu !! Kita akan melakukan yang terbaik !! " 

Para ksatria menunjukkan penghormatan yang sangat tajam, lalu mulai bergerak lagi. 

Shin merasa kasihan pada Sherlene yang kesal, tetapi dia memahami perasaan mereka 
terlalu baik. 

Suasana hati Schnee sangat baik hari ini, mungkin karena dia bisa pergi bersama dengan 
Shin. Ekspresinya jelas mencerminkan keadaan pikirannya. Senyumnya yang cerah akan 
memikat siapa pun: itu sebabnya Shin mengangguk pada reaksi para ksatria. 

"Aku tahu kita semua sudah siap. Mari kita berangkat ke penjara bawah tanah yang 
bersangkutan. " 

Tidak ada monster atau pencuri yang berani menyerang kelompok ksatria lapis baja yang 
dipersenjatai dengan pedang dan tombak. Berkat kurangnya pertempuran yang 
sebenarnya dan jarak yang relatif dekat, kelompok mencapai penjara bawah tanah dalam 
waktu kurang dari 30 menit. 
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"Pintu masuknya jauh lebih luas dari gua sebelumnya." 

"Menurut para prajurit yang kami pasang untuk mengamati pintu masuk, tidak ada 
monster yang masuk. Meskipun tidak banyak waktu telah berlalu sejak ditemukan, jadi itu 
bisa menjadi kebetulan. " 

" Tidak bisa dihindari. Apakah Anda meninggalkan para ksatria di sini untuk menjaga 
lingkungan, seperti yang terakhir kali? " 

" Ya, kali ini para penjelajah adalah kita bertiga: Tuan Shin, Nyonya Yuki, dan saya sendiri. 
Saya percaya iblis benar-benar terlibat di sini. Namun demikian, kami tidak dapat 
memusatkan semua kekuatan tempur kami di sini. Agak merepotkan. " 

Semua negara memiliki lebih banyak Orang Terpilih daripada jumlah yang mereka 
publikasikan. Shin berpikir bahwa harus ada pejuang yang terampil di Erkunt selain 
Sherlene, Fagall, dan Namsaar. 

Mungkin mereka menyimpannya sebagai cadangan atau tidak sekuat Sherlene dan Fagall. 
Ketika mereka menuju pintu masuk, Shin bertanya-tanya mengapa para pahlawan yang 
seharusnya menjadi kartu truf kerajaan, begitu sering digunakan secara proaktif. 

"Aku tidak suka kehadiran ini ..." 

Ekspresi Sherlene berubah masam. 

Shin dan Schnee merasakan hal yang sama, meskipun tidak sebanyak Sherlene. Ada 
ketidaknyamanan yang tak terlukiskan tertentu yang belum mereka rasakan di luar. Itu 
telah mendekati mereka saat mereka melangkah di penjara bawah tanah. 

"Kupikir penjara bawah tanah ini mungkin berhubungan dengan iblis, tapi sepertinya kita 
sudah mendapatkan jackpot." 

"Apa maksudmu?" 

Sherlene mengerti arti kata-kata Shin setelah pertanyaannya, ketika ekspresinya 
menunjukkan. 

"Maksudmu ...." 

"Ada kemungkinan besar ada satu di sini, di lantai bawah." 

Itu sama di era game. Bidang penjara bawah tanah di mana Iblis hadir memiliki atribut 
membuat pemain merasa tidak menyenangkan. Apa yang Shin rasakan sekarang, bukanlah 
kegelisahan yang kuat karena itu hanyalah perasaan buruk. 

"(Ini tidak terjadi dengan Luxuria, jadi aku agak lupa.)" 
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"(Itu mungkin karena dia bersahabat dengan manusia. Aku hanya bisa merasakan 
permusuhan dari aura negatif ini.)" 

Shin dan Schnee berbicara melalui Obrolan Pikiran. 

Luxuria tidak punya niat bermusuhan sejak awal. Sebaliknya, dia ingin hidup 
berdampingan dengan manusia. Schnee menyarankan bahwa karena ini, dia tidak 
melepaskan aura yang membuat orang lain merasa tidak menyenangkan. 

"Kurasa kita harus bersiap-siap untuk yang terburuk." 

"Apakah kita melanjutkan seperti ini? Bukankah kita harus meminta bala bantuan? " 

" Tidak, kita bisa melawannya sekarang tanpa mempertaruhkan korban di kerajaan. Jelas 
lebih baik mengalahkannya di sini daripada membiarkannya keluar. " 

Serangan sia-sia Avaritia memiliki jangkauan yang sangat luas. Kerusakan tidak akan bisa 
dibandingkan jika digunakan di lokasi yang padat. Dungeon mungkin dipenuhi oleh 
monster, tetapi merupakan medan perang yang sempurna untuk menghindari korban 
manusia. 

"Saya melihat. Dalam hal ini, saya tidak keberatan. Bisakah kamu mengalahkannya? " 

"Tidak perlu khawatir. Aku selalu membawa perlengkapan anti-iblis bersamaku. " 

Shin kemudian mengganti perlengkapannya. Dalam sekejap, pakaiannya berubah menjadi 
baju besi seluruh tubuh yang bersinar dengan warna perak dan biru. Dihiasi dengan 
banyak ornamen tipis dan halus, sepertinya itu lebih cocok untuk ditampilkan daripada 
berkelahi. 

Helm full-face memiliki dekorasi seperti tanduk memanjang ke arah belakang; yang 
memberi kesan kuat pada seluruh baju besi untuk berperang. Dari pundaknya, mantel biru 
tua juga mengalir ke bawah. Dipasangkan dengan 『Tabut』 yang dilengkapi di pinggang, 

itu benar-benar tampak seperti apa yang akan dikenakan oleh seorang ksatria suci. 

"Yah ... aku terkejut lagi." 

Melihat orang di sebelahmu berubah menjadi seorang ksatria langsung dari dongeng dalam 
sekejap, pasti mengejutkan untuk dilihat. 

"Ini adalah perlengkapan khusus anti-iblis, anti-iblis,『 Holy Armor -- Vanquisher of Evil 』

. Hanya berdiri dekat dengan seseorang yang dilengkapi itu mengurangi efek penyakit 
status dan debuff yang dilepaskan oleh iblis dan iblis. Tidakkah Anda merasa berbeda? " 

" Itu benar, ketidaknyamanan yang saya rasakan sebelumnya hilang hanya dengan menjadi 
dekat dengan Anda ... Saya kira ini adalah kartu truf Anda? " 
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" Itulah yang ingin saya katakan, tetapi iblis pasti mengharapkan kita untuk datang dengan 
ini. Lagipula, banyak prajurit yang mengenakan armor ini telah membunuh Iblis. " 

" Itu juga benar. Jika kita memiliki senjata yang sangat berguna melawan Iblis, tidak akan 
ada alasan untuk tidak menggunakannya. " 

Tingkat armor itu, tentu saja, Kuno. Itu cukup kuat sendiri, tetapi juga meningkatkan 
serangan terhadap iblis. Bagi mereka itu hanyalah kutukan dari keberadaan mereka. Shin 
memakainya saat pertama kali dia bertemu Luxuria; Dia dengan santai mengatakan bahwa 
dia takut, tetapi dia benar-benar sangat ketakutan. 

"Kami memiliki tombak anti-setan untukmu, Sherlene, maukah kau menggunakannya?" 

Shin sudah membelinya, tetapi belum memberikannya kepada Sherlene, jadi dia 
menggunakan kesempatan ini untuk mengusulkannya. 

"Bolehkah aku mencoba menggunakannya sekali? Senjata anti-iblis terdengar sangat 
menarik, tetapi saya lebih terbiasa dengan ini. " 

Sherlene kemudian melihat senjata yang dipegangnya. 

"Tentu saja. Jika terasa sulit untuk digunakan, Anda dapat menyimpannya sebagai sub-
senjata. " 

Mengubah senjata yang Anda kenal dengan yang baru sebelum melawan musuh yang kuat 
adalah keputusan yang membutuhkan banyak keberanian. Menjadi seorang prajurit, 
Sherlene tahu betul itu. 

Sherlene memegang 『Holy Lance Guildern』 Shin memberinya dan mencoba beberapa 

latihan ayunan. 

Dia sama sekali tidak terlihat canggung di mata Shin. 

"Bagaimana rasanya?" 

"Aku hampir kaget ... rasanya tidak seperti senjata yang biasa, tetapi sangat mudah 
digunakan. Itu akan dilakukan dengan baik. Saya akan menggunakannya kali ini. " 

Sherlene menilai bahwa jika dia menggunakan tombak dalam pertempuran, mungkin tidak 
akan ada masalah. 

"Biarkan aku memberimu ini juga. Yang biru ini untuk perlindungan, sedangkan yang 
merah ini untuk melempar. Ngomong-ngomong, yang kamu miliki adalah untuk 
pertarungan jarak dekat. " 

Shin mengeluarkan beberapa kartu saat dia menjelaskan, tetapi Sherlene benar-benar 
hilang. Alasannya adalah semua kartu yang dia tunjukkan memiliki gambar 『Holy Lance 
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Guildern』 pada mereka. Hanya warnanya berbeda: masing-masing ada 10 kartu merah 

dan biru. 

"Maafkan saya, Sir Shin, tapi ... ini semua adalah senjata yang sama?" 

"Memang, tapi mantra sihir yang terpasang berbeda. Yang biru adalah untuk perlindungan: 
jika Anda mendorongnya ke tanah, itu akan membuat bidang yang mengurangi penyakit 
status dan kerusakan kontak. Yang merah untuk melempar: mereka memiliki dukungan 
yang mengarah dan dorongan yang menusuk terpasang. Jika terkena, itu dapat 
menyebabkan kerusakan terus menerus. Yang saya beri Anda pertama adalah untuk 
pertempuran jarak dekat, itu meningkatkan kemampuan fisik dan memberikan pemulihan 
otomatis. Yang merah dan biru umumnya hanya digunakan sekali saja, jadi saya sarankan 
agar tidak menggunakannya kembali sebagai senjata saat bertarung. " 

Warna-warna yang berbeda dimaksudkan untuk membantu agar tidak membingungkan 
mereka. Tidak hanya Shin, tetapi juga pandai besi lainnya dalam permainan menerapkan 
penyesuaian ini. Para pemain melakukan semua yang mereka bisa untuk mengalahkan 
monster dengan cara yang seefektif mungkin. 

"A-seperti yang diharapkan dari Tuan Shin ... aku akan memanfaatkan mereka dengan 
baik." 

Ekspresi Sherlene sangat tegang. Dia hanya bisa dengan kaku mengangguk kata-kata Shin 
menggunakan senjata kelas Legend sebagai "hanya satu kali" item. 

"Haruskah aku meluncurkan serangan mendadak dengan set yang biasa?" 

"Ya, aku yakin musuh waspada terhadap kita, tapi itu akan sangat berguna. Jika Anda bisa, 
hantam satu atau dua pukulan. " 

Schnee mengangguk dan mengganti perlengkapannya. 

Pakaian pelayannya menghilang, dengan pakaian ninja anti-iblis di tempatnya. 

Sama seperti peralatan Shin, itu adalah peralatan anti-iblis untuk ninja, yang disebut 『

Shinobi Gear -- Vanquisher of Evil』. 

"Ini terlihat, cukup, ringan." 

Sherlene tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap transformasi Schnee. Sudah 
diduga: Schnee sekarang ditutupi oleh pakaian karet yang sangat tipis. Pelindung lengan, 
pelindung kaki, pemegang kunai, pemegang item dan aksesori lainnya. Potongan-potongan 
baju besi "melindungi" bahu dan pinggang Schnee hampir tidak bisa disebut bagian dari 
pakaian ninja. 
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Tubuh dan lekukan Schnee sangat ditekankan, sehingga bahkan Sherlene merasa sulit 
untuk menatap lurus padanya. Sama seperti baju renang bikini, pakaian ini juga sering 
digambarkan sebagai "terlalu banyak" oleh pemain wanita dalam permainan. 

Kebetulan, versi pria juga memiliki desain yang sama, tetapi sangat sedikit yang pernah 
membicarakannya. 

Meskipun mungkin terlihat seperti sesuatu dari genre game lain, statistik dan efeknya 
sangat luar biasa. 

Itu memungkinkan pengguna untuk bergerak dengan sembunyi-sembunyi yang cukup 
untuk benar-benar melewati bidang pendeteksian Iblis dan serangan-serangan iblis 
lainnya -- memiliki kekuatan pertahanan yang lebih besar daripada bahkan 『Holy Armor -

- Vanquisher of Evil』. Negatif dari penampilannya benar-benar diimbangi oleh positif dari 

spesifikasinya. 

Jika Anda bisa tahan memakainya, itu akan terbukti menjadi aset nyata terhadap setan. 

"Aku akan menyembunyikan kehadiranku sampai kita mencapai iblis, kalau begitu." 

"Ya, serahkan sisanya pada kita." 

Akan terlalu mencolok untuk menghilang di depan mata iblis, jadi Shin setuju dengan 
proposal persembunyian Schnee sampai mereka tiba . 

Selama monster yang sangat kuat tidak muncul, Shin dan Sherlene akan cukup. 

"Aku ingin tahu apakah nona Yuki tidak merasa malu ...?" 

"Itu karena hanya kau dan aku yang bisa melihatnya. Jika ada ksatria lain di sekitarnya, dia 
tidak akan menunjukkan dirinya seperti itu. " 

Schnee tidak peduli apa yang dipikirkan orang selain Shin, tapi dia masih memiliki rasa 
malu. Selama iblis tidak mengamuk di luar ruang bawah tanah, Schnee tidak akan 
mengambil risiko menunjukkan dirinya kepada orang lain seperti itu, atau begitulah yang 
dipikirkan Shin. 

"Aku mengerti, aku mengerti. Permintaan maaf, itu hanya ... yang merangsang. Saya 
akhirnya meminta sesuatu yang tidak perlu. " 

" Tidak, saya sudah sering melihatnya dan kadang-kadang memikirkannya juga, itu tidak 
bisa dihindari. " 

Dia sudah melihatnya di era permainan, tetapi di dunia ini Schnee mengenakan 『Shinobi 

Gear -- Vanquisher of Evil』 memang sesuatu yang patut dilihat. 
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Shin kemudian menggelengkan kepalanya untuk menghapus gambar Schnee yang telah 
menorehkan dirinya di otaknya. Mereka akan bertarung dengan Iblis: tidak peduli 
seberapa besar perlengkapan anti-iblis akan membantu, mereka tidak mampu 
menurunkan penjagaan mereka. 

"Bagaimana kalau kita pergi?" 

Sherlene mengangguk dan mereka bergerak. Ekspresinya tidak menunjukkan kebingungan 
sebelumnya. Bagaimanapun juga, berkelahi adalah profesinya, dan dia cepat kembali ke 
mode serius. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 14 - 2.4 
Sejauh yang bisa diketahui Shin dengan 【Magic Sonar】, penjara bawah tanah itu hanya 

memiliki 7 lantai: itu adalah tipe dangkal namun lebar. Itu bisa menjadi penjara bawah 
tanah instan yang muncul tiba-tiba dan Avaritia memilih sebagai basis. Penjara bawah 
tanah instan, yang muncul secara acak di semua area, bisa ditaklukkan oleh satu pihak. 

"Saya tidak bisa merasakan banyak kehadiran rakasa ... bagaimana dengan Anda, Pak 
Shin?" 

"Itu sama bagi saya. Saya mencari di seluruh penjara bawah tanah dan menemukan sangat 
sedikit kehadiran monster. " 

Monster yang berkeliaran di penjara bawah tanah itu 10-20 per lantai. Berdasarkan 
pengalaman Shin, mereka terlalu sedikit. 

Shin dan Sherlene berjalan melalui ruang bawah tanah, tanpa ada rintangan yang 
menghalangi jalan mereka. Tujuan mereka adalah untuk mengalahkan iblis, jadi mereka 
berencana untuk menghindari pertempuran sebanyak mungkin, tetapi karena mereka 
bahkan tidak bisa menemukan jebakan di jalan, rasanya seperti mereka terpikat. 

"Ya, aku bisa melihat itu." 

Sherlene setuju dengan kecurigaan Shin. Sepertinya mereka akan mencapai ruang bos 
tanpa pertempuran tunggal. 

"Untuk keamanan tambahan, tolong bawa ini." 

Shin mengambil kartu dari saku -- dari kotak item -- dan memberikannya kepada Sherlene. 

"Apa ini?" 

"Kristal yang dipenuhi sihir teleportasi. Jika musuh menyebabkan seluruh penjara bawah 
tanah ini runtuh untuk mengubur kita hidup-hidup, gunakan untuk melarikan diri. Anda 
hanya perlu mewujudkannya dan fokus padanya, berpikir untuk "menggunakannya". Aku 
mengaturnya untuk memindahkan pengguna ke hutan di dekat pintu masuk. " 

" ... Teleportasi ...!? " 

Shin memberikan penjelasan singkat, tetapi sepertinya Sherlene hanya mengambil satu 
kata dari itu. 

"Tunggu, ini aneh. Saya pikir saya mendengar Anda berkata ... teleportasi ...? " 

" Ya, teleportasi. Ini barang langka, jadi aku lebih suka kalau kita tidak harus 
menggunakannya. " 
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" Apakah ini asli? " 

Wajah Sherlene, sekali lagi, sangat tegang. Lebih dari ketika dia menerima senjata Shin. Dia 
melihat kristal itu seolah dia tidak bisa mempercayai matanya. 

"Ya, aku pernah menggunakan item yang sama di masa lalu." 

".... 

Begitukah ." Sherlene tidak berkata lagi: dia dengan hati-hati, dengan sangat hati-hati 
meletakkan kartu itu di sakunya. 

Dia kemudian memandang Shin, memegang pelipisnya seolah-olah menderita sakit kepala, 
seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. 

Apakah dia memutuskan bahwa itu bukan waktu atau tempat untuk menanyainya, atau 
hanya dia berhenti berpikir, Shin tidak tahu. 

"Aku akan menggunakannya, jika perlu." 

Nada bicara Sherlene telah kehilangan banyak kepercayaannya seperti biasanya. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Salah siapa menurutmu ini .... tidak, itu adalah pilihan yang paling aman. Akan konyol 
untuk mengeluh. Permintaan maaf, saya sedikit terguncang. " 

" Teleportasi cukup mengejutkan, saya kira? " 

"Untuk menerima sepotong teknologi yang hilang begitu saja ... terlalu banyak untuk 
hatiku." 

Sherlene menghela nafas kecil, lalu ekspresinya berubah tajam lagi. 

"Ini hanya untuk keadaan darurat." 

"Ini adalah asuransi yang sangat berharga. Jika perlu, saya tidak akan ragu untuk 
menggunakannya. Meski begitu, aku lebih suka tidak melakukannya. " 

Kristal menghilang saat digunakan. Sherlene mengerti bahwa barang-barang dimaksudkan 
untuk digunakan, tetapi dia lebih suka menyimpannya untuk penelitian. Namun, jika dia 
tidak menggunakannya, Shin akan mengambilnya kembali, jadi bagaimanapun itu tidak 
akan menjadi objek penelitian. 

"Jika kita tetap berada di luar rute roaming monster kita tidak perlu bertarung, tapi masih 
ada perangkap. Tolong berhati-hatilah. " 
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" Ya, aku tidak bisa keluar lagi. " 

Sherlene memfokuskan kembali dirinya. 

Shin dan Sherlene turun dari lantai ke lantai, memeriksa ruang penyimpanan seperti yang 
mereka temukan di gua di jalan. Semua barang yang mereka temukan dikumpulkan oleh 
Shin. 

"Kami memiliki waktu yang cukup mudah untuk sampai ke sini, tetapi segalanya akan 
berbeda mulai sekarang." 

"Tentu saja, aku siap." 

Sebuah pintu besar dan megah berdiri di depan mereka. Itu adalah kamar bos, tanpa 
keraguan. 

Shin menginstruksikan Schnee yang disembunyikan melalui Mind Chat untuk menyerang 
jika dia memiliki kesempatan, lalu menyentuh gerbang. Pintu-pintu segera bergerak dan 
mengungkapkan bagian dalam ruangan. 

"Ugh ...." 

Begitu pintu dibuka, bau busuk dari dalam membuat Sherlene memelintir wajahnya. 

Bahkan Shin, yang relatif terlindung dari bau busuk oleh 『Holy Armor -- Vanquisher of 

Evil』, dapat mencium bau tidak enak. Sumbernya terlalu jelas: bau busuk dan kematian. 

Sejumlah besar mayat monster ditumpuk di kamar bos. 

"Apa yang ada di dunia ..." 

"Penyebabnya, tanpa keraguan, itu." 

Shin menunjuk ke luar karpet mayat. 

Punggungnya terlihat. Karena mayat, hanya tubuh bagian atas yang terlihat, tetapi bahkan 
itu lebih dari 3 mel. 

Itu adalah siluet seperti manusia, tubuh dengan tulang belakang yang terlihat, mengenakan 
baju besi. Hanya tubuh di bawah leher yang bisa digambarkan seperti manusia. 

Kepalanya adalah wajah singa, dicangkokkan dengan paksa ke dada manusia. Dari rahang 
singa, leher lainnya menjulur keluar. 

Shin dan kelompoknya hanya bisa melihat rambut hitam menutupi leher dan tanduk 
seperti kambing. 
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"Nnghaah? Lebih banyak untukku? " 

Suara pria yang sangat kasar terdengar. Sumber kemudian berbalik. 

Apa yang mereka lihat saat itu adalah wajah kambing. Wajah tulang kambing. Meskipun 
demikian, dari mulut kambing terdengar suara lelaki. 

"Manusia? Itu bukan plaahn--- " 

------Deadly Sin Devil -- Avaritia -- Level 750 

Sementara iblis berbicara, 【Analyze】 mengungkapkan identitasnya. 

Nama dan penampilannya persis seperti yang diingat Shin. 

"- siapa, kan?" 

Mata Avaritia semakin menyempit, nadanya lebih berat. Itu hanya menatap Shin. 

"Ayo mulai. Saya akan menyerbu langsung dari depan, Anda menemukan celah dan 
menyerang Sherlene. Pola serangannya seperti yang saya katakan sebelumnya. Itu bisa 
menggunakan serangan tak terduga, jadi selalu waspada. " 

" Aku sangat sadar. Aku akan memberikan segalanya untukku. " 

Shin berlari ke depan, mengabaikan pertanyaan Avaritia. Dia melintasi banyak mayat 
dengan kecepatan gesit yang tak terpikirkan dari seorang pria yang mengenakan baju besi, 
semakin dekat dengan iblis dengan sangat cepat. 

"Gheeah !!" 

Avaritia mengayunkan tinjunya ke arah Shin yang mendekat, tanpa ragu, memutar 
punggungnya untuk melemparkannya. 

Tinju raksasa iblis dengan mudah mencapai lebih dari 1 mel: untuk Shin, itu seperti dinding 
daging mendekatinya. Shin, bagaimanapun, tidak menghindari pukulan yang bergemuruh 
di udara. 

"Hngh!" 

Kakinya tertanam kuat di tanah, Shin menghembuskan udara dan mengayunkan 『Tabut』

. Pada saat yang sama, bilah pedang diselimuti cahaya putih. 

"Tuan Shin !?" 

Teriakan Sherlene terdengar pada saat yang bersamaan dengan 『Tabut』 diayunkan ke 

bawah. Menelusuri lengkungan putih di udara, itu berbenturan dengan lengan Avaritia. 
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"Itu, tidak mungkin hanya kekuatan senjata ..." 

Tinju Avaritia dan Shin menyeberang, tetapi Shin tidak bergerak. Avaritia adalah orang 
yang menderita kerusakan dalam bentrokan itu. 

Shin, Ark, tidak memotong lengan Avaritia, tetapi malah menguapkannya. 

Rentang hanya meluas ke lingkungan terdekat Shin, tetapi kekuatan yang diberikan bukan 
berasal dari keterampilan, tetapi hanya dari senjata: itu hanya merusak. 

"Iblis killehr ... senjata." 

"Kau kenal mereka dengan baik, bukan?" 

Sebelum Avaritia bisa menarik lengannya, Shin menyerang. Dia sudah mulai bergerak 
ketika dia berbicara: dia tidak punya niat membuang-buang waktu. 

『Tabut』 sekali lagi diayunkan ke Avaritia, cahaya platinum memanjang seperti pisau, 

mengukir tubuh iblis. Itu adalah efek yang diaktifkan hanya terhadap Iblis, sesuatu yang 
sangat berbahaya bagi Avaritia. 

"Youuh nuisahnce !!" 

Avaritia berteriak. Pada saat yang sama, separuh tubuhnya yang terlihat tumbuh secara 
dramatis lebih besar. Tubuh bagian atas Avaritia seperti manusia, tetapi tubuh bagian 
bawahnya tidak ada. Itu seperti tubuh bagian atasnya keluar dari lubang di tanah. 

Namun itu bukan sesuatu yang konyol. Tubuh bagian bawah yang "tidak ada" adalah massa 
tak berbentuk seperti lendir. 

Ketika iblis meneriakkan massa hitam, berdenyut, cair menutupi tanah, dengan Avaritia di 
tengahnya. Melihat mayat-mayat meleleh saat mereka bersentuhan dengan itu jelas 
menunjukkan betapa berbahayanya itu. 

Itu adalah salah satu keterampilan Avaritia, 【Lifedraining Sludge】. 

"Sherlene! Yang biru! " 

" Aku tahu! " 

Sebelum Shin memanggilnya, Sherlene telah mendorong『 Guildern blue biru di tanah. 

Tanah kemudian mulai bersinar, dengan 『Guildern』 sebagai pusatnya, dalam radius 5 

mel. Hanya sebidang tanah yang dibebaskan dari penutup lumpur hitam, seolah-olah telah 
terpotong. 

"Aku tidak hanya akan menonton!" 
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Sherlene dengan demikian menemukan tempat untuk berdiri dan menyiapkan 『Guildern 

red merah. Jumlahnya terbatas, tetapi tubuh raksasa Avaritia adalah target yang cukup 
mudah: tidak ada risiko menargetkan Shin secara tidak sengaja. 

"Haah !!" 

Kepala Avaritia menjadi sasaran oleh 『Guildern』, diselimuti cahaya merah tua. 

Sherlene telah mengaktifkan skill kombinasi Tombak / Api 【Mitear】. 

Itu adalah skill tombak yang cocok untuk melempar: area ofensifnya mencakup radius 1 
mel di sekitar titik tumbukan, jadi itu berguna saat bertarung melawan monster besar. 

Avaritia telah merasakan kehadiran ern Guildern 』selama pertempuran dan 

memblokirnya dengan tangan kiri yang diregenerasi. 

"Annother ooneh !?" 

Ketika api mereda, lengan kiri Avaritia tampak seperti binatang buas menggigitnya. Shin 
tidak membuang waktu dan menyerangnya, memotong setengah lengan kiri monster itu. 

"Bagaimana keadaanmu?" 

Mungkin menyadari seberapa cepat HP-nya jatuh, Avaritia menyuarakan frustrasinya. 

"Itu dibuat hanya untukmu Iblis! Kamu bisa berterima kasih padaku nanti! " 

" Memarahimu !! Shiiht! Para pemain Errkunt seharusnya menjadi gerombolan kecil !!! " 

Setan itu tampaknya menyadari kehadiran para pemain. Sejauh yang diketahui Shin, satu-
satunya mantan pemain di Erkunt adalah Hilamee dan Masakado. Mungkin mustahil bagi 
mereka untuk menghentikan Avaritia. 

Namun, yang dihadapi Avaritia adalah Shin dan Schnee. 

Bahkan selama percakapan mereka, Shin mengayunkan "Tabut" dan terus mengukir 
melalui baju besi dan tubuh Avaritia, karena Sherlene juga meningkatkan luka iblis. 

Tubuh bagian bawah yang menutupi tanah juga digunakan untuk menyerang, tetapi Shin 
memblokir serangannya dengan baju besinya, Sherlene dengan penghalang tombak. 

Avaritia seharusnya menjadi musuh yang menakutkan, dengan kemampuan menguras 
yang kuat dan serangan jarak jauh yang bisa langsung mengenai penjaga belakang dan 
keterampilan jahat lainnya, tetapi keuntungan terkuatnya dibatalkan. 

"Kamu juga memanggil untuk komraditas ... siapa gerangan orangnya? Apakah kamu 
manusia biasa !? Sialan monssterr !! " 
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" Kamu perhatikan dirimu sekarang !! " 

Avaritia berteriak pada Shin, yang bergerak bebas tanpa mempedulikan 【Lifedraining 

Sludge】 dan meniup bagian tubuhnya dengan setiap serangan. 

Shin bergerak seolah-olah 【Lifedraining Sludge】 tidak ada di sana untuk memulai 

dengan: lapangan pembuangan dimaksudkan untuk pemain yang sangat tersiksa diblokir 
oleh bidang pelindung baju besi Shin, sehingga tidak bisa menimbulkan kerusakan atau 
penyakit status. 

Senjata Shin, 『Tabut』, juga mematikan pada kontak untuk setan. 

Tombak 『Guildern』 yang dilemparkan oleh Sherlene menimbulkan cukup banyak 

kerusakan sehingga mereka tidak bisa diabaikan. 

Jika Avaritia adalah seorang pemain, dia kemungkinan akan mengeluh tentang betapa tidak 
adilnya pertempuran itu. 

Namun Shin dan yang lainnya, menganggapnya sebagai musuh yang jahat juga. 

"Tiriskan juga memengaruhi mayat-mayat itu, ya. Saya kira itu sudah direncanakan 
sebelumnya. " 

Tiriskan nyaris tidak mempengaruhi Shin dan Sherlene, tetapi targetnya termasuk mayat 
monster. Bahkan jika mereka mati, HP dapat diserap dari mereka. 

Ruangan itu penuh dengan mayat monster, jadi bahkan jika Shin mencukur habis HP 
Avaritia, itu juga pulih dengan kecepatan yang mengesankan. Mayat monster di lumpur 
hitam yang menutupi ruangan bertindak sebagai ramuan untuk Avaritia. 

Karena kemampuan pemulihannya yang tinggi, Avaritia memiliki salah satu alat pengukur 
HP terendah di antara para Iblis Maut, tetapi itu masih lebih dari manusia. 

Serangan Shin menyebabkan lebih banyak kerusakan tetapi, karena rasio pemulihan iblis, 
kerusakan yang disebabkan masih sekitar 20%. 

"... Ayo bakar mereka." 

Shin menjauhkan diri dari Avaritia dan memegang 『Tabut』 di bahunya. 

Keterampilan kombinasi pedang / cahaya 『White Inferno』 

Cahaya menembus pisau Shin tumbuh lebih kuat, membentuk pisau raksasa tiga kali lipat 
dari ukuran aslinya. 

"Kamu bodoh !!" 
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Avaritia tidak melewatkan pembukaan. Itu menyerap lumpur yang menutupi ruangan, 
membentuk beberapa paku untuk menyerang Shin. Itu adalah serangan yang mungkin 
terjadi berkat sifat-sifat perubahan bentuk lumpur. 

"Itu 

kalimatku ." "Gwaah !?" 

Mengikuti ratapan Avaritia, bagaimanapun, duri-duri itu larut sebelum mencapai Shin. 

Memanfaatkan pembukaan yang diciptakan oleh fokus Avaritia pada Shin dan Sherlene, 
Schnee telah mendaratkan pukulan pada iblis. 

Tebasan Schnee masuk secara diagonal dari bahu kanan Avaritia, mencapai tempat di mana 
hati manusia akan berada. Setan tidak memiliki hati, tetapi tubuhnya masih terbelah dua. 

"Hngh!" 

Serangan Schnee menciptakan celah. 

Shin menggunakannya untuk mengisi serangannya, lalu mengayunkan 『Tabut』. Bilah 

menghantam tanah dan hanya merusaknya. 

Cahaya yang memanjang dari from Tabut 』, bagaimanapun, membentuk pisau raksasa 

dengan sebuah lampu kilat, mengiris tubuh iblis bagian bawah yang tak berbentuk saat 
bergerak maju. 

"Ggh !?" 

Tubuh bagian atas Avaritia memiliki kemampuan gerakan yang terbatas. Karena ini, itu 
hanya bisa memblokir serangan Shin dengan menyilangkan lengannya. Namun, ketika bilah 
cahaya menghantam, ledakan putih meledak dengan Avaritia di tengahnya, menghapus 
iblis dari pandangan sesaat. 

Serangan itu tidak cukup kuat untuk sepenuhnya mengalahkan Avaritia, tapi yang paling 
dibutuhkan Shin sekarang adalah waktu. Dia mengangkat 『Tabut』 lagi dan berlari 

menuju Sherlene. 

"Tuan Shin !?" 

"Permisi!" 

"Apa !?" 

Shin mengangkat Sherlene yang bingung ketika cahaya merah dan oranye menyelimuti 『

Tabut』. 
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"Bakar ke abu !!" 

『Tabut』, yang sekarang menyala terang, dilemparkan tepat di depan lokasi Avaritia. 

Seperti seberkas cahaya di udara, 『Tabut』 terbang dan mendorong dirinya ke tanah. 

Pada saat tumbukan, energi yang terkonsentrasi di mata pedang dilepaskan. 

Keterampilan kombinasi Pedang / Api 【Flare Crisis】. 

Lautan api menyelimuti seluruh ruangan, mengamuk tanpa pandang bulu melalui teman 
dan musuh. 

Keterampilan itu sendiri tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Avaritia, tapi itu 
sempurna untuk tujuan Shin. Lantai yang ditutupi lendir hitam secara bertahap kembali ke 
warna aslinya. Mayat-mayat dibakar ke titik yang bahkan abu tidak tersisa. 

"Youu bastarrd !!" 

Tanpa sumber pemulihan lagi, Avaritia mendengkur kesal. 

Karena tebasan ringan Shin, iblis sekarang kehilangan kedua lengannya. Tubuh utamanya 
juga hangus di beberapa tempat oleh 【Flare Crisis】. Itu juga tampaknya tidak 

memulihkan HP lagi. 

"Tolong terus bantu aku dengan melempar tombak". 

Shin menurunkan Sherlene, lalu bergegas menuju Avaritia. 

Dalam kerangka waktu yang kecil itu, iblis telah meregenerasi setengah lengannya. Itu 
adalah salah satu kemampuan Avaritia, jadi HP-nya tidak berubah. 

"Hnngh!" 

"Ini dia !!" 

Shin bertemu tinju iblis dengan miliknya. 

Tinju Shin jauh lebih kecil daripada tangan Avaritia, tetapi pukulan iblis adalah yang harus 
diterbangkan kembali. 

Sarung tangan Shin juga merupakan bagian dari 『Holy Armor -- Vanquisher of Evil』. 

Secara alami, mereka memberikan kerusakan bonus pada Iblis. 

Berkat kekuatan otot Shin dan kemampuan gauntlet, perbedaan massa antara kedua tinju 
itu tidak penting. Karena dampaknya, Avaritia kehilangan keseimbangan. 

Schnee juga melemparkan 【Arc Bind】 di lengan yang masih kehilangan kepalannya, 

memperlambat reaksi iblis. 
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"Bagus sekali!" 

Shin tidak menyia-nyiakan celah yang diciptakan Schnee: Dia mengambil 『Tabut』 

dengan kedua tangan dan mengaktifkan skill sambil mengayunkannya. 

"Waktu untuk menghilang !!" 

Sebuah letusan cahaya mengikuti lengkungan yang ditarik oleh pisau di udara. 

Keterampilan kombinasi pedang / Ilahi 【Stellar Geyser】 

Menerbangkan segala sesuatu di jalannya, cahaya perak melesat dari lantai ke langit-langit. 

"Oooaaaoogghhhh !!!" 

Pilar cahaya bahkan menghapus teriakan Avaritia, tumbuh semakin kuat untuk mengubah 
tubuh iblis menjadi terang. 

Durasi waktu skill adalah lima detik. Ketika cahaya berangsur-angsur menghilang, tubuh 
Avaritia muncul: lengannya hilang, beberapa bagian tubuhnya hilang seolah diukir. 
Setengah dari kepalanya hilang. 

Bahkan setelah menderita semua kerusakan itu, Avaritia masih hidup. 

"Apa ... apa-apaan ... apa ... kau ..." 

Sisa setengah dari wajah iblis. Mata jauh di dalam tengkorak monster itu tidak percaya. 

"Kamu tidak perlu tahu." 

Shin berdiri di depan Avaritia dan mengangkat 『Tabut』 di atas kepalanya. 

Pisau itu sekarang bersinar dalam cahaya keemasan, berbentuk salib, berbeda dari pilar 
cahaya 【Stellar Geyser】, yang telah mengukir bahkan langit-langit. 

"Inilah akhirnya." 

Cahaya keemasan, meskipun kecerahannya tidak membakar mata, menghantam Avaritia 
yang tidak bergerak. 

Keterampilan ilahi 【Cross Judgment】. 

Cahaya keemasan tidak menghancurkan Avaritia, tetapi membungkus tubuhnya. Siluet iblis 
kemudian mulai menghilang, seolah mencair ke atmosfer. 

Ketika cahaya itu menghilang, tubuh Avaritia juga benar-benar lenyap. Satu-satunya yang 
tersisa adalah bukti kekalahan Avaritia, 『Drop of Avarice』. 
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"Apakah ini, sudah berakhir?" 

Shin berbisik ketika dia mengubah 『Drop of Avarice』 menjadi sebuah kartu. 

"Saya berharap. Menurut Luxuria, Avaritia seharusnya belum sedekat ini ... " 

Schnee mengatakan bahwa jika Avaritia begitu dekat, akan aneh jika Luxuria tidak 
melaporkannya. Shin juga setuju. 

"Apa yang akan terjadi, aku bertanya-tanya." 

Shin kemudian melihat kartu itu. Ada sesuatu yang membuatnya khawatir. Mungkin belum 
berakhir, mungkin. 

Namun, dia berhenti berpikir untuk sesaat: fakta bahwa satu iblis telah pergi adalah 
kebenaran. Tidak banyak yang bisa dia lakukan, kecuali terus mengalahkan iblis. 

"Ini adalah prioritas pertama untuk saat ini." 

Shin mulai memikirkan semua cara yang mungkin untuk menjaga 『Drop of Avarice』 

untuk dirinya sendiri. 

Dia ingat, sangat terlambat, bahwa dia telah melakukan kesalahan konyol karena tidak 
berbicara tentang bagaimana barang-barang drop akan dibagi. 
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Vol. 14 - 3.1 
"Karena kamu mengalahkan iblis, itu adil bagimu untuk menyimpan barang itu, Sir Shin." 

Sementara Shin masih bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan ketika mereka kembali 
ke Erkunt, Sherlene meminta agar mereka langsung menuju ke ruang audiensi raja dan 
melaporkan misi. 

Karena besarnya insiden itu, mereka akan melapor langsung kepada raja. 

Shin berharap harus memberikan laporan yang sangat formal di ruang takhta, tetapi sekali 
lagi mereka ditunjukkan ke ruang biasa. Begitu dia mendengar tentang kekalahan Avaritia, 
Raja Kreunzuit menyetujui klaim Shin untuk item drop. Shin terkejut dengan jawaban 
langsung dan jujur dari raja. 

"Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Ini barang yang sangat langka. " 

"Justru itulah alasannya. Jika desas-desus bahwa iblis menjatuhkan item yang sangat 
berharga menyebar, wanita Luxuria akan menjadi target selanjutnya. Bahkan dengan 
senjata anti-iblis, aku yakin Iblis Maut bukanlah target yang mudah untuk dijatuhkan. Sir 
Shin tidak akan pernah bekerja sama dengan siapa pun untuk menjatuhkan Lady Luxuria. 
Sherlene, bisakah kau dan para ksatriamu mengalahkan iblis? " 

" Terus terang, tanpa kecakapan Sir Shin dan Nyonya Yuki, tidak mungkin menghasilkan 
hasil seperti itu. Jika Fagall dan aku pergi ke penjara bawah tanah, kami akan melarikan 
diri dalam kasus terbaik atau terbunuh dalam kondisi terburuk. Setelah menyaksikan 
pertempuran dengan mataku sendiri, aku menyadari betapa naifnya aku. " 

Mungkin ada laporan lain dari Shin. Raja Kreunzeit mengangguk sambil mendengarkan 
Sherlene. 

"Nyonya Sherlene sebenarnya telah menyaksikan pertempuran: Saya tidak punya alasan 
untuk meragukan kata-katanya. Pak Shin, Anda telah menyelamatkan warga negara kita; 
kami berhutang budi padamu. Jika kita mengatakan bahwa benda itu akan digunakan 
untuk memusnahkan setan lain, tidak ada yang akan punya alasan untuk memprotes. " 

Raja ingin mengadakan upacara akbar untuk menghormati eksploitasi Shin, tetapi Shin 
kemungkinan akan meminta untuk tidak melakukannya. Sebagai gantinya, ia akan 
memperoleh barang itu dan hadiah uang. 

Raja dan para pembantunya mungkin telah mendiskusikan dan mencapai kesimpulan ini. 

"Kami juga mempertimbangkan untuk memberikanmu tanah dan gelar pengadilan, tetapi 
tentu saja kamu tidak akan menerimanya, ya?" 
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"Bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengan 
mereka. Jujur ... jika saya menerima gelar pengadilan, saya akan menjadi bawahan Erkunt. " 

Yang tidak bisa saya lakukan, adalah apa yang tersirat dari kata-kata Shin. 

Menerima barang atau uang bukanlah masalah. Namun, hak atas tanah dan pengadilan 
benar-benar berbeda: mereka akan menghasilkan ikatan yang tidak diinginkan. Jika Shin 
adalah tipe untuk menerima hal-hal seperti itu, dia sudah akan menjadi milik negara lain. 

"Itu sangat disayangkan, tetapi saya mengerti tidak ada cara lain. Di antara para bangsawan 
mungkin akan ada orang-orang yang akan mencoba untuk mengamankan Anda di faksi 
mereka. Saya akan melarangnya atas nama saya, tetapi jika ada yang mencoba 
menghubungi Anda tentang hal-hal seperti itu, beri tahu saya. Mereka akan ditangani. " 

" Terima kasih banyak. " 

Usulan Raja Kreunzeit adalah sesuatu yang Shin sangat syukuri. Jika raja secara pribadi 
menyatakan perintah seperti itu, hanya orang bodoh yang akan mencoba mempekerjakan 
Shin. Selain itu, Shin juga mendapatkan item yang dia idamkan. 

Shin berpikir sejenak bahwa semuanya berjalan terlalu baik, tetapi kemudian menganggap 
bahwa Erkunt juga telah memperoleh aset berharga: koneksi dengan prajurit yang kuat, 
penghapusan ancaman bencana, dan sejumlah besar bagian monster. 

"Tuan Shin, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah Anda akan segera pergi? " 

" Tidak, saya sebenarnya sedang menunggu teman-teman saya, saya berencana untuk 
tinggal di sini sampai saat itu. " 

"Saya melihat. Jika Anda punya waktu luang, apakah Anda akan melatih prajurit kami? 
Petugas yang bertanggung jawab atas pelatihan telah melaporkan bahwa tentara yang 
dilatih oleh Lady Yuki telah tumbuh lebih kuat dari yang lainnya. Bagaimanapun, kita tidak 
tahu kapan ancaman seperti itu akan muncul lagi. " 

" Jika kita punya waktu sampai keberangkatan kita dari Erkunt. Jika kamu menerima 
persyaratan ini, maka aku akan melakukannya. " 

Shin melakukan kontak mata dengan Schnee, lalu menjawab. Mereka sudah mulai 
melakukannya, jadi itu bukan masalah besar. 

Shin dan Schnee diberi tahu tentang waktu hadiah akan diberikan dan diminta untuk 
menghubungi istana kerajaan ketika mereka akan meninggalkan Erkunt. Setelah ini, 
mereka meninggalkan istana. 

"Apa yang harus kita lakukan sekarang?" 

"Mari kita lewat lembaga ini. Ada sesuatu yang ingin saya konfirmasi tentang Avaritia. " 
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Shin memiliki firasat buruk tentang pernyataan Luxuria bahwa kehadiran Avaritia masih 
jauh. Akan merepotkan jika pengembangan khas "Kalau saja aku sudah memeriksanya ..." 
yang sangat umum dalam fiksi, sedang menunggu. 

Masih ada waktu sampai senja. Shin dan Schnee menuju ke institut: keputusan mereka 
untuk berkunjung tiba-tiba, tetapi mereka yakin mereka tidak akan ditolak. 

Berkat pelajaran dengan pihak Lecus, mereka menjadi akrab dengan penjaga gerbang, yang 
segera menghubungi Hilamee. Mereka segera diizinkan masuk dan langsung menuju rumah 
sakit. Biasanya, mereka pergi ke kantor kepala sekolah atau ruang pertemuan, tetapi kali 
ini mereka disuruh pergi ke rumah sakit. 

"Halo, apa yang membawamu ke sini pada jam ini?" 

Shin mengetuk dan masuk ketika Luxuria membalikkan kursinya ke arah mereka. Dia 
mengenakan sweter dan rok ketat, sesuai gayanya yang biasa. Dia menyilangkan kakinya, 
sehingga membuat rok terlihat lebih pendek. Shin berpikir bahwa gerakan seperti itu akan 
terlalu merangsang bagi anak laki-laki. 

"Kami memiliki sesuatu tentang Avaritia untuk dikonfirmasikan dengan Anda. Saya pikir 
akan berisiko menunda ini sampai nanti. " 

Setelah mendengar nama Avaritia, mata Luxuria menyipit. Dia menyilangkan kakinya dan 
mengambil postur yang lebih tepat. 

"Aku pikir pasti ada sesuatu yang terjadi, tapi ... apakah dia bergerak? Seharusnya lebih 
lama sebelum dia datang ... " 

Sepertinya dia tidak berpura-pura. Luxuria mungkin benar-benar merasa bahwa kehadiran 
Avaritia masih jauh. 

"Lebih banyak waktu, ya. Yang berarti, apa yang kami lawan bukanlah tubuh utama. " 

" Apa maksudmu? " 

" Kami berperang melawan Avaritia. Hari ini. " 

" Apa !? Bagaimana bisa !? " 

Luxuria berdiri dan dengan cepat mendekati Shin. Dia menghentikannya dan 
mendorongnya kembali ke kursi. Pada saat bersamaan, terdengar ketukan lagi di pintu. 
Hilamee masuk sesudahnya. 

"Permisi ... aku mendengar suaramu dari luar, apakah ada sesuatu yang terjadi?" 

"Waktu yang tepat, aku juga ingin menanyakan pendapatmu." 
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"Ya ....?" 

Hilamee memiringkan kepalanya ke samping, gagal memahami situasi. Ekspresi Shin 
berubah lebih serius, ketika dia bersiap untuk berbicara secara rinci tentang apa yang 
terjadi. 

"Kamu menemukan barang drop, kan? Kalau begitu, itu tidak mungkin palsu total, " 

"Itu benar, ini aneh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Avaritia belum seharusnya di 
sini. Perasaanku tidak bisa mencapai di dalam penjara bawah tanah, jadi tidak heran aku 
tidak menyadarinya, tapi ... jika itu dia, dari apa sensasi yang kukenal yang aku alami 
sampai sekarang? " 

Luxuria telah mengikuti sensasi itu dan bertemu dengan setan lain di masa lalu, jadi dia 
yakin itu benar. 

"Mungkinkah kamu mengira itu iblis lain?" 

"Semua iblis memiliki kehadiran yang unik. Paling tidak, ini tidak pernah berubah sampai 
sekarang. " 

" Apakah tidak mungkin bagi dua Iblis Serakah ada pada saat yang sama? Level Avaritia 
adalah 750. Itu telah menyerap Iblis lain, itu sudah pasti. " 

Shin berusaha mengingat kembali semua ingatannya tentang permainan untuk mencari 
tahu situasi, ketika Schnee mengusulkan kemungkinan baru. Itu adalah fakta bahwa Iblis 
bisa menggunakan kemampuan Iblis lain yang mereka serap. 

"Ini bisa menjadi kemampuan membelah Sloth ini." 

"Ya. Saya memiliki beberapa kekhawatiran tentang itu, tetapi itu akan menjadi penjelasan 
yang paling meyakinkan untuk kehadiran dua aura Avaritia. " 

Shin menyebut Sloth karena selama pertarungannya melawan Spirit of Pigritis baru-baru 
ini ia langsung menyaksikan kemampuan ini. Sloth adalah yang paling lemah dari semua 
iblis dengan sendirinya, tetapi itu adalah salah satu yang lebih menyebalkan untuk dilawan, 
karena itu bisa membuat salinan dirinya sendiri, dengan kekuatan yang sama. 

Bahkan jika itu adalah yang terlemah, tergantung pada pertumbuhannya, itu berarti bahwa 
para pemain harus bertarung dengan beberapa monster kelas bos pada saat yang sama. Ini 
membuatnya menjadi musuh yang mengancam. 

Selain itu, tubuh utama dan salinan Sloth harus dikalahkan bersama-sama dalam periode 
waktu tertentu. Pemain harus menurunkan semua HP mereka ke titik tertentu, lalu 
mengirimkan pukulan terakhir ke mereka semua pada saat yang sama. Ini adalah cara ideal 
untuk mengalahkan Sloth. 
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"Jika Greed hanya menyerap kemampuan Sloth, seharusnya tidak perlu mengalahkan 
tubuh utama dan semua salinan pada saat yang sama. Yang kami kalahkan adalah salah 
satunya, kurasa. " 

Insting Shin berbisik bahwa apa yang ia lawan bukanlah tubuh utama Sloth. 

(T / N: Saya pikir mungkin penulis bermaksud untuk menulis Keserakahan di sini ...) 

"Apakah Anda punya bukti?" 

"Tidak, tidak ada yang jujur. Tapi bukankah aneh kalau tubuh utama hanya bersembunyi di 
sana seperti itu? " 

" Yah, itu benar ... " 

" Yah, terlepas dari naluriku yang benar atau tidak, ancaman Avaritia masih belum hilang. " 

" Aku pikir kamu mungkin benar. Naluri pemain seperti Anda sering melakukannya dengan 
benar di sini. " 

Luxuria mengatakan bahwa itu kemungkinan merupakan produk sampingan dari 
keterampilan. Pemain yang telah mempelajari keterampilan yang berhubungan dengan 
naluri seringkali memiliki persepsi yang sangat tajam. 

"Aku mendengar dari istana kerajaan bahwa Avaritia telah dibunuh dan mengira itu 
mungkin Shin ... tetapi untuk mengetahui hari yang sama bahwa belum ada yang berakhir 
..." 

"Aku ingin menyelesaikannya dulu dan di sana juga, percayalah padaku. Tapi itu berjalan 
terlalu lancar. " 

Hilamee menghela nafas ketika Shin menjawab, mengingat bagaimana rasanya melawan 
Avaritia. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk bertarung melawan bentuk akhir 
Avaritia, tetapi pertempuran itu terlalu sepihak. Dia bertanya-tanya bagaimana hasilnya 
berdasarkan level dan peralatan, tapi lawannya terlalu lemah. 

"Bagaimana menurutmu, Schnee?" 

"Secara pribadi, rasanya seperti itu tidak membuat banyak perlawanan. Meskipun 
peralatan yang Shin tempa sangat kuat dan aku sendiri sudah cukup bertenaga, jadi itu 
mungkin hanya perasaan saja. " 

" Aku memang memperkuat peralatan anti-iblis bahkan lebih dari sebelumnya. Saya kira 
itu akan mengubah banyak hal. " 
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Schnee mengatakan bahwa dia bahkan bisa mengalahkan iblis itu sendiri: begitu sedikit 
perlawanan yang dia rasakan dari Avaritia. Kekuatan peralatan yang berlebihan juga 
menjadi perhatian. 

"Aku tidak tahu apa yang coba dilakukan Avaritia, tetapi jika lebih mudah untuk bertarung 
daripada sebelumnya, maka itu hal yang baik, bukan?" 

"Itu benar. Yang tersisa untuk memverifikasi adalah berapa banyak salinan yang dibuatnya 
dan apa tenaga lain yang diperintahkannya. " 

Shin mengangguk ke pendapat optimis Schnee dan menyebutkan masalah yang tersisa. 

Di era gim, salinannya maksimal dua. Penguasaan kemampuan Greed harus kurang dari 
Sloth, jadi salinan yang mungkin mungkin berkurang satu juga. Partai Shin telah 
mengalahkan satu salinan, jadi yang tersisa adalah badan utama dan satu salinan lagi. 

"Avaritia mengumpulkan monster, kan? Jika itu mengarah ke monster level tinggi untuk 
menyerang, apa yang akan terjadi, mengingat kekuatan tempur yang kita miliki saat ini? " 

Shin telah mendengar bahwa ada sejumlah Terpilih yang berorientasi pertempuran di 
Erkunt, termasuk Hilamee. Sangat sedikit dari mereka yang bisa menangani monster level 
tinggi -- seperti pada, lebih dari level 500 -. 

Bahkan dalam keadaan terburuk, Shin dan Schnee bisa mengalahkan Avaritia. Namun, 
mungkin saja para pejuang, para pahlawan, dan pemimpin para ksatria tidak bisa 
menangani pasukan monster Avaritia. 

"Masakado akan segera kembali, jadi kekuatan tempur kita akan meningkat sedikit lebih, 
tapi ..." 

"Jika Avaritia tidak ada, aku juga bisa membantu. Orang-orang akan panik jika aku berubah 
menjadi bentuk iblis, jadi aku tidak bisa keluar semua, " 

" Meski begitu, itu akan menjadi perbedaan besar. " 

Hilamee tampaknya tidak menyadari bahwa monster akan dilengkapi dengan senjata dan 
baju besi. Aliran informasi itu tampaknya sedang dikendalikan. Shin memutuskan untuk 
memberi tahu dia, untuk berjaga-jaga. 

"Lalu, oh benar. Kita bisa meminta Tzaobath untuk mengambil Filma dan yang lainnya dan 
membawa mereka ke sini. " 

" Itu bisa menjadi pilihan terbaik yang kita miliki, ya. " 

Shin dapat menghubungi naga kuno Tzaobath dengan kartu pesan. Dia menyebutkan opsi 
ini karena dia berpikir bahwa Tzaobath mungkin akan menerima untuk melakukan 
kebaikan kali ini. 
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Bergantung pada situasi mereka, dia tidak bisa memastikan bahwa ini akan berhasil, tapi 
itu layak dipertimbangkan. 

"Bahkan tanpa anggota party Shin, jika 'Silver Moon Reaper' membantu kita, monster akan 
musnah dalam hitungan detik ..." 

"Benar, itu bisa membombardir balok mematikan dari atas lagi ... jika kamu berada di ujung 
penerima, itu akan menjadi mimpi buruk." 

Luxuria dan Hilamee, yang tahu seberapa kuat Tzaobath, berpikir bahwa dalam kasus 
seperti itu monster akan hampir menyedihkan. 

Setelah aliansi didirikan, keduanya menjadi cukup ramah satu sama lain. Reaksi mereka 
hampir tersinkronisasi. 

"Bagaimanapun, beri tahu kami segera jika Anda merasa Avaritia mendekat. Kami akan 
membereskannya. Hilamee, tolong beri tahu istana kerajaan bahwa kita mungkin belum 
mengalahkan Avaritia sepenuhnya. Bagaimanapun, kita tidak sering pergi ke kastil. " 

Shin dan Schnee kadang-kadang pergi, untuk sesi pelatihan atau bantuan Schnee dalam 
pertempuran, tetapi keduanya tidak dijadwalkan secara teratur. 

Hanya sebagian kecil dari tentara yang tahu nama dan wajah Shin saat ini, dan dia tidak 
punya apa-apa untuk membuktikan hubungannya dengan raja atau para pahlawan, jadi ada 
kemungkinan ditolak masuk di istana kerajaan. Itu adalah opsi yang lebih pasti bagi 
Hilamee untuk menghubungkan berita itu. 

"Aku pikir kamu tidak akan kesulitan masuk ke dalam, tapi itu bukan tempat di mana kamu 
ingin sering pergi. Dipahami, aku akan memberi tahu istana. " 

" Hanya itu yang kami bicarakan. Oh, terima ini juga. Itu senjata anti-iblis. " 

Shin mengambil keuntungan dari kesempatan untuk memberi Hilamee senjata anti-iblis 
yang telah disiapkannya untuknya. 

"Bahkan tanpa atribut anti-iblis, itu memiliki statistik yang lebih tinggi daripada 
peralatanku yang biasa ..." 

"Karena itu dibuat khusus. Mungkin itu alasan mengapa statistiknya lebih tinggi daripada 
senjata dengan tingkat yang sama. " 

" Jika para kurcaci menyadarinya, mereka akan mulai mengganggu saya untuk membiarkan 
mereka menganalisisnya. " 

Kurcaci adalah yang paling tepat dalam menganalisis senjata dan baju besi yang tidak 
dikenal. Karena itu, NPC kerdil selalu bersemangat untuk belajar tentang teknik yang tidak 
mereka ketahui. Di sisi lain, Vulcan dan Vaal adalah contoh yang sangat sunyi. 
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"Jangan keluarkan itu di hadapanku!" 

Hilamee mematerialisasikan senjatanya untuk memeriksa statusnya, yang membuat 
Luxuria kecewa. Dia menutupi matanya dan melangkah mundur, seolah dia melihat cahaya 
yang sangat terang. 

"Ini sangat sulit?" 

"Bukannya aku menderita kerusakan yang sebenarnya, tapi aku merasa kulitku terbakar ... 
jika aku menyentuhnya aku akan tersiram air panas, tidak diragukan lagi." 

Menurut Luxuria, itu seperti senjata itu sendiri memusuhi dia. Dia meluncur di belakang 
Shin untuk menggunakan dia sebagai perisai, menunjukkan bahwa dia benar-benar benci 
berada di hadapan senjata. 

"Aku berpikir jika aku menciptakan bentuk senjata anti-iblis dalam bentuk tali pengikat, 
akan mungkin untuk menangkap iblis dalam bentuk manusia juga." 

"Bagian paling menakutkan adalah aku bertaruh kau bisa melakukan itu ... jika Anda ingin 
menahan saya, silakan gunakan tali normal. Jangan coba-coba dengannya, oke? " 

Jawab Luxuria sambil menatap Schnee. 

"Aku tidak akan --- tidak, cara terbaik untuk mengujinya adalah dengan mengikatmu, tapi ... 
tunggu, apa yang bahkan aku katakan?" 

"Mungkin kamu cenderung menikmati hobi yang aneh?" 

"Tidak mungkin!? Siapa yang mengatakan sesuatu tentang itu ?? Saya hanya ingin 
mengatakan bahwa menangkap Avaritia dalam bentuk manusia akan membatasi 
kerusakan yang ditimbulkan. " 

Tidak seperti setan, setan dianggap dibunuh bahkan jika mereka dikalahkan dalam bentuk 
manusia, atau begitulah Shin pernah melihat di situs web sekali. Adalah mungkin untuk 
mengalahkan mereka dalam bentuk manusia. 

Tidak ada detail dan informasinya diposting sekali saja, jadi Shin tidak yakin itu bisa 
bekerja dengan semua setan. 

Jika Avaritia berhasil memasuki kastil dalam bentuk manusia, itu akan menimbulkan 
dampak yang lebih besar ketika kembali ke bentuk aslinya. Jika mungkin Shin ingin 
mencegat dan mengalahkannya saat itu masih dalam bentuk manusia. 

"Itu akan luar biasa, tapi aku benar-benar meragukan bahwa kamu pun bisa melakukannya. 
Jika Avaritia menyerang, bagaimanapun juga itu akan dalam bentuk iblis dari awal. " 
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"Aku juga berpikir itu tidak akan berjalan dengan baik. Jika ya, maka semuanya akan lebih 
baik. Ngomong-ngomong, semakin besar, semakin mudah bagi kita untuk menghentikan 
pergerakannya, jadi aku akan mencoba membuat tali dan rantai anti-iblis. " 

" Dan setelah tali itu selesai, kamu akan mengujinya padaku. bukan? Apa yang akan kamu 
lakukan denganku setelah aku tidak bisa bergerak satu inci pun !? " 

Rasa malu Luxuria jelas-jelas sebuah tindakan. Yang paling membuat Shin menghela nafas 
adalah dia merasa hampir berharap sesuatu seperti itu bisa terjadi. 

"Apakah kamu akan berhenti mengubah nada pembicaraan? Anda salah paham tentang 
saya, sungguh .. " 

" Yah, ada orang yang suka mengikat orang lain, atau untuk diikat, kan? Aku tidak terlalu 
peduli, tapi kurasa rasanya enak? " 

" Itu yang membuatmu tertarik ...? " 

"Lagipula dosaku adalah nafsu, tentu saja aku tertarik ..." 

Ekspresi Luxuria tidak kalah menggoda. Untuk merangsang hasrat manusia begitu banyak 
tanpa menggunakan keterampilan mental secara harfiah adalah pekerjaan iblis. 

Bahkan Shin, yang memiliki resistensi kuat terhadap serangan mental, merasa merinding. 
Schnee melangkah mundur sambil mengambil sikap waspada saat Hilamee memerah 
dengan ganas. 

"Jangan perlihatkan wajah itu kepada orang lain, oke? Itu hanya akan membawa masalah. 
Jika desas-desus tentang setan melakukan hal-hal buruk kepada orang-orang menyebar, 
Anda akan kehilangan tempat Anda. " 

" Saya tahu itu. Aku berhati-hati dengan siapa aku menunjukkannya, kau tahu. " 

Luxuria lalu dengan santai meraih tangan Shin. Itu adalah gerakan yang sangat alami, tanpa 
permusuhan atau niat buruk. Karena posisi Shin, Hilamee dan Schnee tidak bisa 
melihatnya. 

Luxuria tidak menggunakan kekuatan apa pun, jadi Shin membiarkannya melakukannya. 
Jika dia menunjukkan permusuhan sekecil apa pun, dia bisa merobek seluruh lengannya 
dengan mudah. 

"Kamu tidak perlu waspada ..." 

Luxuria kemudian bergerak selangkah lebih dekat. Satu langkah lagi dan tubuh mereka 
akan bersentuhan. 

"Sudah kubilang, aku sangat berhati-hati dengan siapa aku menunjukkannya." 
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Dengan senyum yang menggoda, Luxuria menarik tangan Shin ke dadanya, melewati 
sweter. 

Mengkhianati harapan Shin bahwa dia tidak akan benar-benar melakukannya, tangannya 
terjepit di antara tangan dan dadanya. 

Shin bereaksi bukan pada sensasi dan situasi yang tak bisa dijelaskan, tetapi pada aura 
dingin yang terdeteksi di belakangnya: dia menarik kembali tangannya dan menjauh dari 
Luxuria. 

"Apa yang sedang kamu lakukan!?" 

"Aku tidak bisa menggunakan skill melawanmu, jadi aku mencoba menggunakan mood. 
Bagaimana itu? Aku bertaruh rasanya enak bahkan melalui sweter. " 

" Dengar sekarang ... " 

Shin tidak bisa memutuskan apakah akan marah atau kesal dan mendesah. 

Dia tidak memeriksa bagian belakang punggungnya karena dia sudah tahu milik siapa aura 
dingin itu. Kemampuan deteksi Shin sekarang membunyikan peringatan bahaya 
maksimum. 

"Shin? Apa yang mungkin kamu lakukan? " 

"!? " 

Sebuah tangan kemudian diletakkan di bahu Shin. Dinginnya suara yang mengikuti sama 
kuatnya dengan pesona erotis Luxuria. 

Bisikan itu mencapai telinga Shin dan membuatnya tersentak. 

"Itu sama sekali tidak bagus, kau tahu?" 

"A-aku ... tidak, aku akan lebih berhati-hati !!" 

Shin perlahan berbalik ke arah sumber suara dan melihat Schnee mengenakan senyum 
yang sangat mengerikan di bibirnya. Yang dia rasakan hanyalah merinding. Bicaranya 
menjadi lebih sopan dan sopan juga. 

"Y-ya ... aku akan berhati-hati juga." 

Luxuria juga menjawab dengan cara yang sama dengan Shin. Dia mungkin merasakan 
dingin yang sama. 
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"Jika kamu mengerti, tidak apa-apa. Kami telah mengatakan apa yang harus kami lakukan, 
saya percaya ini saatnya kami permisi. Hilamee, terima kasih telah menyampaikan pesan 
untuk kami. " 

" Y-ya. Terima kasih karena telah memberi tahu kami dengan cepat. Saya akan pergi ke 
kasta besok, jadi saya akan menyampaikan pesan itu. " 

Dipengaruhi oleh atmosfer, Hilamee juga berdiri tegak. 

"O-baiklah kalau begitu, kita akan pergi sekarang." 

"Oke ... aku akan memberitahumu begitu aku melihat sesuatu." 

Shin dan Schnee meninggalkan institut. Matahari sudah terbenam, jadi lampu ajaib 
dinyalakan di sana-sini sebagai ganti lampu jalan. 

"Er ... .hm ... Nyonya ... Schnee?" 

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

Shin memanggil Schnee untuk mengubah suasana canggung, tetapi tidak mendapat 
tanggapan. 

Shin mulai berkeringat dingin, menyadari betapa buruk situasinya. Tidak ada yang baik 
terjadi, meskipun panik ringan. Shin tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai mereka 
tiba di hotel. 

"Duduklah di sofa." 

"Ya, Bu !!" 

Schnee mengunci pintu di belakang mereka dan akhirnya berbicara. Tidak dapat menahan 
tekanan diam, Shin segera patuh. 

Beberapa saat kemudian, Schnee berjalan di depan Shin yang sangat kaku, lalu duduk di 
pangkuannya, menatapnya. 

"Ah, eh, Nyonya ... Schnee?" 

Shin bingung, karena mereka praktis berpelukan. Dada Schnee persis di ketinggian 
matanya. Dia hanya perlu menekuk tubuh bagian atasnya sedikit ke depan untuk 
mengubur wajahnya di payudaranya; bukannya dia akan cukup ceroboh untuk 
melakukannya. 

"......" 
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Schnee menatap Shin, masih diam. Merasakan tatapan dinginnya dari atas, Shin bahkan 
semakin tidak nyaman. Tidak jelas apakah Schnee menyadari bagaimana perasaannya, 
tetapi dia mengambil kepalanya di tangannya dan mendorongnya ke arah payudaranya. 

Shin berpikir bahwa dia akan merasakan surga (sensasi dada Schnee) dan neraka 
(kesulitan bernapas) pada saat yang sama, tetapi tanpa diduga, dada Schnee tidak 
mendorong balik dengan banyak kekuatan. 

Shin merasakan kelembutan payudaranya, berubah bentuk saat wajahnya bergerak, 
dengan ruang yang cukup untuk bernafas dengan nyaman. Sepertinya dia memeluknya, 
jadi situasinya sebenarnya sangat menyenangkan. Dia tidak bisa mengetahui niatnya, jadi, 
tangannya melambai tak berdaya di udara. 

"Bagaimana rasanya?" 

Lima detik berlalu sejak Schnee mulai memeluk Shin. Dia mengajukan pertanyaan dengan 
suara yang begitu lemah sehingga Shin tidak akan bisa menangkapnya tanpa keahlian 
"Dengar". 

Namun, itu adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab. 

Shin tidak tahu apa pun yang ingin dilakukan Schnee. Dia merasa bahwa akan salah jika 
mengatakan "lembut dan menyenangkan", jadi dia tidak bisa menjawab. 

"Tolong jawab." 

Dada Schnee mendorong sedikit lebih keras. Wajah Shin terkubur lebih dalam, membuat 
situasinya semakin lucu. 

"Yah, ehm ... aku merasa, sangat bahagia." 

Shin memeras sebuah jawaban, bermaksud menyiratkan bahwa dia akan menikmatinya 
sedikit lebih lama. Itu bukan jawaban yang jauh berbeda dari yang sebelumnya dia buang. 
Tidak termasuk masalah yang sangat serius dari suasana hati Schnee, itu adalah fakta 
bahwa Shin merasa bahagia saat ini. Memeluk itu baik, tetapi dipeluk juga tidak buruk. 

"Lebih dari ... Luxuria?" 

"Jelas!" 

Shin menjawab pertanyaan berikut dengan segera. Dia akhirnya mengerti tindakan Schnee. 

"Wanita terhebat ada di sebelah saya. Aku bahkan tidak akan berpikir untuk menyentuh 
iblis! Itu mengejutkan saya juga, Anda tahu. " 

Shin membungkus tangannya di belakang punggung Schnee dan memeluknya juga. 
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Setelah beberapa saat, Schnee membebaskannya. 

"Maksudmu itu?" 

"Ya." 

Jawab Shin seolah-olah dia menyatakan yang sudah jelas. Luxuria mungkin mencoba 
menghidupkan suasana dengan caranya sendiri, tapi kali ini dia hanya mengaduk perasaan 
Schnee. 

"Tapi aku tidak akan pernah berharap kamu melakukan sesuatu yang begitu maju. Melihat 
dirimu yang baru ini sangat bagus untukku, secara pribadi. " 

Shin menggerakkan tangannya ke pinggul Schnee dan melanjutkan. 

"Kamu sebenarnya tipe yang cemburu, kan?" 

"...!!" 

Beberapa detik berlalu setelah pertanyaan Shin. Schnee mengerti artinya dan tersipu. 
Tindakannya memang dimotivasi oleh kecemburuan yang dia rasakan setelah melihat apa 
yang Luxuria lakukan pada Shin. Mata Schnee berkeliaran ke kiri dan ke kanan, saat dia 
benar-benar memahami posisinya saat ini: dia kemudian mencoba melompat menjauh dari 
Shin. 

Shin menghentikannya, memegang pinggulnya dengan kuat. Mereka saling memandang di 
mata, pada jarak yang sangat dekat. 

"L-biarkan aku pergi!" 

Schnee menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya. 

"Permintaan ditolak. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menatap Schnee yang 
cemburu! Sebagai imbalan atas apa yang kamu lakukan, aku akan menikmati momen ini! " 

" Apa yang kamu katakan !? " 

Schnee meraih lengan Shin dan mencoba menariknya, tetapi Shin jauh lebih kuat, dalam hal 
kekuatan otot dkk. Dia tidak akan bisa melarikan diri darinya, kecuali mereka merusak 
sekitarnya. Selain itu, Schnee hanya bisa mengerahkan sekitar setengah dari kekuatannya 
yang biasa saat ini. 

"Jangan ... jangan menatapku ... terlalu banyak ..." 

Mencoba yang paling sulit untuk menghindari tatapan Shin, Schnee menutupi wajahnya 
dengan tangannya. Itu tidak ada artinya sebelum Shin 【Through Sight】. 
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Schnee, yang sangat sensitif terhadap mata orang-orang, menyadari bahwa dia tidak bisa 
lepas dari tatapan Shin. Wajahnya yang sudah memerah berubah merah padam. 

"Namun, sisi lain lain dari Schnee yang terbuka terungkap." 

"Jangan katakan itu !! Saya tidak suka itu !! Tentu saja aku juga cemburu !! " 

"Tapi bukankah ini pertama kalinya kamu menunjukkannya dengan sangat jelas?" 

"I-itu ..." 

Suara Schnee berkedip. Shin tidak merindukannya "meski begitu, aku tidak bisa menekan 
perasaanku .." 

(... Kurasa itu karena dia menahan selama ini.) 

Jika Schnee tidak kehilangan ingatannya karena Hameln, Shin mungkin masih ragu-ragu 
apakah akan tetap di dunia itu atau tidak. Schnee mungkin menyimpan emosinya 
terbengkalai, terutama yang negatif, memikirkan perasaan Shin. 

Perasaan Shin sekarang diarahkan ke Schnee, jadi belenggu itu hilang: kepribadian dan 
perasaan aslinya sekarang muncul dengan bebas. 

Memikirkan hal ini, Shin tertawa kecil. 

"Apa yang lucu sekarang ...?" 

"Maaf, maaf, aku tidak mengolok-olokmu, percayalah. Saya berpikir bahwa mulai sekarang 
saya akan melihat perasaan jujur Anda lebih dan lebih, jadi saya merasa agak bahagia. " 

Schnee bukan lagi pelayan Shin, sebaliknya ia adalah pasangan hidupnya. Dia kemudian 
akan melihat semakin banyak sifat-sifat seperti manusia, yang dia pikir adalah kebahagiaan 
murni. 

"Aku tidak yakin aku menyukaimu berpikir ini adalah kebahagiaan! Sepertinya aku bukan 
aku yang biasa, begitu, sangat memalukan ... " 

Shin berpikir bahwa Schnee memalingkan muka seperti itu juga sangat lucu, tetapi 
menghindari mengatakannya, jangan sampai dia menjadi marah lagi. 

Jarak yang memisahkan mereka sampai beberapa menit yang lalu telah menghilang ke 
udara tipis: pada akhirnya, mereka menggoda seperti biasa. 
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Vol. 14 - 3.2 
"Ehm, aku ingin turun sekarang. Apakah kamu keberatan membiarkan aku pergi? " 

" Aku akan memikirkannya setelah kamu memelukku lagi. " 

" Shin? " 

" Aku bercanda, ayolah. " 

Teguran Schnee membuat Shin menyadari bahwa dia sudah cukup bercanda, jadi dia 
membiarkan dia pergi. 

Masih memerah, Schnee pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Ketika makanan 
sudah siap, dia telah kembali ke dirinya yang biasa. 

Setelah makan malam, Shin pergi untuk memeriksa perlengkapannya. Dia tidak berpikir 
akan ada masalah, tetapi musuh adalah iblis: tidak akan ada salahnya menghadapi 
pertempuran dalam kondisi terbaik. 

Shin mengeluarkan 『Tabut』 dan 『Holy Armor -- Vanquisher of Evil』, dalam bentuk 

kartu, lalu menyuruh Schnee untuk mengambil pedang pendek anti-iblisnya 『Fajar』 dan 

『Shinobi Gear -- Vanquisher of Evil』. 

"Tidak ada kerusakan yang nyata, tetapi bagian lengan dan kaki sedikit dikonsumsi, setelah 
semua." 

The greaves, setelah berjalan lebih dari Avaritia 【Life Draining Sludge】, dan sarung 

tangan, yang berselisih dengan buku-buku iblis, memiliki sedikit penurunan pada mereka. 
nilai daya tahan. 

Berkat atribut anti-iblis mereka, penurunannya sangat kecil. Tanpa persiapan yang tepat, 
melawan iblis selalu sangat melelahkan. 

『Holy Armor -- Vanquisher of Evil』 tidak terlalu terpengaruh, jadi Shin hanya 

menggunakan keterampilan pandai besi untuk melakukan perbaikan kecil pada bagian 
yang lebih sederhana, seperti perlengkapan dan dekorasi. 

『Tabut』 lebih rusak dari pada baju zirah, tetapi tidak akan ada masalah bahkan jika 

digunakan seperti apa adanya. Shin membongkar itu untuk memastikan tidak ada yang 
salah dengan itu, tetapi menilai kondisinya benar-benar baik-baik saja. 

"Ini kamu." 

"Terima kasih." 
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Shin mengambil peralatan Schnee dan mematerialisasikannya. Dia memeriksa 『Fajar』 

terlebih dahulu. Schnee telah menyerang hanya beberapa kali, jadi daya tahannya tidak 
berubah. Bahkan setelah membongkar itu, tidak ada masalah. 

Dia menyatukan 『Fajar』 kembali, mengubahnya menjadi bentuk kartu, lalu pindah ke 『

Shinobi Gear -- Vanquisher of Evil』. 

"Hm? Ada apa? " 

Shin dengan hati-hati memeriksa persneling, seperti yang dia lakukan dengan semua 
barang lain, ketika dia menyadari bahwa Schnee terlihat sangat malu. 

"T-tidak, bukan apa-apa." 

Terlepas dari jawabannya, Schnee masih memalingkan muka: dia jelas memiliki sesuatu 
dalam benaknya. 

"Jika ada sesuatu yang membuatmu khawatir, katakan saja, aku akan memperbaikinya." 

"Yah ... tidak ada yang harus kukatakan tentang barang itu sendiri. Itu tidak macet di mana 
pun, sebenarnya sangat mudah untuk bergerak. Hanya saja ... melihat Anda memeriksanya 
dengan teliti, itu seperti ... Anda sedang melihat setiap sudut dan celah tubuh saya sendiri. 
Ini memalukan, aku merasa agak terganggu ... " 

" Ooh, begitu ... " 

Schnee sedikit tersipu lagi dan Shin mengangguk. 

『Shinobi Gear -- ketahanan Vanquisher of Evil』 tidak berubah. Tidak ada masalah 

dengan itu sebagai barang, seperti yang dikatakan Schnee. Gear, bagaimanapun, 
dimodelkan setelah tubuh Schnee. Itu tidak meregang atau menyusut seperti barang-
barang lainnya, karena dibuat agar sesuai dengan bentuk yang sangat spesifik. 

Karena itu, payudara, pinggul, lengan, dan paha adalah ukuran tepat Schnee. Mengukur 『

Shinobi Gear -- Vanquisher of Evil』 akan menghasilkan mengetahui tiga ukuran Schnee 

dan pengukuran terperinci lainnya. 

Schnee merasa malu bahkan jika Shin tidak benar-benar menatapnya. 

"Sepertinya agak terlambat untuk mengkhawatirkan hal itu ... tidak?" 

Mereka belum mendaftar dengan pihak berwenang, tetapi Shin dan Schnee adalah suami-
istri, sebenarnya. Mereka hidup di bawah satu atap sekarang jadi, seperti yang ditunjukkan 
Luxuria, hubungan mereka juga bersifat fisik. 

"Itu bukan hal yang sama! Apa yang kamu katakan !? " 
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" A-bukan? " 

Shin terhuyung karena tatapan tajam Schnee. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan 
masalah ini dan mengubah topik pembicaraan. 

"Pokoknya,『 Shinobi Gear -- Vanquisher of Evil 』juga baik-baik saja. Yah, seharusnya aku 

mengharapkannya, karena pertarungan hari ini sudah berakhir dengan cepat. " 

Shin memberikan kartu peralatan kepada Schnee, mengingat kembali pertempuran 
melawan Avaritia. 

"Akan sangat bagus jika pertempuran berikutnya berjalan dengan lancar juga." 

"Itu akan ideal jika kita menemukan metode untuk tidak membiarkannya di dalam kota." 

Jika itu menyelinap ke dalam dalam bentuk manusia, bahkan Shin tidak bisa melakukan apa 
pun. 

"Kita harus bertanya pada Hilamee dulu, tapi kita bisa mengatur beberapa jebakan di 
sekitar Luxuria." 

Target Avaritia adalah Luxuria. Shin tidak pernah berharap bahwa dia akan bertindak 
untuk melindungi iblis, tetapi dia menyadari bahwa ini bisa terjadi di dunia ini. 

"Hehe, aku yakin dia tidak akan menyukainya sama sekali." 

"Lagipula mereka akan menjadi perangkap anti-iblis. Mereka juga akan memengaruhinya. " 

Topik itu serius, tetapi Shin juga menganggapnya lucu. 

◆◆◆◆ 

Keesokan harinya, Shin dan Schnee menuju ke institut untuk bertemu dengan Hilamee. 

"Ini lebih berisik daripada biasanya hari ini." 

Shin mendapat kesan ini ketika mereka berjalan menyusuri jalan yang dipenuhi toko-toko. 
Dia menggunakan jalan yang sama untuk pergi ke bengkel Vulcan, jadi dia tahu jalan itu 
dengan cukup baik. 

"Sebagian besar orang berdebat harga. Ini sering terjadi, tetapi semua orang tampak lebih 
panik daripada biasanya. " 

Schnee sering menegosiasikan harga bahan makanan, dengan Shin membawa tas yang 
lebih berat, jadi dia sering menyaksikan klien lain berdebat harga. Suasana biasanya lebih 
cerah karena itu juga merupakan bentuk komunikasi. Namun hari ini, segalanya tidak 
begitu damai. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Aku akan pergi melihat-lihat." 

Schnee mendekati salah satu toko yang biasanya dia kunjungi, melihat sekeliling sedikit, 
lalu berbicara dengan pemiliknya. Shin berjalan cukup dekat untuk tidak menghalangi dan 
memberi salam. 

Pemiliknya tampak bermasalah, ketika Schnee mendengarkannya dengan ekspresi tenang. 
Berkat itu, dia dapat memperoleh berbagai informasi. 

"Aliran pasokan lambat, ya." 

Shin berbisik pada dirinya sendiri sambil melihat buah yang dijual dengan harga lebih 
tinggi dari biasanya. Semua toko berada dalam situasi yang sama, jadi dompet warga dalam 
keadaan darurat. 

Sebagian besar gerobak pedagang belum tiba, meskipun tanggal yang dijadwalkan telah 
berlalu. 

Erkunt berdagang dengan berbagai kota, sehingga penyebabnya tidak dapat menunjuk 
pada sesuatu yang terjadi di satu kota tertentu. Dengan kata lain, sesuatu mungkin terjadi 
pada rute perdagangan yang menghubungkan Erkunt dengan mitranya. 

"Negara ini sudah menyelidiki penyebabnya. Saya mendengar mereka mengirim ksatria 
untuk memeriksa beberapa rute. " 

" Menghancurkan rute perdagangan ... entah itu Avaritia atau kolaboratornya. " 

Shin berhipotesis bahwa monster, dipersenjatai dengan peralatan seperti apa yang baru-
baru ini ditemukannya di gua, telah digunakan untuk menyerang konvoi pedagang. Untuk 
pesta monster bersenjata, konvoi pedagang akan menjadi mangsa yang mudah. 

Shin, Sherlene dan para ksatria hanya menetralkan satu gua. Mereka tidak tahu berapa 
banyak gua di sana, tetapi bahkan satu saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan 
serius. 

Tidak mungkin memiliki Orang Terpilih yang kuat menjaga semua konvoi. Bahkan jika 
mereka melakukannya, hanya prajurit yang setara dengan Fagall atau Sherlene yang bisa 
selamat dari pertemuan dengan monster Avaritia. 

"Jauh lebih murah di sana !! Kenapa kamu menetapkan harga begitu tinggi !? " 

" Cukup keluar !! Sudah kubilang aku tidak bisa melakukan apa-apa !! " 

Shin mendengar suara-suara pertengkaran seorang pelanggan dan pemilik toko dari toko 
lain. Keduanya berdebat dengan sengit, sehingga orang yang lewat menjauh dari mereka. 
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Itu tampak seperti perkelahian yang bisa pecah sebentar lagi: Shin bukan penjaga, jadi dia 
berpikir bahwa kalau-kalau mereka mulai bertarung dia akan pergi untuk menghentikan 
mereka. 

"Hmm? Itu .. " 

Saat itu, bayangan hitam memisahkan kedua pihak yang bertengkar. Itu adalah pria 
jangkung, satu kepala lebih tinggi dari keduanya, membawa pedang besar di punggungnya, 
yang menandakan bagaimana dia tidak bisa menjadi pria muda mana pun. 

Pemuda itu mendengarkan pelanggan dan pemilik toko, senyum hangat di wajahnya. 

"Harga naik di mana-mana. Anda tahu bahwa konvoi sedang diserang, bukan? Toko yang 
sedang Anda bicarakan akan mengalami kesulitan menjaga harga turun, Anda tahu? " 

Seperti yang didengar Schnee dari pemilik toko, warga Erkunt sudah tahu bahwa konvoi 
perdagangan tidak mencapai daerah belakangan ini. Jika situasi saat ini berlanjut, semua 
toko akan dipaksa untuk menaikkan harganya. 

"Ini tidak seperti pihak berwenang duduk di sana melakukan apa-apa. Selain itu, jika Anda 
terus membuat keributan Anda akan memiliki penjaga di leher Anda segera. Anda tidak 
ingin pergi sejauh itu, bukan? " 

Mendengar kata-kata para penjaga, ekspresi pelanggan itu menegang. Dia belum 
kehilangan semua alasannya, jadi dia meminta maaf kepada pemilik toko dan pergi. 

"Itu benar-benar seperti dia." 

Shin mendekati pemuda itu, merasakan gelombang nostalgia. Pria muda itu 
memperhatikannya juga dan tersenyum, setelah beberapa saat terkejut. 

"Shin! Anda benar-benar di sini! Dan Schnee juga! " 

" Hei, sudah lama sekali. " 

Pria muda yang berlari ke Shin dan Schnee adalah Masakado, mantan pemain yang 
kehilangan nyawanya bersama Hilamee. 

Shin memberinya salam santai dan Schnee mengangguk padanya. 

"Wow, kau Shin bahkan dari dekat!" 

"Akan aneh jika aku tidak ..." 

jawab Shin sambil menghela nafas pada Masakado yang matanya terbelalak. Dia memiliki 
rambut cokelat dan mata merah, sama seperti dia di era game. Meskipun dia adalah 
seorang Dragnil, dia membuat penampilannya benar-benar mirip Manusia, jadi satu-
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satunya jejak spesiesnya yang sebenarnya adalah beberapa skala kecil di lengan dan 
kakinya. Dia tidak memiliki tanduk, jadi dia tampak sepenuhnya Manusia. 

Shin ingat bahwa dia adalah Ksatria Suci level 211, tetapi sekarang levelnya telah 
meningkat menjadi 231. 

"Apakah kamu baru saja kembali hari ini?" 

"Ya, selesaikan misiku dengan warna-warna terbang." 

Masakado mengatakan bahwa dia telah pergi misi untuk memusnahkan paket Shadow 
Hounds yang menyerang konvoi perdagangan. 

Shadow Hounds adalah monster mirip serigala yang bisa menyembunyikan diri dalam 
bayangan, dengan level berkisar antara 250 hingga 300. Paket itu lebih besar dari biasanya, 
jadi memusnahkannya membutuhkan waktu. 

"Tapi ketika aku kembali, aku diberitahu bahwa konvoi lain diserang di lokasi lain! Saya 
hanya berbicara dengan yang lain, semuanya benar-benar menjadi gila. " 

Masakado berpikir bahwa rute perdagangan akhirnya aman, tetapi mendengar bahwa rute 
lain telah terjepit. Dia akan melaporkan ke Hilamee bahwa sesuatu yang mencurigakan 
sedang terjadi. 

"Jika kamu hanya membuat laporan, tidak bisakah kamu menggunakan Mind Chat?" 

"Ya, yah, kamu tahu, beberapa hal harus dilakukan secara langsung ..." 

"Ooh, ya, aku melihatnya sekarang ..." 

Shin merasakan makna di balik kata-kata Masakado dan tersenyum. Jelas bahwa Hilamee 
dan Masakado menikmati kebersamaan satu sama lain, untuk sedikitnya. 

Shin mengingat Masakado sebagai anak laki-laki berusia 15 tahun: dia harus lebih dewasa 
sekarang, tetapi bagi Shin dia tidak tampak jauh berbeda. 

"Kami juga berencana untuk pergi menemui Hilamee, tapi kurasa kita akan menghalangi?" 

"Tidak sama sekali! Jika Anda akan melihatnya, itu pasti tentang iblis, kan? Jika Hilamee 
mengetahui bahwa aku menyuruhmu pulang, dia tidak akan pernah membiarkan aku 
mendengarnya. " 

" Kau tidak bisa menang bersamanya, ya? " 

" Yah, ayolah, kau tahu, posisinya lebih tinggi dan semua ... " 

Masakado menjawab dengan alasan yang adil, atau setidaknya mencoba. 
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Shin tidak tahu bagaimana mereka bertemu: sejauh yang bisa diingatnya, Hilamee selalu 
menjaga Masakado yang ceroboh dengan stafnya, itulah jenis hubungan yang mereka 
miliki. Dia telah mendengar bahwa di dunia nyata, Hilamee lebih tua dari Masakado. 
Meskipun dia bukan, hasilnya mungkin akan sama. 

"Hmm, ya, mari kita tanyakan secara rinci nanti. Tentang kamu dan Hilamee, pertama-
tama. " 

" Ya Tuhan, tolong jangan ... " 

Shin menyeringai lebih lagi, membuat Masakado kecewa. Kawan-kawannya yang lain 
mungkin bercanda juga. Sepanjang lutut Schnee diam, tetapi senyum di bibirnya 
mengisyaratkan bahwa dia berbagi pikiran Shin. 

Ketika mereka tiba di institut, mereka langsung masuk berkat kehadiran Masakado. 
Penjaga, yang juga seorang Terpilih dan instruktur, adalah salah satu dari rekan-rekannya. 

Mereka langsung pergi ke kantor kepala sekolah. Masakado mengetuk dan meminta izin 
untuk masuk, yang diberikan segera. 

"Pemusnahan Shadow Hound telah selesai. Ini buktinya. " 

" Benar. Saya akan mengurus dokumentasi. " 

Laporan, bagian dari tugas kepala sekolah, dilakukan secara formal. Hilamee memeriksa 
kartu materi yang diberikan Masakado dan menandatangani dokumen. 

"Masakado." 

"Hm?" 

"Selamat datang kembali. Aku senang melihatmu selamat. " 

Hilamee menunjukkan senyum tak berdaya, sangat berbeda dari yang dia tunjukkan 
kepada Shin atau guru lainnya. 

"Ah, ya, terima kasih. Itu ... ini terasa agak memalukan dengan orang lain yang hadir ... " 

" Eh? Apa maksudmu? " 

" Maksudku, ada Shin dan Schnee juga ... " 

"Eh !? Apa!? Di mana !? " 

" Apa yang membuatmu terkejut? Mereka tepat di belakang ... " 

Masakado berbalik, bingung oleh kejutan Hilamee, tetapi Shin dan Schnee tidak terlihat. 
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"... Kamu benar-benar membuat kami baik." 

"Haha, aku tidak bisa menahannya." 

"Kalian berdua sangat menggemaskan." 

Shin dan Schnee menonaktifkan 【Menyembunyikan】 dan menunjukkan diri. 

"Www-whaaa ..." 

Hilamee, tidak dapat memahami situasi, kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa dia telah 
terlihat dengan wajah yang sangat "tidak profesional", jadi wajahnya dengan cepat menjadi 
merah padam. 

"Sepertinya aku tidak khawatir sama sekali. Aku akan memanggil Luxuria, jadi tolong 
lanjutkan. " 

" Aku juga akan menemanimu. " 

Shin mengangguk puas, lalu meluncur keluar ruangan, diikuti dengan mulus oleh Schnee. 

"Shi ----- n !!!" 

"Hilamee, tenang! Hei Shin, bagaimana bisa kau meninggalkan kami seperti itu !? " 

Shin mendengar suara-suara dari pintu dan berpikir dia mungkin sedikit berlebihan, 
mungkin. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 14 - 3.3 
Ketika Shin dan Schnee kembali ke kantor kepala sekolah dengan Luxuria di belakangnya, 
wajah Hilamee masih merah. Luxuria tidak melepaskan kesempatan ini. 

"Ya ampun, apakah kita memerah, kepala sekolah?" 

"Tolong, jangan 

katakan apa-apa lagi ," jawab Hilamee segera. Setelah itu, dia mengeluh kepada Shin untuk 
sementara waktu. 

"Apa urusanmu hari ini? Saya kira itu adalah sesuatu yang berbeda dari kemarin? " 

" Ya, saya bertanya-tanya apakah kita dapat mengatur beberapa perangkap anti-iblis di 
sekitar Luxuria. " 

Shin menjelaskan bahwa jika musuh memulai pertempuran tanpa menyadari jebakan, 
gelombang dapat dengan mudah berpihak pada mereka. . 

"Tunggu, biarkan aku memastikan, tapi bukankah perangkap ini juga akan 
memberatkanku?" 

"Ya, jadi kamu harus mempelajari lokasi mereka dengan sangat baik." 

Perangkap anti-iblis akan bereaksi terhadap iblis mana pun. Itu tidak mungkin untuk 
mengatur mereka sehingga Luxuria tidak akan membiarkan mereka pergi. Paling tidak, 
Shin tidak bisa melakukannya. 

Luxuria meletakkan kedua tangannya di pipinya dan menghela nafas. 

"Itu semua kesalahan Avaritia ... lanjutkan dan instal sesuatu yang besar, sehingga 
setidaknya dia bisa menderita kerusakan besar." 

"Apakah kamu yakin? Kamu akan berisiko menderita kerusakan besar juga. " 

" Aku hanya harus menghindarinya. " 

Luxuria tampak sangat percaya diri dalam keterampilan menghindarinya, tapi Shin tidak 
bisa tidak khawatir. Memang benar bahwa perangkap rata-rata tidak akan berarti apa-apa 
terhadap kemampuan pemulihan Avaritia yang abnormal. 

Shin kemudian mengeluarkan salah satu perangkap kualitas tertinggi, yang telah dia 
persiapkan malam sebelumnya. 

"Apa itu?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Jebakan imobilisasi yang aku sebutkan sebelumnya dan jebakan yang hanya menimbulkan 
kerusakan besar pada iblis. Yang benar adalah untuk melumpuhkan, yang kiri untuk 
merusak. " 

Shin belum memiliki jebakan yang dapat menargetkan setan bentuk manusia, tetapi hanya 
yang dimaksudkan untuk bentuk iblis mereka yang sebenarnya. 

"Tubuh bagian bawah Avaritia tidak memiliki bentuk yang tetap, jadi perangkap yang 
melumpuhkan menggunakan mantra air untuk membekukan dan menghentikannya. 
Bahkan jika diaktifkan di dalam lahan institut, tidak ada risiko meledakkan bangunan. 
Namun, jika ada orang lain selain iblis dalam radiusnya, mereka akan membeku juga, jadi 
berhati-hatilah. Adapun perangkap yang merusak, saya punya yang dasar yang hanya 
menembakkan sinar cahaya sedangkan yang lain merusak apa pun di dalam radius mereka. 
Itu hanya memengaruhi Iblis, jadi tidak ada masalah meski ada orang di dalam radius. " 

"Apakah orang akan mati jika mereka terjebak dalam radius aktivasi?" 

"Tujuan utamanya adalah imobilisasi, jadi hampir tidak ada kerusakan. Jenis perusak 
adalah khusus melawan setan, jadi pastikan kamu menjauh darinya. " 

Shin memperkirakan bahwa serangan langsung akan mengurangi sekitar 10% dari HP 
Avaritia. Paling tidak, 【Lifedraining Sludge】 akan terpesona. 

"Maukah kamu mencobanya ... pada saya?" 

Shin serius ketika dia menyebutkan menguji efektivitas item anti-iblis pada Luxuria 
sebelumnya, jadi dia bertanya pada Shin apakah dia benar-benar mau. Kulitnya sangat 
pucat. 

"Segala sesuatunya akan menjadi buruk, jadi aku tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, 
aku mengemasnya dengan sihir. " 

" Begitu. Lagipula, aku tidak terlalu menyukainya. " 

Luxuria tampak lega. Percakapan itu seharusnya serius, tetapi kata-kata terakhirnya 
sepertinya mengarah ke arah yang sama sekali berbeda: lagipula, dia adalah iblis nafsu. 

"Saya ingin mengatur mereka sesegera mungkin, dapat Anda memberikan izin?" 

"Hanya untuk memastikan, siswa tidak akan berada dalam bahaya, kan?" 

"Mereka tidak akan. Perangkap ini hanya bereaksi terhadap setan, jadi bahkan jika siswa 
menyentuhnya tidak akan terjadi apa-apa. " 

Salah satu karakteristik perangkap adalah bahwa mereka tidak akan menunjukkan reaksi 
terhadap semua spesies kecuali setan. 
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"Kalau begitu tidak apa-apa. Api ramah semacam itu akan terlalu menakutkan. " 

Hilamee ditugaskan menjaga keamanan siswa juga, jadi kata-kata Shin memberinya 
kelegaan. 

Shin kemudian pergi untuk menginstal jebakan dengan Luxuria. Karena ada kemungkinan 
dimata-matai oleh orang-orang dari pihak Avaritia, disusupi di institut, mereka 
memastikan untuk menyamarkan tindakan mereka. 

"Aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu di sana ... aku harus benar-
benar hati-hati." 

Luxuria dengan hati-hati menatap Shin yang memasang perangkap, kemudian berbicara 
dengan ekspresi tegang di wajahnya. Untuk memastikan musuh tidak mengetahui tentang 
jebakan, mereka tidak membuat peta atau menuliskan lokasi. 

Hanya Shin, Schnee, Luxuria, dan Hilamee yang tahu tentang lokasi jebakan. 

"Aaah, ini semua salahmu, Avaritia!" 

Saat Luxuria mengerutkan kening, Shin dan yang lainnya bisa merasakan kesedihannya 
yang tulus. 

◆◆◆◆ 

Setelah kelompok Shin mengatur jebakan, Hilamee meninggalkan institut untuk pergi ke 
istana kerajaan: dia harus melaporkan informasi yang diterima dari Shin ke petinggi. Dia 
sebenarnya berencana untuk pergi hal pertama di pagi hari, tetapi berita tentang 
kekalahan Avaritia sedang menyebar di sekitar kastil, jadi butuh beberapa waktu sebelum 
dia bisa menjadwalkan janji. 

"Masih ada waktu sebelum Avaritia tiba, meskipun ..." 

Dia ingin segera mengabarkan berita itu. Dia berpikir bahwa kelompok Shin akan diberi 
izin audiensi dengan raja dengan cepat, tetapi tampaknya beberapa bangsawan tidak 
melihatnya secara positif. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana iblis yang 
menakutkan: jika Shin dan Schnee meminta audiensi, mereka pasti akan menghalangi. 

Hilamee juga menyadari bahwa Shin telah mempercayakan tugas itu kepadanya karena dia 
mengharapkan sesuatu seperti ini akan terjadi. 

"Kurasa Shin dan Schnee akan dengan mudah menyadari jika seseorang melihat mereka 
dengan niat jahat." 

Hilamee tahu, jadi Shin pasti juga. Dia telah mendengar darinya tentang penampilan 
menyusahkan di era permainan juga. 
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Hilamee tenggelam dalam pikiran seperti itu ketika terdengar ketukan di pintu. 

"Saya minta maaf untuk menunggu. Yang Mulia tidak bisa bergerak untuk saat ini, jadi saya 
menggantikan dia. " 

Utusan raja adalah salah satu penjaga dan pahlawan kerajaan, Sherlene. Hilamee, yang 
sering mengunjungi istana kerajaan karena tugasnya sebagai kepala sekolah, sering 
memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Sherlene, sehingga mereka menjadi dekat. 

"Terima kasih telah meluangkan waktu untukku dalam periode sibuk ini." 

Karena posisi mereka, salam pertama mereka harus formal. Namun, suasana hati dengan 
cepat mereda, ketika senyum muncul di wajah mereka. Tidak ada orang lain yang hadir, 
jadi tidak akan ada masalah bahkan jika mereka berbicara secara informal. 

"Ada sesuatu yang perlu kamu laporkan segera, kan? Mungkinkah itu berhubungan dengan 
iblis? " 

" Ya. Shin menyadari bahwa Avaritia belum sepenuhnya dikalahkan. Menurut Luxuria, 
Avaritia masih beberapa hari dari sini. " 

" Bagaimana mungkin !? Sir Shin mengalahkannya, aku ... aku melihatnya dengan mataku 
sendiri! " 

Sherlene yang biasanya tenang tidak bisa menahan kehilangan ketenangannya. 

"Iblis bisa menggunakan kemampuan Iblis lain yang mereka serap, meski sebagai bentuk 
yang lebih lemah. Shin mengatakan bahwa Avaritia mungkin menyerap Sloth. Iblis itu 
dapat membuat salinan dirinya sendiri, jadi Avaritia yang Anda kalahkan mungkin adalah 
salinan yang dibuat seperti itu. Tubuh utama Avaritia akan lebih kuat dari itu. " 

" Ya Tuhan ... jadi itu bukan kekuatan sebenarnya ... " 

Pertempuran itu sepihak, tetapi hanya Shin yang bisa melakukan hal seperti itu. Tanpa 
senjata anti-iblis, Sherlene tidak akan memiliki kesempatan. 

"Berita tentang kekalahan Avaritia menyebar melalui istana ... dan ini terjadi." 

Sherlene memegangi kepalanya dengan tangannya. Raja dan para pembantunya dengan 
pengetahuan tentang iblis akan mengerti bahwa iblis tidak dapat dikalahkan dengan 
mudah, tetapi moral para prajurit pasti akan terpukul. Beberapa bahkan mungkin 
mengatakan bahwa Shin telah melakukan kesalahan. 

"Saya kira lebih baik mengatakan bahwa laporan itu bukan berasal dari Tuan Shin, tetapi 
dari penelitian kami. Kami bahkan belum mendistribusikan semua senjata ... " 
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" Aku setuju, itu akan mengurangi keributan. Tidak ada korban di antara prajurit dalam 
pertempuran sebelumnya, jadi jika Anda membuat mereka marah dengan pidato, 
mengatakan bahwa sekarang giliran ksatria untuk melindungi kerajaan, moral tidak akan 
berkurang terlalu banyak ... saya harap. " 

" Itu bagi saya dan Fagall untuk dipikirkan. Jika Avaritia menuju ke sini, institut adalah area 
yang paling berbahaya. Apakah Anda baik-baik saja? " 

Luxuria ada di rumah sakit institut: menjadi target Avaritia, wajar saja jika institut itu 
menjadi target nomor satu musuh. 

"Kami melakukan penanggulangan. Jika perlu, selalu ada fungsi darurat. " 

" Darurat darurat? Itu yang pertama. " 

" Kita bisa langsung memindahkan semua orang di institut ke tempat penampungan bawah 
tanah. Itu bisa digunakan hanya sekali, jadi ini hanya untuk keadaan darurat, tapi itulah 
situasi kita saat ini. " 

Hilamee berencana untuk menggunakannya tanpa ragu-ragu jika Avaritia memasuki 
institut atau keadaan darurat yang sama terjadi. 

Jika Iblis bertarung dalam bentuk sejati mereka, lingkungan mereka akan berubah menjadi 
puing-puing. Mustahil untuk membuat orang berlindung dengan cara lain jika pertempuran 
antara binatang buas seperti itu pecah. 

"Teleport, lagi ..." 

"Lagi?" 

"Sir Shin memberiku kartu kristal teleportasi untuk keadaan darurat. Dia mengambilnya 
kembali setelah pertempuran melawan Avaritia, tetapi untuk melihat sihir yang 
seharusnya hilang begitu sering disebutkan, aku mulai berpikir bahwa mungkin itu 
sebenarnya tidak terlalu langka. " 

Itu adalah teknologi yang tidak mungkin untuk ditiru saat ini: hanya mantan pemain, yang 
dipilih dan yang beberapa pewaris bisa menggunakannya. Selain itu, bahkan tidak semua 
mantan pemain atau yang terpilih dapat menggunakan teleportasi, jadi tidak ada kemajuan 
dalam penelitiannya. 

"Aku juga hanya memiliki fungsi guild house, jadi aku tidak bisa menggunakan teleportasi. 
Tergantung pada bagaimana itu digunakan, itu bisa menjadi senjata mematikan, jadi 
kemampuan ini akan berbahaya jika menyebar. " 

Itu bisa sangat efektif untuk pembunuhan atau invasi: sambil nyaman, Hilamee berpikir 
bahwa itu tidak boleh disebarkan. Sherlene juga bisa memahami pendapatnya. 
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"Kami pergi sedikit off topic ... hari ini saya datang untuk melaporkan hanya sekitar setan." 

"Itu bagus. Saya akan melapor kepada raja. " 

" Terima kasih. " 

Hilamee menambahkan bahwa dia akan menghubungi jika ada sesuatu yang baru dan 
meninggalkan istana melalui kereta kuda, ketika Sherlene melihatnya pergi. Dia masih 
memiliki banyak hal untuk dilakukan di institut, sebagai kepala sekolahnya. 

"Iblis yang lebih kuat dari itu akan datang? Kami benar-benar harus siap untuk apa pun. " 

Sherlene pergi untuk melapor kepada raja begitu Hilamee pergi. 

Sherlene mengingat tekanan yang dia rasakan selama perang melawan Avaritia dan 
mengepalkan tangannya. Shin dan Schnee pasti akan waspada terhadap tanda-tanda 
Avaritia. Mungkin saja tidak harus menghadapinya secara langsung. Sherlene bertanya 
pada dirinya sendiri apa yang bisa dia lakukan. 

Berkat senjata yang diberikan Shin padanya, dia bisa melakukan perlawanan, tetapi 
tergantung pada lokasinya, bahkan senjata itu mungkin tidak berguna. Sherlene, yang telah 
mendengar dari Shin tentang kemampuan Avaritia, dengan sedih menyimpulkan bahwa 
jika iblis muncul di kota, yang bisa dia lakukan hanyalah membeli waktu sampai Shin tiba. 

Dia harus mempercayakan orang lain dengan perlindungan negaranya. Inilah yang paling 
membuat Sherlene frustrasi. 

"Nona Sherlene, pertemuan sudah berakhir?" 

"Tuan Namsaar? Saya pikir Anda mengawasi pelatihan prajurit. " 

Sherlene dihentikan oleh Namsaar dalam perjalanan ke ruang audiensi raja. Pemimpin 
ksatria memiliki ekspresi dan suasana hati yang suram seperti biasanya, tetapi Sherlene 
terbiasa dengan itu. 

"Permintaan mendesak dari Hilamee, yang terhubung dengan Sir Shin ... Saya pikir sesuatu 
yang serius terjadi, jadi saya meninggalkan pelatihan kepada wakil kapten. Tidak ada 
kekhawatiran tentang itu. " 

" Begitu. Memang, ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada Yang Mulia sesegera 
mungkin. Tampaknya Avaritia dikalahkan hanya salinan dan tubuh utama masih hidup dan 
baik-baik saja di sana. " 

Sherlene memastikan tidak ada orang di sekitar mereka dan membisikkan berita itu. 
Namsaar hanya mengangkat alis. 

"Saya melihat. Jadi toh itu belum dikalahkan. " 
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"Kamu sepertinya tidak terlalu terkejut. Apakah Anda melihat ini terjadi? " 

Sherlene terkejut bahwa Namsaar tampaknya tahu bahwa sesuatu seperti itu akan terjadi. 

"......" 

"Tuan Namsaar? Apa yang kau ... gh !? " 

Sebelum Sherlene bisa bertindak atas kecurigaannya tentang keheningan khas Namsaar, 
sesuatu melilit lehernya. Sesuatu itu, yang tidak memunculkan sedikit pun, semakin 
mempererat cengkeramannya. 

Karena statusnya yang tinggi, Sherlene tidak akan kesulitan bernapas jika dia hanya 
tersedak, tetapi dia mengalami kesulitan yang tidak terduga sekarang. 

"!?!" 

Situasinya benar-benar tak terduga, tetapi Sherlene tidak akan pingsan tanpa perlawanan. 
Berkat latihannya yang rajin, dia berhasil mewujudkan satu 『Guildern』 segera setelah 

dia menyadari bahwa dia sedang diserang. 

Sebelum dia bisa menyerang apa pun yang mengikat lehernya, bagaimanapun, bayangan 
membentang dari punggung Namsaar dan mengetuk 『Guildern』 menjauh. 

Perkembangan yang tak terduga meningkatkan agitasi Sherlene. Dia telah ditangkap tepat 
ketika dia menghembuskan napas, jadi kesadarannya mulai memudar. 

Jika dia mengeluarkan senjata lain, senjata itu hanya akan dihempaskan, jadi dia mencoba 
untuk dengan paksa melepas apa yang melilit lehernya, tetapi cengkeramannya terlalu 
ketat untuk bergerak. Itu sangat sulit sehingga kekuatan otot Sherlene tidak cukup untuk 
merobeknya. 

"Seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan, tidak menyerah sampai akhir." 

Sebuah suara pria datang dari suatu tempat. Kedengarannya agak muda dan memberi 
Sherlene perasaan gelisah yang kuat. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. 
Bahkan ketika kesadarannya memudar, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan 
Namsaar pergi seperti itu. 

"Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tetap diam. " 

Sherlene hendak menggunakan mantra peledakan diri, ketika kejutan menerpa tubuhnya. 
Hampir tidak sadarkan diri, Sherlene tidak tahan lagi. 

◆◆◆◆ 

" Nngh ... di mana aku ...?" 
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Sherlene bergumam pada dirinya sendiri dan berhenti. Dia melihat sekeliling dan 
menemukan koridor istana kerajaan yang sudah dikenalnya. 

"Nyonya Sherlene? Ada apa? " 

" Ah, tidak, tidak apa-apa. " 

Sherlene meyakinkan Namsaar, yang berjalan beberapa langkah di depan, bahwa tidak ada 
yang salah. Dia bertanya-tanya apakah dia tertidur sambil berjalan, lalu melanjutkan 
langkahnya. 

"Apakah kamu tidak berpikir bahwa semua orang agak terlalu meriah tentang bisnis" 
Avaritia telah dikalahkan! "?" 

Sherlene menghela nafas setelah mendengar percakapan antara beberapa bangsawan yang 
lewat. 

"Saya setuju. Penyebaran monster di sekitar kerajaan masih belum jelas dan telah ada 
penampakan monster tingkat tinggi juga. Lebih dari itu, konvoi pedagang diserang oleh 
monster, sehingga perdagangan dan pasokan terhenti ... itu tentu bukan waktu yang tepat 
untuk 

merayakan . " Seperti yang dikatakan Namsaar, ada banyak masalah yang masih harus 
dipecahkan. 

"Kekalahan Avaritia, bagaimanapun, adalah salah satu dari sedikit berita hebat akhir-akhir 
ini. Kurasa kita bisa menutup mata kalau begitu. " 

" Itu mungkin benar. Saya akan pergi, lalu. Nona Sherlene, tolong jaga kesehatanmu. " 

Dengan ekspresi yang menunjukkan semua kecuali perasaan seperti itu, Namsaar pergi. 
Sherlene mengawasinya pergi, lalu menuju barak pasukan. Dia masih memiliki banyak misi 
penelitian monster dan pemusnahan untuk diorganisir. 

"Oke, saatnya bekerja." 

Sherlene tidak menyadari bahwa lehernya masih menunjukkan jejak tercekik. Atau bahwa 
dia tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi sebelum dia sadar kembali. 

Avaritia belum mati. Ancaman terhadap kerajaan semakin dekat. 
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Vol. 14 - 3.4 
"Sudah hampir sampai, ya." 

Tiga hari telah berlalu sejak Hilamee mengunjungi istana kerajaan untuk melaporkannya. 
Shin mendengar dari Luxuria bahwa, berdasarkan kecepatan saat ini, Avaritia akan tiba 
dalam beberapa hari. 

"Aku khawatir tentang persiapan kerajaan ... mereka tampaknya agak lambat." 

Schnee berbicara sambil memandang ke luar jendela menuju istana kerajaan. Pasukan 
kerajaan sedang meneliti konvoi perdagangan yang hilang, tetapi Shin dan rombongannya 
merasa bahwa mereka tidak mempersiapkan secara memadai untuk melawan pasukan 
iblis. 

Schnee telah mengunjungi istana sehari setelah Hilamee diduga menceritakan laporannya, 
tetapi suasana di antara pasukan sangat santai. Saat ini, dia berpikir bahwa berita itu 
belum dirilis. 

"Mungkin mereka pikir itu terlalu dini dan para prajurit akan terguncang?" 

"Mereka akan panik ketika pasukan monster benar-benar muncul. Semangatnya mungkin 
jatuh, tapi saya percaya itu lebih baik untuk memastikan setiap prajurit tahu apa yang akan 
terjadi. " 

" Itu benar ... " 

Kelompok Shin telah membuang paket monster yang menyerang konvoi dalam beberapa 
hari terakhir. Permintaan yang tak terhitung jumlahnya untuk pemusnahan dikirim ke 
guild, jadi partisipasi Shin sangat disambut. 

Setelah tiga hari pertama, monster-monster itu tampaknya menyadari bahwa ada 
sekelompok prajurit yang memburu mereka, sehingga serangan terhadap konvoi menjadi 
langka. Shin menjual beberapa bagian yang mereka peroleh dan menyimpan sisanya. 

"Mungkin bos Vulcan tahu sesuatu ... mari kita coba bertanya padanya." 

Vulcan bertanggung jawab atas perlengkapan ksatria, jadi dia mungkin akan tahu 
bagaimana pasukan akan bergerak berdasarkan pesanan peralatan yang dia terima. 

Mereka tidak memiliki jadwal tertentu pada hari itu, jadi mereka langsung pergi ke 
bengkel. Shin membuka pintu dan menemukan Vaal di belakang meja resepsionis, seperti 
biasa. 

"Pak. Shin, Ms. Yuki. Saya telah mendengar tentang eksploitasi Anda. " 
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Tampaknya berita tentang pemusnahan Shin juga mencapai telinga Vaal. Menendang 
monster serigala berukuran beberapa mel di udara, menembak kawanan monster burung, 
dan banyak lagi. Meskipun mereka mungkin terdengar seperti cerita yang berlebihan, Vaal 
tidak meragukannya sama sekali. 

Dia sudah mengenal Shin sejak lama, jadi dia tahu betul betapa luar biasanya Shin. 

"Saya merasa saya lebih baik tidak bertanya tentang mereka eksploitasi ... Saya ingin 
berbicara dengan bos, dia di belakang?" 

"Ya. Kamu terlihat berbeda dari biasanya, apakah sesuatu terjadi? " 

Shin juga merasakannya ketika dia datang untuk membawa senjata yang dia temukan di 
gua, tetapi Vaal memiliki mata yang tajam. Dia segera menyadari bahwa Shin tidak datang 
untuk pertukaran teknik yang biasa. 

"Ada sesuatu yang aku khawatirkan, tapi aku tidak bisa memastikan kecurigaanku dengan 
mudah. Ini menyangkut keselamatan Erkunt secara keseluruhan, jadi saya ingin 
memverifikasi sesegera mungkin. " 

" Keamanan seluruh negara? Mungkinkah itu? " 

Vaal menunduk, tenggelam dalam pikirannya. 

"Apakah kamu tahu sesuatu yang mungkin cocok?" 

"Aku mendengar kakek ... bos berbicara dengan beberapa ksatria, dan ... yah, aku tidak tahu 
apakah aku boleh membicarakannya, jadi tolong bicara langsung dengan bos." 

Shin mengerti bahwa Vaal tidak bisa hanya berbicara tentang rahasia negara seperti itu, 
jadi dia mengangguk dan menuju bagian belakang bengkel. Schnee pergi bersamanya kali 
ini. 

Suara logam palu tidak bisa didengar. Shin mendapati Vulcan sedang duduk, tangannya 
disilangkan. 

"Apa yang salah? Sungguh aneh melihat Anda duduk di bengkel tidak melakukan apa-apa. " 

" ... itu Anda. Pandai besi tidak hanya memalu pada logam sepanjang waktu, Anda tahu. Yah, 
kali ini tidak ada hubungannya dengan pandai besi. " 

Vulcan memiliki ekspresi masam, seolah-olah dia frustrasi tentang sesuatu. 

"Bisakah saya bertanya apa yang terjadi? Vaal mengatakan kamu berbicara dengan tentara 
dari kerajaan. Tapi dia tidak mengatakan apa yang kamu bicarakan. " 

" Tidak apa-apa. Lagipula, kau juga terlibat. " 
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" Ya? Maka itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan iblis. " 

Shin menduga itu pasti seperti itu. Dia tidak memiliki koneksi lain ke kerajaan dan 
pekerjaan pandai besi. 

"Orang-orang dari kerajaan datang ke sini mengatakan bahwa iblis telah dikalahkan, 
sehingga mereka tidak membutuhkan peralatan anti-iblis lagi. Saya tidak punya niat untuk 
merusak suasana hati mereka ketika mereka semua sangat pusing dan bahagia, tetapi iblis 
tidak mati semudah itu, bukan? Bukankah mereka selalu memiliki kartu as di lengan baju 
mereka atau apa? Itulah yang salah dengan menggosokku. " 

Vulcan telah belajar tentang iblis sambil membuat senjata yang bekerja melawan mereka, 
sehingga tindakan kerajaan tidak meyakinkannya sama sekali. 

"Bos, kapan mereka menyuruhmu berhenti?" 

"Kapan? Hari ini, baru hari ini. Entah petinggi tahu sesuatu yang tidak kita miliki, atau--- " 

" Itu tidak mungkin. " 

Shin bereaksi sebelum Vulcan bisa menyelesaikan kalimatnya. 

"Apa yang tidak mungkin?" 

"Iblis belum mati. Dan petinggi juga harus tahu. " 

" Apa yang kau katakan? " 

Kerutan Vulcan berubah menjadi kejutan. 

"Ada yang tidak beres. Mengapa mereka menghentikan perintah peralatan anti-iblis, kalau 
begitu? " 

" Informasi itu telah terhenti di suatu tempat ... atau ada yang salah dengan kuningan itu 
sendiri. Bagaimanapun, situasinya benar-benar buruk. " 

Hilamee mengatakan bahwa dia telah menyampaikan pesan itu dengan sepatutnya. Itu 
tidak terlihat seperti sesuatu yang tidak biasa terjadi padanya, jadi Shin berpikir bahwa 
orang yang dia beri pesan atau atasan mereka curiga. 

Beberapa waktu telah berlalu sejak dia bertemu raja, tetapi tidak ada yang aneh dengan dia 
pada saat itu. Dia tidak ingin berpikir bahwa petinggi kerajaan telah jatuh ke tangan iblis 
dalam waktu yang singkat. 

"Mungkin iblis melakukan sesuatu untuk mengganggu?" 
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"Aku ingin tahu. Mereka mengatakan bahwa ada orang yang mau mengikuti iblis juga. 
Mereka mungkin telah melakukan sesuatu. " 

" Ada orang seperti itu? " 

Vulcan bergabung dalam percakapan Shin dan Schnee. Dia mungkin tidak bisa memahami 
bagaimana orang-orang rela bekerja sama dengan iblis. 

"Dosa-dosa iblis awalnya merupakan cerminan dari keinginan orang. Bukan tidak mungkin 
orang tergoda oleh mereka. " 

" Aku hanya tidak memahaminya, tapi ... aku tidak bisa menyangkalnya. " 

Vulcan memegang kepalanya dengan tangan dan menutup matanya. 

"Bagaimanapun, kita lebih baik mencari tahu apa yang terjadi dengan petinggi." 

"Apakah ada cara Anda bisa melakukan itu?" 

"Yah, ya, saya punya cara saya ..." 

Shin mengangkat bahu dan memberikan jawaban yang samar-samar. 

"Aku juga akan memeriksa koneksiku. Apakah Anda tidak membuat keributan sekarang, 
Anda dengar? Juga, haruskah saya melanjutkan membuat senjata? " 

" Aku tidak akan menimbulkan masalah. Jika Anda punya waktu untuk membuat lebih 
banyak senjata, tentu saja lakukan. Kami akan membutuhkan mereka. " 

Shin tidak mengatakan bahwa iblis akan segera tiba, tetapi Vulcan memahami situasinya 
dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh mata Shin. Dia menjawab, "Harus bergegas." Dia 
kemudian mulai memalu. 

Shin mengangguk dan meninggalkan bengkel. 

"Apakah kita akan ke istana kerajaan?" 

"Ya, kita tidak memiliki kemewahan melalui prosedur yang tepat." 

Shin menyiratkan bahwa dia berencana untuk menyelinap ke dalam. Informasi tentang 
iblis telah dicegat: bahkan jika dia meminta untuk mengunjungi kastil, dia kemungkinan 
akan ditolak. 

Shin memasuki gang belakang sempit, segera menyembunyikan dirinya dengan 【

Menyembunyikan】 dan melompat. Dia mendarat di atap bengkel, memastikan Schnee 

mengikuti, dan menuju kastil. 
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Tepat saat dia melangkah maju, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. 

"Apa !?" 

Apa yang dia dengar adalah suara yang mirip dengan ledakan. Terkejut, Shin melihat ke 
arah sumber suara. 

"Itu ... tidak mungkin ..." 

Schnee melihat ke arah yang sama dan tidak bisa tidak menyuarakan keterkejutannya, 
dengan alasan yang bagus: mereka melihat tubuh besar Avaritia, yang diperkirakan masih 
beberapa hari jauhnya dari Erkunt, menghancurkan dinding luar kastil. 

Itu lebih dari dua kali lipat ukuran monster Shin, Schnee dan Sherlene bertarung di penjara 
bawah tanah, berukuran hingga 7-8 mel. Tinjunya dengan mudah menghancurkan dinding 
yang melindungi kastil. 

Awan debu naik ke langit ketika suara dentuman dinding yang runtuh mencapai telinga 
Shin. 

"Ayo pergi. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Avaritia sudah ada di sini !! " 

" Ya! " 

Di belakang Avaritia, gerombolan kehadiran monster mendekat. Mereka melanjutkan 
dalam barisan tertib, dan Shin ingat monster yang dia lihat di gua. Ini mungkin juga 
dipersenjatai dengan cara yang sama. 

Di sisi lain, ada beberapa kehadiran manusia di dekat Avaritia, bergerak ke berbagai arah. 
Orang-orang yang tidak bergerak lumpuh karena ketakutan atau terluka oleh tembok-
tembok yang runtuh. 

"Ini buruk. Jika berhasil masuk ke dalam, itu--- " 

" Shin? " 

Schnee bertanya mengapa Shin berhenti bicara dan dia menjawab bahwa dia baru saja 
menerima kartu pesan. 

"Bahkan Luxuria tidak mengerti apa yang terjadi. Itu bergerak sambil menghindari deteksi 
nya ... mungkinkah itu diteleportasi !? " 

" Dengan kristal, itu mungkin saja terjadi. " 

Teleportasi adalah keterampilan yang tersedia hanya untuk pemain. Itu masuk akal bagi 
Shin. 
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Tidak ada monster yang memiliki kemampuan teleportasi, juga tidak perlu. 

Biasanya monster akan berkeliaran di rute yang telah ditentukan atau berbaring menunggu 
di lokasi tertentu. 

Hanya pemain yang pindah dari kota ke kota, dari rumah guild ke ladang, dll. 

"Sial, aku seharusnya menyadari ketika kita menentukan tingkat kecerdasan Luxuria ... 
penyergapan via teleport! Dia tahu bagaimana bertarung! " 

Shin berteriak frustrasi karena jatuh dalam trik musuh. 

Avaritia mengabaikan gerbang timur dan barat, dan malah berfokus menghancurkan 
dinding di antara mereka. Itu adalah titik terdekat dengan hutan. Itu adalah lokasi yang 
ideal untuk menyembunyikan monster sampai saat-saat terakhir. 

"Schnee, tolong rawat monster yang datang dari luar. Selamatkan orang-orang yang tidak 
bisa melarikan diri tepat waktu. " 

" Apakah Anda akan menghadapi Avaritia sendirian? " 

" Jangan khawatir. Bahkan jika itu memiliki kekuatan penuh, aku tidak akan kalah. Aku 
akan memukulnya sekuat yang aku bisa, jadi aku bisa mengirimnya terbang. " 

Shin dan Schnee berlari di atap seolah-olah mereka sedang terbang. Avaritia fokus pada 
menghancurkan dinding luar, jadi itu tidak akan masuk untuk mengamuk dulu. 

Shin berpikir bahwa dia akan berhasil tepat waktu, tetapi --- seandainya untuk melawan 
upaya Shin -- tubuh besar Avaritia menghilang, beberapa saat sebelum Shin bisa tiba. 

"Bajingan itu...! Itu berubah menjadi bentuk manusia! " 

Ikon besar Avaritia telah berubah menjadi salah satu dari banyak titik di peta. Berbaur 
dengan kerumunan yang panik, akan sangat sulit ditemukan. 

Namun monster dan manusia, memiliki kehadiran yang berbeda. Tidak semua lokasi 
dipenuhi orang. 

Sekarang monster-monster itu belum menembus bangunan kastil melalui dinding-dinding 
yang runtuh, tidak salah lagi. Namun harapan Shin dikhianati lagi. 

"Apa? Sudah ada monster di kota? " 

" Ada apa di dunia ...? " 

Schnee juga bingung. Kehadiran monster di luar tembok itu masih jauh dari kota. Monster 
yang tiba-tiba muncul di dalam datang dari tempat lain. 
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Kasus terburuk adalah bagi Avaritia untuk bergaul di antara para monster, membuatnya 
tidak mungkin untuk melihat yang mana itu. Itu mungkin diprioritaskan bersembunyi di 
antara monster daripada langsung menuju ke Luxuria. 

"Aku kehilangan jejak kehadiran Avaritia ..." 

"Aku juga ..." 

Mereka bisa melacaknya pada awalnya, karena kepadatan rendah ikon monster, tetapi 
setelah Avaritia tiba di lokasi di mana sekelompok monster berkeliaran, mereka kehilangan 
itu. 

"Ini semakin memburuk ... kehadiran monster bahkan di istana kerajaan. Apa yang sedang 
terjadi? " 

Bahkan dalam jangkauan bidang deteksi Shin, ada kelompok monster yang mengamuk di 
berbagai lokasi di seluruh kota. Tidak seperti monster di luar, bergerak maju dengan 
teratur, monster di dalam kota memiliki gerakan yang tampak acak, seolah-olah mereka 
hanya mengikuti insting mereka. 

"Kurasa yang ada di dalam adalah pion yang bisa dihabiskan, dimaksudkan untuk 
membingungkan kita. Mereka masih cukup kuat untuk melukai warga. Sialan. " 

Di sekitar guild petualang dan pos tentara, ada banyak orang yang terbiasa bertarung, 
sehingga mereka bisa mengurus monster yang menyerang. Yang tiba-tiba muncul di kota 
adalah level 200 paling banyak dan umumnya dipindahkan sendiri, yang merupakan 
lapisan perak. 

"Apa yang akan kita lakukan?" 

Schnee menatap mata Shin. 

Tidak ada keterampilan yang bisa dengan mudah hanya menerbangkan monster. Hanya 
Shin dan Schnee yang hadir saat ini: mereka harus memutuskan apa yang harus dilakukan. 

"Seperti yang aku katakan sebelumnya, tolong jaga monster-monster di luar. Mereka jauh 
lebih kuat daripada yang ada di dalam, setelah semua. Sangat sedikit orang di sini yang bisa 
berurusan dengan itu. " 

Pasukan monster yang datang dari luar mungkin sekitar tingkat yang sama dengan 
monster yang ditemukan Shin di gua. Mereka jauh lebih mengancam daripada yang saat ini 
berjalan liar di kota. 

"Kemana kamu akan pergi, Shin?" 

"Aku akan menemukan Luxuria dulu. Jika Avaritia muncul di suatu tempat, itu 
kemungkinan berada di tempatnya. " 
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Tujuan Avaritia jelas: Shin tidak bisa memikirkan pilihan lain. Shin bisa mengalahkannya 
sendiri, jadi dia memutuskan untuk pergi ke lokasi yang paling mungkin. 

"Ketika kamu selesai dengan monster di luar, kembalilah dan hadapi dengan yang ada di 
kota. Kita tidak bisa melakukan keduanya hanya dengan kita berdua ... " 

Kalau saja Shibaid dan yang lain ada di sini... Shin mendapati dirinya berpikir. 

Dia telah meminta Tzaobath untuk membawa mereka ke Erkunt, tetapi Filma dan Sety 
sibuk merebut kembali sebuah kota yang ditaklukkan oleh iblis, sementara Shibaid dan 
Tiera memulihkan Pohon Dunia yang lemah, sehingga mereka tidak bisa langsung pergi. 

Mereka semua sibuk dengan tugas-tugas penting, jadi Shin tidak bisa mengandalkan bala 
bantuan. 

"Dimengerti. Aku akan melakukannya secepat mungkin. " 

Shin dan Schnee mengangguk satu sama lain, lalu lari. Yang pertama menuju institut, yang 
kedua menuju dinding kastil yang runtuh. 

Ancaman Erkunt telah menyerang dengan waktu yang tidak ada yang mengira. 
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Vol. 14 - 4.1 
Dinding luar dihancurkan, dengan bagian dinding jatuh ke kota. Bagi warga Erkunt, lebih 
dari cukup untuk membuat panik. Orang-orang dan gerobak yang cukup malang untuk 
dekat dengan dinding hancur oleh puing-puing. Bahkan hanya getaran yang disebabkan 
oleh dampak yang melukai banyak orang di dekat sumbernya. 

Namun, mimpi buruk baru saja dimulai. Dari sisi lain tembok yang hancur, pelaku bencana 
ini telah menunjukkan dirinya. 

"Apa-apaan ini ... apa itu ...?" 

Meskipun setinggi dinding, hanya tubuh bagian atas yang terlihat. Berpusat pada badannya, 
dengan tulang-tulang yang menonjol dari samping, adalah kepala singa yang terlihat 
dicangkokkan ke dalamnya. Kepalanya, berbentuk seperti kepala kambing yang terbuat 
dari tulang, dihiasi dengan tanduk melengkung hitam yang menandakan bencana yang 
tidak menyenangkan. 

Penampilan binatang buas itu jauh berbeda dari monster yang biasa dilihat orang, cukup 
untuk membuat petualang bergetar. 

"Gh, aku merasa ... sakit ..." 

Beberapa orang, yang tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, dan menjadi mangsa aura 
iblis. Perlawanan mereka yang hampir tidak ada menyebabkan mereka terlalu mudah 
dipengaruhi oleh status Avaritia. 

Berkat statistik mereka, Shin dan Sherlene hanya merasakan sensasi yang tidak 
menyenangkan, tetapi warga rata-rata hanya memiliki level satu atau dua digit, sehingga 
mereka tidak berdaya. Warga tidak hanya tidak bisa bergerak, tetapi juga orang-orang yang 
berteriak kesakitan karena luka mereka berhenti, tidak dapat menyuarakan rasa sakit 
mereka karena efek status. 

Hal yang sama berlaku untuk penjaga dan petualang. Mereka jauh lebih kuat daripada 
warga rata-rata, tetapi mereka masih tidak bisa menandingi kekuatan Avaritia. 

Level 750. Hanya sejumlah kecil Orang Terpilih yang bisa berharap bisa melawannya. 

Itu adalah level kekuatan yang tidak akan pernah dicapai oleh kebanyakan manusia, yang 
level tutupnya tetap. Hampir tidak mungkin bahkan mencapai level yang cukup tinggi 
untuk benar-benar "melakukan pertempuran" melawan begitu banyak kekuatan. 

Tanpa kekuatan luar biasa, "pertempuran" hanya akan berubah menjadi "pembantaian". 

"Apa yang sedang terjadi!? Bukankah mereka mengatakan bahwa iblis telah dikalahkan? " 
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Para penjaga, yang sangat percaya pada kabar baik yang mereka terima, berjuang untuk 
bangkit kembali, tetapi tidak berhasil. 

Berkat upaya para pahlawan dan klan pemburu setan, iblis yang mengancam Erkunt telah 
dikalahkan. Informasi itu datang dari para petinggi kerajaan: mereka tidak bisa 
mempercayainya. 

Apa makhluk sebelum mereka? Sosok dan kekuatan yang tidak menyenangkan itu adalah 
iblis yang terus-menerus. 

Para penjaga, yang telah diberitahu tentang potensi ancaman iblis, secara alami akan 
mengidentifikasi binatang buas yang menghancurkan dinding sebagai iblis. 

"Seseorang, tolong ..." 

"Adakah yang bisa bergerak?" 

"Sial ... tubuhku terasa ... sangat berat ..." 

Suara-suara meminta bantuan bisa terdengar dari sana-sini. 

Beberapa penjaga dan petualang entah bagaimana bisa berdiri kembali, tetapi hanya itu 
yang bisa mereka lakukan. Mereka nyaris tidak memiliki kekuatan untuk membantu diri 
mereka sendiri, jadi membantu orang lain adalah tidak mungkin. 

Ada banyak yang terluka, bahkan mungkin sudah meninggal, di tempat itu saja. Tidak ada 
yang tahu kapan dinding akan benar-benar runtuh, membiarkan gerombolan monster 
masuk, bahkan saat itu, mustahil bagi orang-orang untuk berlindung di tempat lain. 

Tanpa diketahui penjaga, situasinya berubah. Aura yang menindas tiba-tiba menghilang. 

"A-apa?" 

"Kepalaku berputar!" 

"Hei! Benda itu menghilang! " 

Para prajurit masih mengalami kesulitan menyusun kembali, tetapi salah satu dari mereka 
dengan cepat pulih dan berteriak sambil melihat dinding. 

Para prajurit lain juga melihat, tetapi tidak menemukan apa pun selain tumpukan puing, 
tanpa ada tanda-tanda monster yang menciptakan mereka. Lubang besar menganga 
ditinggalkan di tempatnya. 

Para prajurit juga bisa melihat awan debu menggantung di atasnya. 

"Sesuatu akan datang ..!" 
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"Monster !! Tapi tunggu! Mereka bersenjata !? " 

Seorang prajurit dengan penglihatan yang lebih baik daripada kebanyakan orang 
meneriakkan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Monster-monster yang berbaris menuju 
kota, membentuk file tertib, semuanya mengenakan baju besi dan menggunakan pedang, 
tombak, atau peralatan lain yang memperkuat tanduk dan taring mereka. 

"Kotoran!! Kirim pengiriman darurat ke guild dan pasukan !! Jika Anda bisa bergerak, ambil 
senjata !! Jika kita tidak menghentikan mereka di sini, mereka akan membobol kota !! " 

" Kita melawan sebanyak itu !? Aku bahkan belum pernah melihat kebanyakan dari 
mereka! Tidak mungkin kita bisa menghentikan mereka ... kita harus mundur. " 

" Kita tidak bisa! Jika mereka masuk ke dalam tembok, akan ada korban besar !! " 

Para tentara yang saling berteriak saling menangkup memegang senjata dengan tangan 
bergetar. 

Mereka adalah penjaga yang menerima pelatihan untuk menjaga keamanan kota. Mereka 
mengerti betul betapa berbahayanya bungkusan monster sebelum mereka. 

Jika mereka bertarung, mereka akan, tanpa diragukan lagi, dimusnahkan. Namun, 
memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka tidak bisa mundur begitu saja. Lagi 
pula, mayoritas orang di kota tidak bisa bertarung. 

Jika mereka diserang oleh monster, mereka akan dibunuh jika mereka beruntung, atau 
bermain-main dengan mereka jika tidak. Sebagai penjaga, mereka tidak bisa membiarkan 
itu terjadi begitu saja. 

"Sialan semua !! Jika aku bisa melindungi kota, aku juga akan melakukannya !! " 

" Pinjamkan aku ide-idemu, kalau begitu. Bahkan jika kita membuat tembok di sini, kita 
hanya akan diarahkan. " 

" Cih, baiklah. Saya tidak berpikir itu layak jack shit, tapi mari kita beli waktu sebanyak 
yang kita bisa dengan busur dan sihir! Jika Anda ingin melarikan diri, pergi dan jangan 
kembali !! " 

Menyadari bahwa tidak ada waktu untuk berdebat, penjaga yang sebelumnya menuduh 
penjaga lainnya yang membela kota berteriak kepada yang lain. Dia juga salah satu 
pelindung Erkunt: dia tentu saja tidak hanya mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. 

Namun, bertentangan dengan harapannya, tidak ada penjaga yang melarikan diri. 

"Hah, tidak ada yang berlari? Kurasa aku benar-benar tolol karena berdebat! " 
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" Jangan berpikir begitu. Ludah kecil kami di sini berfungsi untuk membuat sebagian dari 
kami mengambil keputusan. " 

" Beberapa orang bodoh. Kamu punya saya dalam hal ini, Anda lebih baik mendapatkan 
saya minuman keras nanti! " 

" Jika kita selamat, tentu saja !! " 

Seringai di bibir mereka, lahir dari keberanian baru mereka, para prajurit menghadapi 
monster. Penjaga lain dan beberapa petualang yang kebetulan berada di dekatnya juga 
memegang senjata mereka. 

Semua orang tersenyum, tetapi mereka tahu bahwa mereka jauh di atas kepala mereka. 

"Mereka datang ..." 

Orang-orang yang menggunakan busur atau sihir jarak jauh menyerang, tetapi bahkan 
tidak satu monster pun jatuh. Bahkan jika serangan mereka menyerang, baju besi musuh 
melindungi mereka. 

Pasukan monster mendekat, tanah bergetar di bawah kaki mereka. 

Namun, pasukan busuk itu, tidak bisa menembus lubang di tembok dan menyerbu kota. 
Terbang di atas kepala prajurit, badai panah kilat menghujani monster. 

Petir menyambar melalui baju besi monster, yang telah mengusir semua sihir sampai saat 
itu, membakar kulit dan sisik mereka juga, menempatkan monster di garis depan keluar 
dari komisi. 

Beberapa masih bernafas, tetapi kerusakan dan ketakutan mencegah mereka bergerak. 
Monster di garis depan, yang berhenti di jalurnya, dihancurkan di bawah kaki monster di 
belakang mereka, yang tidak bisa berhenti tepat waktu, mengganggu kemajuan mereka dan 
menciptakan kekacauan di antara barisan. 

"Serius ...? Apa itu? " 

" Itu akan datang lagi! " 

Setelah badai petir, hujan panah es mulai turun. Namun, itu ratusan kali lebih besar dari 
yang diketahui para prajurit. Daripada panah es, itu adalah hujan pilar es: mereka hancur 
di atas monster, menciptakan beberapa panah es yang menghujani monster. Mereka yang 
berada di luar jangkauan petir juga disambar kali ini. 

Panah es, seperti halnya badai petir sebelumnya, benar-benar mengabaikan perlengkapan 
pelindung dan bersembunyi monster, menusuk mereka seolah menusuk buah. Panah 
melewati beberapa monster dan tetap bersarang di tubuh orang lain, tapi tetap saja itu 
cukup untuk menghentikan momentum mereka. 
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"Luar biasa ..." 

Para penonton menggumamkan komentar semacam itu sambil melihat monster-monster 
menjatuhkan satu demi satu. 

Jika mantan pemain hadir, mereka akan mengakui bahwa serangan kilat adalah 
keterampilan sihir Petir 【Guntur Split】 dan panah es diciptakan oleh keterampilan sihir 

Air 【Eis Ast】. 

Beberapa monster tetap ada, tetapi para prajurit mengira bahwa mantra sihir raksasa itu 
tidak mungkin meninggalkan banyak. Mereka semua sepakat dalam benak mereka bahwa 
pengguna sihir yang kuat harus terkenal secara luas. Petir dan es. Berdasarkan kekuatan 
mantra, mereka harus menjadi keterampilan, bukan seni. Tidak ada yang hadir, 
bagaimanapun, bisa memikirkan pengguna sihir yang sesuai dengan deskripsi, jadi mereka 
semua bingung. 

Perapal mantra misterius ini kemudian muncul. 

Mantel panjang merah, celana panas dan sepatu bot panjang, rambut keemasan mengalir 
dalam angin. Siluet ramping, telinga panjang dan kekuatan sihir yang luar biasa: para 
prajurit di belakangnya menyadari bahwa dia harus menjadi Elf Tinggi. 

Pada saat yang sama, mereka menemukan itu tidak biasa bahwa dia menggunakan pedang 
pendek biru dan merah. Menilai dari kekuatan mantra, mereka yakin kastor itu adalah 
seorang penyihir dengan staf yang kuat. 

Di depan para penjaga yang kebingungan, High Elf mengarahkan pedang pendek merah di 
tangan kirinya ke arah monster yang tersisa. Setelah beberapa saat, ujungnya mulai merah 
menyala. 

Skill sihir api 【Crimson Ray】. 

Sinar sihir bertenaga panas terkonsentrasi berlari melalui monster, diikuti oleh semburan 
api yang mekar dari tanah. Api dan ledakan menyapu monster yang tersisa: mantra itu jauh 
lebih kuat daripada yang sebelumnya. 

Monster-monster yang langsung terkena sinar langsung meleleh: mereka yang tidak, 
terlepas dari seberapa lapis baja mereka, dihancurkan atau dibakar oleh ledakan. 

Sinar panas kemudian lenyap, meninggalkan pemandangan mengerikan dari bumi dan 
mayat yang hangus. 

"Untuk apa kita semua siap mati ...?" 

"Yah, kita memang menegaskan kembali keyakinan kita." 
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Situasi terus berubah tiba-tiba, sehingga para penjaga dibiarkan sangat bingung. Namun, 
pada saat yang sama, mereka juga lega. Sementara itu bisa sementara, ancaman itu 
sekarang hilang. 

Mereka tidak bisa merasa tenang untuk waktu yang lama. 

"Hei!! Ada monster yang mengamuk di kota !! Jika kau bisa bertarung, ayo bantu kami !! " 

" Apa!?! " 

Para penjaga, terperangah oleh Elf Tinggi dan sihir yang dia gunakan, dengan paksa dibawa 
kembali ke dunia nyata oleh peringatan baru, terdengar dari dalam dinding kastil. 

Sudah ada monster di dalam kota: para penjaga berpikir bahwa gerbang kota telah 
ditembus. Menutup gerbang akan memungkinkan mereka untuk bertahan untuk sementara 
waktu, tetapi jika sejumlah besar monster menyerang mereka dari belakang, area di sekitar 
gerbang akan jatuh dalam kepanikan. Kemungkinan gerbang itu jatuh sebelum ditutup 
lebih dari kemungkinan. 

"Satu-satunya dinding atau gerbang yang dilanggar ada di sini. Saya tidak tahu 
penyebabnya, tetapi tampaknya monster tiba-tiba muncul di dalam kota. Level mereka 
rendah, tetapi jumlahnya sangat besar: sepertinya ini terjadi pada rentang yang luas juga. 
Aku akan menutup celah di sini, jadi tolong mulai menundukkan mereka dari lokasi 
terdekat. " 

Setelah menghabiskan beberapa unit monster yang tersisa, High Elf berbicara kepada para 
penjaga dengan nada yang jelas bergema. 

Monster yang dia lihat saat menuju ke dinding luar paling banyak adalah level 100. Jumlah 
mereka banyak, tetapi tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh para penjaga dan petualang. 

"Sial, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" 

"Mudah di sana. Jika apa yang dia katakan itu benar, kita bisa mengatasinya. Ayo serahkan 
tempat ini padanya dan pergi ke tempat lain. " 

" Mau bagaimana lagi !! " 

Ada yang kewalahan, ada yang mengeluh, ada yang lega. Walaupun reaksinya berbeda, 
mereka semua mengangkat senjata dan menyebar. 
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Vol. 14 - 4.2 
"Aku harus bergegas." 

Setelah para penjaga dan petualang pergi, High Elf melihat ke dinding dan berbisik pada 
dirinya sendiri. 

Terkejut oleh monster dan mantra sihir, para penjaga tidak menyadari bahwa High Elf 
adalah Schnee yang menyamar. Karena penyamarannya, dia memilih peralatan cahaya 
yang mudah dipindahkan. 

Kecuali satu tempat yang telah hancur, dinding luarnya tidak tersentuh. Tidak jelas berapa 
banyak mereka telah dirusak oleh gempa susulan. 

Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada dinding, Schnee pertama kali menghancurkan 
musuh terdekat dengan 【Thunder Split】 dan 【Eis Ast】, lalu mengurus sisanya dengan 

【Crimson Ray】. 

Jika dia mulai dengan 【Crimson Ray】, dia akan berurusan dengan mereka lebih cepat, 

tetapi ledakan dan nyala api yang dihasilkan berisiko merusak dinding lebih jauh. 

"Aku lebih baik menguatkan mereka agar aman." 

Jika dinding dibiarkan apa adanya, mereka akan mengundang invasi monster lain. Schnee 
menggunakan sihir Bumi untuk membentuk jaring bumi yang padat, lalu menciptakan 
dinding es raksasa untuk menampungnya. 

Berkat kekuatan sihir Schnee, penghalang yang dihasilkan sekuat dinding. Es akan mencair 
seiring waktu, tetapi, sebagai penanggulangan darurat, itu sudah lebih dari cukup. Bahkan 
jika Schnee tidak melakukan apa-apa lagi, itu akan bertahan satu minggu penuh. 

"Apakah itu semua monster ...?" 

Schnee naik ke dinding luar dan mengamati hutan tempat monster itu seharusnya 
bersembunyi. Jangkauan pendeteksiannya tidak selebar Shin, tetapi cukup lebar untuk 
menutupi bidang pandangnya. Tidak ada gerakan yang mirip dengan yang sebelumnya di 
hutan atau lokasi lainnya. 

Kehadiran monster itu hanya dalam kelompok dua atau tiga. Arah dan gerakan mereka 
semua berbeda, jadi mereka kemungkinan tidak terkait dengan invasi. 

"Kalau begitu, mari kita urus monster-monster di dalamnya." 

Dia bisa pergi ke lokasi terdekat, tetapi mengintip peta dan kehadiran yang dia deteksi. 
Mengalahkan monster saja tidak akan menyelesaikan masalah, jadi dia pertama kali 
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mencoba menemukan monster yang menunjukkan perilaku unik atau lokasi dengan 
konsentrasi monster yang abnormal. 

Jika tidak mengalahkan Avaritia berarti monster akan terus bertelur, dia hanya perlu terus 
berjalan sampai Shin mengalahkannya. Tapi, jika bukan itu masalahnya, Schnee harus 
menemukan penyebab di balik penampilan monster itu dan menanganinya. 

"!! Itu ... " 

Beberapa menit telah berlalu ketika mata Schnee fokus pada satu titik peta. Setelah 
monster-monster itu pindah dari tempat di mana mereka mencari mangsa, tiba-tiba itu 
terjadi. Di tempat yang sekarang kosong, monster baru tiba-tiba muncul. 

"Begitu, monster dikirim dari suatu tempat. Saya kira mereka menyiapkan titik seperti itu 
di seluruh kota. " 

Itu entah Tamer 【Summon Partner】 atau titik teleportasi. Schnee berlari ke arah tempat 

monster muncul, menggunakan atap sebagai platform. Dia menemukan monster berlari liar 
dengan jumlah yang lebih besar di dekat titik pemijahan. 

"Minggir." 

Schnee dengan tegas maju melewati monster-monster di jalanan. Dengan api biru pucat 
dari 『Lazuli Flare』 di tangan kirinya dan nyala api merah dari 『Scarlet Blaze』 di 

kanannya, Schnee mengeluarkan tebasan berapi-api yang menakuti monster sebelum 
menyebar ke seluruh tubuh mereka dan membakar mereka ke abu. 

Seolah-olah melakukan tarian ritual pembantaian yang indah, Schnee maju sambil 
meninggalkan gundukan abu di belakangnya. Monster-monster di kota itu level rendah dan 
tidak bersenjata, jadi itu adalah hasil yang tak terhindarkan. 

Dia bisa menggunakan atap untuk melanjutkan sementara mengabaikan monster, tapi dia 
memilih untuk menggunakan rute darat untuk membantu warga dan petualang dalam 
kesulitan. Menghancurkan penyebab utama adalah cara tercepat untuk menyelesaikan 
situasi, tetapi Schnee tidak sedingin membiarkan orang mati di depannya. 

Shin akan melakukan hal yang sama, pikirnya. 

"Ini ..." 

Schnee tiba di tujuannya dan menemukan toko seperti yang lain. Pintu masuk, 
bagaimanapun, dihancurkan dan monster berkeliaran. Dia dengan cepat membakar 
mereka dan memasuki toko. 

Penyebab utama dari masalah itu mungkin ditemukan di dalam toko yang hancur. Apa yang 
ditemukan Schnee, sedikit mengejutkan. 
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Ruang penyimpanan itu lebarnya sekitar lima mel. Di depan lingkaran sihir yang tergambar 
di lantai, siluet yang tampak seperti penyihir memegang tongkat. Di depan mata Schnee, 
lingkaran sihir bersinar dan monster muncul. Ditemani erangan kesakitan pria itu. 

"Hel ... .p ....." 

Sebuah suara tegang keluar dari bibir pria itu, tongkatnya masih di udara, monster di 
depannya. 

Schnee memperhatikan bahwa pipi pria itu kurus, kulitnya hancur, seolah-olah dia akan 
mati. Rambut yang tersisa berwarna putih tidak wajar. Dia seperti mumi yang memegang 
tongkat. 

Semua tanda menunjukkan bahwa pria itu telah mengalami serangan pembuangan yang 
kuat. 

"Sungguh mengerikan ..." 

Schnee menyadari kebenaran dengan menatap pria itu. Selama 500 tahun dia 
menghabiskan waktu menunggu Shin, dia telah melihat banyak, banyak hal, yang beberapa 
di antaranya merupakan kengerian yang tak terkatakan. 

Para pelakunya terkadang orang, kadang monster. Apa yang terjadi pada pria itu tidak 
terlalu jarang. Dia telah dipaksa untuk memanggil monster, secara efektif digunakan 
sebagai baterai ajaib. Ini sering terjadi ketika pelakunya adalah seseorang. 

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

Schnee diam-diam memegangnya 『Lazuli Flare』. Garis miring biru melesat di udara dan 

memotong leher pria itu. Mayatnya dilalap api biru saat menghantam tanah, terbakar 
menjadi abu. 

Ketika pria itu meninggal, lingkaran sihir terdiam. Itu terhubung dengan kekuatan 
hidupnya, yang diubah menjadi kekuatan sihir untuk memberi makan lingkaran sihir. 

Ketika Schnee menemukan pria itu, HP dan sihirnya sudah nol. Satu-satunya alasan dia 
sadar adalah bahwa dia tetap hidup untuk menghilangkan kekuatan sihirnya. Tidak ada 
cara untuk menyelamatkannya, tetapi mungkin untuk setidaknya membuatnya keluar dari 
kesengsaraannya dengan menghabisinya. 

"Apakah ini terjadi di lokasi lain juga?" 

Untuk berjaga-jaga, Schnee menggunakan fungsi tangkapan layar yang diajarkan Shin 
padanya dan merekam lingkaran sihir. Jika metode yang sama digunakan di tempat lain, 
pemanggilan akan berhenti ketika kastor mati. Mungkin saja, jika cukup waktu berlalu, 
lingkaran pemanggil akan menjadi tidak berguna dengan sendirinya. 
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Tentu saja, tidak ada bukti nyata. Beberapa area mungkin memiliki metode pemanggilan 
yang berbeda, atau monster yang dipanggil dapat terus meningkat kekuatannya. 

Schnee memutuskan untuk mengabaikan opsi ini dan menghancurkan semua lokasi 
pemijahan. Dia memeriksa petanya lagi, mempersempit pilihan untuk menyimpan atau 
ruang penyimpanan yang cukup besar untuk menampung lingkaran sihir. 

"Ini aneh ..." 

Monster itu hadir di kota. 

Dia tidak menghitung mereka, jadi dia tidak tahu pada kecepatan apa mereka meningkat, 
tetapi menurut pengalaman Schnee, lingkaran sihir diizinkan untuk memanggil satu 
monster setiap beberapa menit. Dalam satu jam, itu akan berjumlah paling banyak 20 atau 
30 monster. 

Hanya sekitar 30 menit telah berlalu sejak dinding luar runtuh, namun, monster telah 
meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, yang berarti bahwa ada sejumlah besar 
lingkaran sihir. 

Namun, Schnee merasakan sesuatu yang aneh dari jumlah lokasi pemijahan, serta lokasi 
mereka didirikan. 

Pada awalnya dia hanya mencari lokasi yang cukup besar untuk menampung lingkaran 
sihir, jadi dia tidak memperhatikan, tetapi dia menyadari bahwa monster muncul di tempat 
yang sangat tidak biasa. 

"Ada lokasi pemijahan di tengah jalan? Warga atau penjaga pasti akan menyadari ... " 

Lokasi itu mudah ditemukan, tetapi sulit diatur. Sejauh yang bisa diketahui Schnee, 
lingkaran sihir tidak disembunyikan dengan cara apa pun. 

"Kehadiran ini ... bergerak meskipun tidak ada jalan di sini ...?" 

Schnee melihat beberapa kehadiran bergerak melalui dinding di area perbelanjaan. Namun, 
mereka bergerak terlalu cepat. Sepertinya tidak ada halangan di jalan mereka. Schnee 
kemudian memiliki realisasi dan memodifikasi peta untuk menunjukkan tampilan 3D, 
menunjukkan bawah tanah juga. 

"Aku mengerti ... saluran air bawah tanah." 

Bahkan jika mereka tidak berkembang seperti bekas Tempat Suci, kota-kota yang 
mencapai ukuran tertentu menciptakan saluran air bawah tanah. Mereka mencapai di 
mana-mana di bawah kota, seperti perairan di kota-kota modern, dan dikatakan bahwa 
sedikit orang di negeri ini yang tahu tentang perluasan total mereka. Di situlah lingkaran 
sihir didirikan. 
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"Ini tidak baik." 

Mereka terlalu banyak untuk Schnee hancurkan sendirian. Beberapa kehadiran juga 
bergerak di luar tembok internal, di dalam istana kerajaan. 

"Nona Yuki!" 

Angka-angka itu tidak ada di pihak mereka. Schnee sedang memikirkan tindakan balasan 
saat pergi ke titik terdekat, ketika dia mendengar seseorang meneriakkan namanya. 

Itu Masakado, senjata setianya di sisinya, dengan sekelompok petualang di belakangnya. 

"Aku minta maaf mengganggumu saat kamu sedang terburu-buru. Apakah ada cara untuk 
mengatasi situasi ini? Kami telah menghancurkan semua monster yang kami lihat dalam 
perjalanan kami di sini, tetapi sepertinya mereka tidak berkurang sama sekali. " 

Itu adalah pertama kalinya mereka berbicara sebentar, tapi Masakado melewatkan semua 
mukadimah dan langsung menuju pokok pembicaraan . Schnee dengan cepat melaporkan 
temuannya. 

"Memanggil menggunakan orang sebagai bahan bakar, dan saluran air bawah tanah ..." 

"Ada banyak monster yang memanggil lingkaran sihir di atas tanah, tetapi jumlahnya di 
bawah tanah juga cukup besar. Mungkin laju pemanggilan tidak akan meningkat dari waktu 
ke waktu, tetapi mempertimbangkan siapa lawan kita, aku ragu segalanya akan berakhir 
dengan mudah. " 

" Aku juga pernah melihat mereka, mereka tampak seperti sekelompok yang cukup jahat. " 

Masakado mengatakan bahwa banyak yang menyaksikan penghancuran dinding. Dia 
sendiri tidak pernah berpartisipasi dalam misi pemusnahan iblis, tetapi dia telah melihat 
seperti apa iblis dari papan pesan yang terkait dengan permainan. Ketika dia melihat 
monster itu menghancurkan dinding, dia langsung ingat. 

"Ini mungkin berbahaya, jadi saya tidak suka mengatakan ini, tapi kami sangat 
membutuhkan tenaga kerja. Daripada menunggu summoner mengubah baterai ajaib untuk 
kedaluwarsa, kita harus mengalahkan mereka untuk mengurangi potensi korban. Jika Anda 
memiliki peta, saya bisa menunjukkan lokasi umum. Saya membutuhkan kerja sama 
sebanyak mungkin orang. " 

" Roger! Saya yakin saya bisa membantu dengan itu! " 

Berdasarkan pada monster yang dipanggil, hanya mengeluarkan lingkaran sihir dari komisi 
itu mungkin bahkan bagi mereka yang bukan Terpilih, jadi Masakado beralih ke para 
petualang. 
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"Kamu dengar, kan? Kami membutuhkan angka lebih dari apa pun. Jika kita menundukkan 
tempat-tempat monster dipanggil, situasinya akan membaik secara signifikan. Kita tidak 
bisa membiarkan mereka melakukan apa pun yang mereka suka! Tetapi jika keadaan 
berubah menjadi buruk, larilah! " 

Kata-kata Masakado disambut oleh "Roger !!" yang energik. 

Akan sama berbahayanya melawan monster yang berkeliaran di kota. Semua petualang 
yang hadir mengangguk tanpa ragu-ragu. Beberapa dari mereka berlari untuk 
menghubungi guild dan penjaga. 

Schnee menuliskan lokasi lingkaran sihir di peta Masakado, membuat salinan dengan 
keterampilan dan memberikannya kepada para petualang lainnya, yang terbagi dalam 
kelompok tiga dan tersebar di seluruh kota. 

"Apa yang akan Anda Masakado?" 

"Saya akan tinggal di atas tanah dan berurusan dengan bintik-bintik tampak lebih sulit atau 
daerah dengan kepadatan yang lebih tinggi dari monster." 

"Mengerti. Saya akan pergi ke bawah tanah. Untuk jaga-jaga, ambil ini. " 

Schnee kemudian memberikan setumpuk kartu kepada Masakado, ramuan yang dibuat 
khusus oleh Shin. Mereka menyembuhkan lebih dari yang biasa dan bertindak segera. 

"Jangan pernah lengah. Atau Hilamee akan sangat sedih. " 

" Ya ... aku tahu. Tapi aku lebih khawatir tentang dia, karena dia ada di institut. " 

Luxuria ada di institut: Avaritia pasti menuju ke arahnya. 

"Shin akan pergi ke institut saat kita bicara. Dia juga mengatur perangkap anti-iblis, jadi 
aku percaya semuanya akan baik-baik saja. " 

" Itu benar ... oke, waktunya sibuk! " 

Masakado berlari menuju monster dengan ekspresi penuh percaya diri. 

Sementara dia khawatir, dia tidak membiarkannya muncul. Dia tahu apa yang harus dia 
lakukan. 

"Aku juga tidak bisa kalah, aku." 

Schnee juga mulai bergerak segera. Tujuan pertamanya adalah pintu masuk ke saluran air 
bawah tanah. Dia harus memusnahkan monster, sesegera mungkin. 
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Vol. 14 - 4.3 
Sesaat sebelum dinding luar dihancurkan dan monster-monster mulai bertelur di Erkunt ... 

Sesuatu yang abnormal terjadi di dalam istana kerajaan. 

Sebagian besar tentara berkumpul di tempat latihan, dipisahkan menjadi peleton, untuk 
memeriksa peralatan mereka. Mereka semua gugup, beberapa dari mereka bingung. 

"Tidak disangka ada setan lain ..." 

"Mungkinkah institut itu menyembunyikannya? Jika demikian, maka stafnya adalah ... " 

Semua prajurit yang siaga berbisik. 

Tepat ketika semua orang di istana lega dengan berita kekalahan Avaritia, berita lain telah 
tiba. Semua pekerja istana dan terutama tentara terguncang. 

Mereka harus bertarung dengan pedang dan tombak belaka melawan binatang buas yang 
bisa meratakan seluruh kota. Tidak peduli berapa banyak mereka, mereka tidak pernah 
bisa berharap untuk mencocokkannya. 

Tidak ada cukup senjata anti-iblis untuk memasok seluruh pasukan. 

"Aku dengar kalau para klan anti iblis dirasuki oleh iblis." 

"Jika mereka bertarung bersama iblis, kita juga harus bertarung dengan mereka, kan? 
Bisakah kita benar-benar menang? " 

Informasi menyebar dengan kacau. Informasi yang saling bertentangan bahkan mencapai 
prajurit dengan peringkat terendah. Mereka semua berbicara tentang informasi, terlepas 
dari kebenarannya, dan percaya semuanya. 

"Hei, apa yang terjadi di sini !?" 

Ada beberapa yang tidak kehilangan semua alasannya. Salah satu pahlawan Erkunt, Fagall, 
dan para ksatria yang bertugas langsung di bawahnya. 

Ketika Fagall kembali ke kastil setelah melakukan inspeksi di luar Erkunt, ia mendapati 
para prajurit siap berperang, dengan atmosfir yang berat menggantung di atas mereka. 

Fagall yang bingung bertanya kepada tentara di dekatnya apa yang sedang terjadi dan 
diberitahu bahwa kapten penjaga kerajaan secara pribadi memerintahkan mereka untuk 
memusnahkan iblis yang tinggal di institut. 

"Ini tidak mungkin ..." 
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Informasi tentang Luxuria telah dihentikan oleh elit negara. Mustahil bagi pejalan kaki 
biasa untuk mengetahuinya. 

Kapten penjaga kerajaan, Namsaar, juga tahu bahwa Luxuria menentang Avaritia dan tidak 
akan membahayakan orang normal. 

Fagall kemudian bertanya kepada tentara apakah ada sesuatu yang terjadi tentang setan, 
karena pasti ada alasan di balik perintah ini. Akan tetapi, semua prajurit menjawab bahwa 
mereka tidak tahu apa-apa. 

Mereka juga mengutarakan hal-hal yang tidak dapat dipercaya, seperti bahwa Shin dan 
Yuki berada di pihak iblis dan institut secara keseluruhan berada di bawah kendali iblis. 

"Apa yang sedang terjadi di sini ..." 

"Aku percaya bahwa ada keterampilan mental di tempat kerja. Anda dapat melatih tubuh 
Anda, tetapi hal-hal berbeda untuk pikiran. " 

Salah satu bawahan Fagall, yang berspesialisasi dalam sihir dan penyembuhan, 
memberikan pendapatnya. Dia adalah salah satu dari wakil kapten Fagall, seorang Terpilih 
perempuan bernama Nakuri. 

"Jadi itulah alasan mengapa aku merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan ini ... jika 
demikian, kami memiliki keadaan darurat di tanganmu. Saya akan bertanya kepada Yang 
Mulia. Berdasarkan keadaan, kita mungkin perlu izin Raja untuk bertindak. Kassh, Nakuri, 
bawa para ksatria bersamamu dan tanyakan Lady Sherlene apa yang terjadi. Jika mereka 
sudah dalam formasi dalam peleton, beri tahu mereka untuk siaga sampai saya kembali. 
Saya akan bertanggung jawab. Dan ... " 

" Bersiaplah untuk bertarung, ya? " 

Pria yang tampak galak bernama Kassh menyelesaikan perintah Fagall. Dia juga seorang 
Terpilih. 

"Tepat sekali. Nakuri, gunakan keterampilan defensif pada para pria, sebanyak mungkin. 
Jika Anda merasa suasananya menjadi lebih mencurigakan, mundurlah dari istana. Jika kita 
berakhir di bawah pengaruh musuh juga, tidak akan ada yang tersisa untuk melindungi 
kerajaan. " 

"... mengerti. Mohon berhati-hati. " 

Kedua wakil kapten itu menjawab pada saat yang sama, tetapi Kassh terdengar tidak 
sepenuhnya yakin, sementara Nakuri khawatir. Kassh frustrasi karena tidak bisa 
melakukan apa-apa, Nakuri karena khawatir dengan Fagall, yang akan dibiarkan sendiri. 

"Semoga kita bisa belajar sesuatu." 
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Fagall melewati prajurit yang mondar-mandir, bergegas menuju kamar raja. 

"Terlalu sepi ..." 

Biasanya, raja akan melakukan tugasnya saat ini. Fagall memperhatikan bahwa semakin dia 
mendekati kamar raja, semakin sedikit suara yang dia dengar. 

Tentara bersenjata tidak akan ditemukan di daerah ini, tetapi jika ada alasan lain karena 
kurangnya orang di sekitarnya, situasinya sangat mengerikan. 

Fagall semakin terburu-buru, berusaha mengendalikan kegelisahannya. Dia tiba di dekat 
ruangan tempat raja melaksanakan tugasnya dan menemukan dua prajurit berjaga. Fagall 
tahu mereka berdua. 

"Apakah Yang Mulia ada di sini?" 

"Ya, tapi mengapa terburu-buru? Apa ada yang salah? " 

" Seluruh kastil itu. Para prajurit bersiap untuk pergi memusnahkan iblis, tetapi saya 
datang untuk memeriksa dengan raja jika tidak ada kesalahan tentang perintah mereka. " 

Fagall tidak tahu di mana Namsaar, orang yang benar-benar memberi perintah, bisa jadi. 
Ketika dia memberi tahu Kassh dan yang lainnya, raja harus menyadari situasinya, jadi 
Fagall datang untuk menanyakan alasan di balik perintah itu, sambil juga memastikan raja 
aman. 

"Aku belum pernah mendengar tentang perintah semacam itu. Mungkinkah informasi Anda 
salah? " 

"Aku mengerti mengapa kamu berpikir seperti itu. Namun, para prajurit di bawah sedang 
bersiap untuk bertempur pada saat ini. Ada informasi yang saling bertentangan terjadi, 
tetapi sejauh yang saya dengar, mereka diberitahu bahwa ada setan di institut. " 

Para penjaga tampak sama bingungnya dengan Fagall ketika dia tiba di kastil. Fagall 
kemudian menilai bahwa mereka belum kehilangan alasan mereka. 

"Aku ingin berbicara langsung dengan raja." 

"Sebentar." 

Salah satu penjaga membelakangi Fagall dan mengetuk pintu. 

Sementara dia seharusnya berbicara dengan raja di dalam, penjaga yang lain memegang 
gagang senjatanya dan menjaga Fagall tetap terlihat. Bahkan jika bingung, dia tidak akan 
mengecewakan penjaganya. Bahkan jika lawannya adalah pahlawan atau kenalan. Itu 
pekerjaan mereka. 
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Setelah beberapa detik, penjaga pertama memutar gagang pintu dan membiarkan Fagall 
masuk. Penjaga lainnya diam-diam membuka pintu sampingnya juga. 

"Agar kamu datang tanpa pemberitahuan sebelumnya ... apa yang terjadi?" 

Kreunzeit langsung mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah mendengar laporan 
Fagall, alis raja berkerut. 

"Itu juga yang pertama bagiku. Namsaar akan memberi tahu saya terlebih dahulu. " 

" Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Saya tidak tahu di mana Pak Namsaar berada, jadi 
saya memutuskan untuk mengkonfirmasi keselamatan Yang Mulia terlebih dahulu. " 

" Anda baik-baik saja. Apa-apaan ini --- apa !? " 

Suara ledakan menginterupsi kata-kata Kreunzeit. Suara itu datang dari arah jendela: 
Fagall melihat ke luar dan melihat dinding runtuh, dengan monster besar menyerangnya. 

"Apa yang ..." 

Fagall terdiam beberapa saat. Sebuah dinding yang bisa dengan mudah menahan serangan 
dari golem berukuran raksasa dihancurkan, mengungkapkan segerombolan monster di 
belakangnya. 

"Apa yang salah? Apa yang terjadi? " 

" Dinding luar telah dihancurkan. Itu tidak bisa menahan serangan monster raksasa. " 

Kata-kata raja membuat Fagall kembali sadar. Dia kemudian mulai merenungkan apa yang 
baru saja dilihatnya. Kemudian, dia sadar. Bentuk seperti manusia. Tubuh dengan kepala 
singa dicangkokkan ke atasnya. Seorang kepala yang mengenakan tengkorak kambing 
keluar dari mulut singa. Itu semua bertepatan dengan laporan Sherlene tentang 
penampilan Avaritia. 

"Ini tidak masuk akal ... mengapa iblis ada di sini ...?" 

"Bukankah seharusnya wanita Sherlene mengalahkannya?" 

"Itu betul. Para prajurit yang pergi untuk memeriksa daerah itu mengatakan bahwa mereka 
menemukan jejak pertempuran yang jelas. " 

Jika demikian, lalu mengapa? Keraguan dan pertanyaan mengalir di benak Fagall. 

Mungkin mereka hanya mengira mereka mengalahkannya? Mungkin berhasil melarikan 
diri? Alasannya tidak diketahui, tetapi kenyataan bahwa iblis menyerang adalah kebenaran 
yang tidak dapat disangkal. 
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"Itu menghilang? Apakah menuju ke tempat wanita Luxuria berada? " 

Tubuh raksasa iblis menghilang dalam sekejap. Fagall mengira dia melihat bayangan kecil, 
jadi dia berhipotesis bahwa iblis berubah menjadi manusia dan pergi ke kota. Berdasarkan 
informasi yang dimilikinya, tujuan pastilah lembaga itu. 

Haruskah dia bergegas ke dinding yang runtuh? Pergi melawan iblis di institut? Tetap di 
sini untuk melindungi raja? Serangkaian pilihan muncul di benak Fagall. 

Jika iblis mengamuk, kota itu pasti akan menderita kerusakan parah. Monster yang 
mendekati dari luar tembok yang runtuh juga tidak bisa diabaikan. Tidak peduli apa yang 
dia prioritaskan, kerusakan dan korban tidak bisa dihindari. 

Fagall tidak yakin apa yang harus diputuskan, tetapi salah satu pilihan dengan cepat 
dihancurkan. Monster di luar dinding tersapu oleh mantra sihir, celah di dinding tertutup 
dengan es. 

"Itu harus menjadi baik Pak Shin atau perbuatan wanita Yuki." 

"Ya. Itu seharusnya mencegah monster menembus kota. " 

"Maka yang tersisa hanyalah berurusan dengan iblis. Saya tidak tahu apakah Namsaar 
memperkirakan ini, tetapi situasinya menguntungkan kami. Pilih pasukan yang dilengkapi 
dengan perlengkapan anti-iblis dan kirim mereka untuk memusnahkannya. Kelompok Sir 
Shin tentu saja bergerak. Jika memungkinkan, bergabunglah dengan mereka dan 
hancurkan iblis. " 

" Ya, Yang Mulia! " 

Ada terlalu banyak risiko potensial. Mengalahkan iblis, bagaimanapun, menjadi prioritas. 
Fagall hendak pergi untuk melaksanakan perintah yang diterimanya. 

"Hngh !?" 

Dia meletakkan gagang pintu, tetapi melompat kembali seolah-olah ada sesuatu yang 
mengusirnya. Fagall menghunus pedangnya, dengan waspada menatap pintu. 

"... Aku curiga ada seseorang di balik kebingungan para prajurit, tapi kurasa mereka datang 
langsung ke sini." 

"Tolong, pergi. Kehadiran yang tidak menyenangkan ini ... itu akan menjadi lawan yang 
sangat berbahaya. " 

Di luar ruangan, ada juga penjaga. Menimbang bahwa ancaman baru ini telah mendekati 
ruangan tanpa disadari Fagall, itu pastilah seorang pembunuh bayaran yang sangat 
terampil dalam menyembunyikan kehadiran mereka. 
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Fagall tidak tahu seberapa kuat musuh itu, tetapi memperkirakan mereka sangat mampu, 
jadi dia segera meminta raja untuk melarikan diri. Jika Fagall bertarung dengan serius, raja 
akan berada dalam bahaya juga. 

"Yah sial. Saya pikir saya akhirnya mengambil alih orang ini, dan di sini saya menemukan 
rasa sakit lain untuk dihadapi. " 

Ketika Kreunzeit melompat ke lorong rahasia, pintu terbuka. Suara itu terdengar ketika 
pintu mengungkapkan bahwa penyusup itu sangat akrab dengan Fagall. Namun, nadanya 
sangat kasual. Fagall tahu bahwa pemilik suara ini tidak akan pernah menggunakan nada 
seperti itu. 

"Aku benar-benar tidak ingin prediksi ini menjadi kenyataan ..." 

Fagall berbisik pada dirinya sendiri, menatap pria yang memasuki ruangan. 

"Oh, jangan katakan itu? Kita teman, bukan? " 

" Sayangnya, kurasa kita belum pernah bertemu. Kamu siapa? Apa yang kau lakukan pada 
Namsaar !? " 

Suara, tubuh, data 【Analisis】 --- semuanya mengatakan Namsaar. Armor hitam tak 

menyenangkan yang menutupi tubuhnya, tulang kambing yang menutupi setengah 
wajahnya, bagaimanapun, jelas menunjukkan bahwa Namsaar saat ini bukan dirinya 
sendiri. 

Mungkin karena dia baru saja melihat Avaritia, Fagall dengan cepat menyadari siapa yang 
mengambil alih tubuh Namsaar. 

"Diri saya yang lain tersingkir sebelum mereka bahkan berhasil memperkenalkan diri, jadi 
saya kira saya lebih baik melakukannya, ya? Anda berada di hadapan salah satu dari Tujuh 
Dosa Deady, Avaritia iblis Keserakahan. Kamu .... bukan orang yang mengalahkan diriku 
yang lain di ruang bawah tanah, kan? " 

Avaritia mengintip Fagall dan berbicara setelah dia mengukur kemampuan ksatria. 

Kata-kata Avaritia membuat Fagall mengerti bahwa iblis dapat membuat salinan dirinya 
sendiri. Dia tidak tahu berapa banyak. 

"Dirimu yang lain, hmm. Yang berarti, jika kamu dikalahkan di sini semuanya akan 
berakhir? " 

Biarlah begitu. Fagall berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kegugupannya dan 
mengajukan pertanyaan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Sayang sekali sobat, aku juga bukan tubuh yang sebenarnya. Jika kau menjatuhkanku, 
segalanya akan lebih mudah, itu sudah pasti. " 

Avaritia menghunus pedangnya, mitra setia Namsaar. Bilahnya telah kehilangan semua 
kilau: sulur-sulur menyerupai urat hitam melintasinya. 

"Aku mungkin musuh, tapi ini tubuh temanmu. Kamu tahu apa artinya menyerangku, ya? " 

" Tentu saja! " 

Fagall menjawab ancaman Avaritia dengan mengayunkan pedangnya. Dia membidik wajah, 
sisi yang tidak ditutupi oleh topeng kambing. Avaritia menangkis serangan Fagall yang 
tanpa ragu dengan pedangnya. 

Fagall melihat bagaimana ayunannya telah diblokir dengan mudah, terlepas dari kenyataan 
bahwa dia tidak menahan sama sekali, dan menyadari bahwa lawannya mungkin 
menggunakan tubuh Namsaar, tetapi kemampuannya melebihi batas tubuh tuan rumah. 

"Kau cukup ketat pada temanmu, ya?" 

"Sir Namsaar akan membawaku ke tempat kerja jika aku tidak." 

Menyembunyikan kekhawatirannya tentang kekuatan lawannya yang sebenarnya, Fagall 
membalas pada gilirannya dengan sindiran Avaritia. Walaupun mungkin sulit untuk 
membayangkan dari penampilan dan suasananya, Namsaar sangat setia kepada raja. 
Kecakapan bertarung dan kesetiaannya telah memberinya posisi kapten penjaga kerajaan. 

Jika Namsaar adalah dirinya sendiri, dia lebih suka mengambil nyawanya sendiri daripada 
mengarahkan pedangnya pada raja. 

Dengan demikian Fagall tahu bahwa dia tidak punya alasan untuk ragu. Siap mengambil 
nyawa Namsaar jika perlu, dia sekali lagi mengayunkan pedangnya. 

"Apakah begitu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berjuang, !! " 

Pisau Avaritia berselisih dengan pisau Fagall. Gerakan iblis itu sama dengan gerakan 
Namsaar. Namun, setiap serangan jauh lebih berat. 

"Banyak, Anda akan melihat. Aku tidak bisa sia-sia selamanya. " 

Fagall juga memiliki harga diri sebagai pahlawan. Jika perlu, dia siap untuk mati dan 
membawa musuhnya bersamanya. 

Pisau kedua prajurit itu bersilangan lagi. Bahkan percikan api yang lebih terang berkobar, 
seolah menunjukkan kekuatan keyakinan Fagall yang diperbarui. 

◆◆◆◆ 
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Suara gemuruh membuat tanah bergetar, bergema melalui gerbang istana dan tempat 
pelatihan. Sebagai tanggapan, peristiwa abnormal terjadi di seluruh istana. 

Monster muncul dari udara tipis. Level mereka rendah, tetapi para prajurit jatuh ke dalam 
kebingungan karena peristiwa yang tiba-tiba. Suara ledakan yang memekakkan telinga 
mereka adalah semacam sinyal. 

"Apa yang terjadi di sini ...?" 

Monster muncul ketika Sherlene, diberitahu tentang perintah untuk memusnahkan 
Luxuria, berada di barak untuk menanyakan lebih lanjut tentang perintah tiba-tiba. 
Sherlene bergegas keluar dari barak dan menemukan tempat latihan dalam kekacauan 
total: tentara merasa dari monster dan yang lainnya melawan mereka. 

"Apa ...!?" 

Para prajurit seharusnya dilatih dengan baik, jadi bahkan jika monster itu muncul terlalu 
tiba-tiba, respon mereka terlalu buruk. 

"Jangan gemetar !! Pasukan dengan perisai, pergi ke depan dan memblokir serangan 
monster itu! Pasukan dengan tombak, dapatkan jarak yang cukup dan tutup gerakan 
mereka! Monsternya sedikit! Hadapi mereka masing-masing dalam kelompok! " 

Sherlene meneriakkan perintah pada para prajurit, juga menggunakan keterampilan 
dukungan 【Hearten】, yang digunakan untuk mendorong sekutu seseorang. Bahkan para 

pemimpin pleton panik: tidak ada waktu untuk khawatir tentang rantai komando. 

Dipukuli oleh perintah Sherlene, para prajurit mulai bergerak dengan cara yang 
terorganisir dengan baik, membuatnya tampak tidak nyata bahwa mereka berlarian 
sampai beberapa saat yang lalu. Sherlene kemudian menyadari bahwa mereka harus 
dipengaruhi oleh sesuatu. 

"Jadi itu alasan mengapa informasi para prajurit dikompromikan?" 

"Sepertinya memang begitu." 

Sherlene berbicara pada dirinya sendiri, tetapi menerima jawaban. 

"Tuan Kassh." 

"Nyonya. Aku dan Nakuri telah diperintahkan oleh tuan Fagall untuk menghubungi Anda. " 

Kassh menceritakan kepada Sherlene tentang situasi aneh di kastil dan bahwa Fagall pergi 
menemui raja. 

"Aku senang melihat bahwa kamu tampaknya sepenuhnya memiliki akalku." 
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"Tidak, aku tidak memperhatikan situasi sebelumnya, jadi aku tidak bisa mengatakan 
bahwa aku tidak terpengaruh sama sekali. Saya baru saja mendengar tentang perintah 
untuk memusnahkan wanita Luxuria, tetapi akan aneh bagi saya untuk tidak menyadari 
keadaan tentara yang tidak biasa. 

Menghancurkan iblis juga bukan tugas yang mudah ... " Sherlene ingat pertempuran 
melawan Avaritia dan alisnya berkerut. Dia kemudian membuat tombak. Itu adalah salah 
satu senjata yang dia pinjam dari Shin, tombak suci 『Guildern』. 

"Aku belum pernah melihat tombak seperti itu. Itu sangat menghiasi. " 

" ...... " 

Sesaat setelah terwujud 『Guildern』, Sherlene membuka matanya lebar-lebar dan 

berhenti. Kassh, yang khawatir, memanggilnya: Sherlene kembali sadar dan berteriak. 

"Apa ... kesalahan besar !!" 

『Guildern』 adalah tombak suci yang dimaksudkan untuk melawan Iblis. Karena ini, itu 

bisa melindungi pengguna dari serangan iblis dan menghilangkan pengaruh iblis. 

Tergantung pada kekuatan iblis, itu mungkin hanya melemahkan kekuatan mereka, tapi ini 
『Guildern』 telah diperkuat oleh Shin, jadi itu lebih kuat daripada versi default. 

Berkat kemampuannya yang ditingkatkan, ingatan palsu salinan Avaritia yang ditanam di 
Sherlene menghilang. Dia ingat percakapannya dengan Hilamee. 

Avaritia belum dikalahkan. Masih ada salinan. Sesuatu juga mengendalikan Namsaar. 

"Tuan Kassh, Nyonya Nakuri. Saya ingin Anda mengambil pasukan saya dan merawat 
monster. Kekacauan akan terus berlanjut, saya khawatir. Juga, jangan ikuti perintah tuan 
Namsaar. " 

Namsaar adalah kapten penjaga kerajaan: ia memiliki akses yang hampir tidak terbatas ke 
istana kerajaan. Sherlene berpikir bahwa penampilan monster telah diatur olehnya, atau 
lebih tepatnya, apa pun yang mengendalikannya. 

Dia memilih untuk tidak mengatakannya saat itu. Kehadiran yang bersembunyi di bayang-
bayang sampai sekarang akhirnya menunjukkan dirinya. Sherlene juga prihatin dengan 
suara yang bergemuruh melewati kastil beberapa menit sebelumnya, tetapi ada prioritas 
lain yang lebih besar. 

Keamanan raja, terutama. Jika pemimpin penjaga kerajaan berada di bawah kendali musuh 
dan raja mati, seluruh negara akan jatuh ke dalam kekacauan. Hampir tidak mungkin 
mengendalikan keadaan. 
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Ada cukup banyak kebingungan karena monster mengamuk di istana. Bagi iblis, itu adalah 
kesempatan sempurna untuk menyerang. Sherlene berpikir bahwa Avaritia bertujuan 
untuk mengambil keuntungan dari kebingungan untuk membunuh Luxuria. 

"Jika itu muncul di kota, bahkan Tuan Shin tidak bisa ..." 

Berkat pengalamannya melawan salinan, Sherlene mengerti betul betapa mengerikannya 
situasi saat ini. 

"Nyonya Sherlene. Apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi? " 

"Ya, tapi maafkan aku, tidak ada waktu untuk berbicara. Kita harus mengendalikan situasi 
sesegera mungkin, lalu meminta warga berlindung. Ini hanya prediksi, tetapi saya percaya 
bahwa monster juga telah muncul di kota. Iblis I dan Sir Shin yang dikalahkan adalah 
salinan. Ada juga satu lagi di istana. " 

" Apakah kamu benar-benar berpikir begitu ?? " 

" Ya Tuhan ... " 

Kedua wakil kapten tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka atas pernyataan 
Sherlene. 

"Iblis itu semakin berbahaya, semakin banyak orang di sekitarnya. Kita harus membuat 
semua orang ... tidak, semua orang masih hidup mengevakuasi istana dan melembagakan 
secepat mungkin. " 

Sementara dia mengatakannya, Sherlene sadar bahwa itu tidak mungkin. Tidak ada cukup 
waktu atau tenaga di Erkunt saat ini. 

"Aku akan pergi menemui Yang Mulia. Sir Fagall mungkin melawan iblis saat kita bicara. 
Saya harus meninggalkan monster di sini untuk Anda. Jika memungkinkan, minta warga 
untuk berlindung juga. " 

Sherlene buru-buru memberikan perintahnya, lalu bergegas masuk lebih dalam ke istana, 
menuju kamar tugas kerajaan. 
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Vol. 14 - 4.4 
Pada saat yang sama para pahlawan mulai bergerak di dalam istana kerajaan, seseorang di 
institut memperhatikan kejadian abnormal. 

Iblis seperti Avaritia, Luxuria. 

"!? Tidak mungkin ...! " 

Luxuria berpikir Avaritia masih jauh dari Erkunt. Namun, tiba-tiba jarak itu menjadi nol. 
Kehadiran iblis bergerak tepat di sebelah dinding luar Erkunt dalam sekejap. 

"Luxuria? Apa yang terjadi? " 

Luxuria berdiri tiba-tiba dan melihat ke arah tertentu. Hilamee memanggilnya, tetapi 
Luxuria tidak bisa menjawab. 

Dia mengeluarkan kartu pesan dan dengan cepat mulai menulisnya, berpikir bahwa dia 
harus memberi tahu Shin sesegera mungkin. 

"Terkirim! Hilamee, saya pikir Avaritia akan datang ke sini sebentar lagi. Evakuasi para 
siswa! " 

Setelah mengirim pesan, Luxuria menjelaskan situasinya kepada Hilamee yang bingung. 
Sementara Luxuria berbicara, suara ledakan itu memberikan kredibilitas lebih lanjut pada 
kata-katanya. 

"Bukankah itu terlalu cepat !? Untuk menutupi jarak beberapa hari sekaligus tidak mungkin 
tanpa melakukan teleportasi ... tunggu, maksudmu bukan ... " 

Penampilan Avaritia yang abnormal dapat dijelaskan dengan satu cara. Hilamee mencapai 
kesimpulan yang sama dengan yang dilakukan oleh Shin dan Schnee: sebagai pemain dia 
menggunakan teleportasi setiap hari. 

"Iblis yang menggunakan teknik pemain ... yah, bagaimanapun juga aku bisa melakukan hal 
yang sama." 

Ekspresi Luxuria tak terlukiskan. Lembaga itu dipenuhi dengan perangkap anti-iblis yang 
telah didirikan Shin. Luxuria juga meminjam item anti-iblis yang tidak akan mempengaruhi 
pengguna, jadi bisa dikatakan bahwa dia melakukan hal yang mirip dengan Avaritia. 

"Itu cukup kontemplasi, sudah evakuasi para siswa. Avaritia mungkin akan datang ke sini: 
aku akan tetap sebagai umpan. " 

Luxuria terkejut dengan kemunculan Avaritia yang tiba-tiba, tetapi dia merasakan 
kehadirannya bahkan sekarang. 
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Dia tidak langsung menuju institut. Bahkan jika jalannya adalah bundaran, kehadirannya 
yang perlahan-lahan mendekati institut itu tidak diragukan lagi milik Avaritia. 

"Tolong jangan gunakan kata itu." 

"Ya ampun, senang mendengarmu mengatakan itu." 

Luxuria mencoba melepaskan atmosfer, tetapi ekspresi Hilamee sangat serius. 

"Awalnya aku waspada denganmu, tapi sekarang aku menganggapmu salah satu dari kita. 
Anda akan terus melindungi institut bersama kami, jadi jangan berani-berani terserap oleh 
Keserakahan itu !! " 

" Tidak perlu khawatir. Aku tidak punya niat sedikit pun untuk itu. " 

Luxuria melihat Hilamee, ekspresi meyakinkan di wajahnya. 

"Kenapa kamu harus pergi dan mengatakan sesuatu yang begitu baik ..." 

Luxuria berbisik ke pintu ketika dia merasakan kehadiran Hilamee pergi. 

Dari sudut pandang iblis, orang-orang seharusnya tidak lebih dari ternak untuk 
memuaskan keinginan mereka. Apakah untuk membesarkan mereka atau membantai 
mereka adalah kehendak setiap iblis. Setidaknya pada awalnya. 

Perasaan yang terlahir di hati Luxuria, bagaimanapun, sangat jauh dari naluri aslinya. 

"Ini sangat aneh ... Aku seharusnya menjadi iblis, namun ..." 

Luxuria kemudian mengeluarkan kartu pesan dan kartu lain dari dadanya. Digambarkan 
pada kartu itu adalah makhluk mirip manusia yang berbentuk lendir, dalam proses 
terhapus oleh sinar yang dipancarkan oleh bola cahaya. Itu adalah item anti-iblis yang 
sangat kuat: Shin telah memberitahu Luxuria untuk menggunakan Avaritia sebagai perisai 
jika dia harus menggunakannya. 

"Satu langkah yang salah dan bunuh diri, jadi aku tidak ingin menggunakannya ... tapi jika 
lebih buruk menjadi terburuk, aku harus melakukannya. Aku bertanya-tanya mengapa aku 
bisa berpikir seperti ini ... " 

Luxuria bertanya pada dirinya sendiri sambil melihat item yang bisa membuatnya 
terlempar juga. 

Dia sudah melakukan banyak tindakan yang tidak terpikirkan oleh iblis. Luxuria tidak 
mengerti mengapa. 

Namun, tidak ada waktu untuk mencari jawaban. Dia merasa bahwa kehadirannya telah 
memasuki institut. Itu mungkin menghancurkan salah satu dinding yang melindunginya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Setelah kehadiran Avaritia, longsoran monster juga masuk. 

"Sepertinya Hilamee dan yang lainnya baik-baik saja." 

Hilamee sudah merencanakan rute pelarian, jadi dia bertindak cepat. Teleport telah 
diaktifkan: hanya Luxuria yang tersisa di institut. 

Avaritia juga mendeteksi kehadiran Luxuria dan melanjutkan pada garis lurus ke arahnya, 
tidak peduli dengan hambatan atau bangunan di jalan. 

Luxuria tidak bergerak sedikitpun. Avaritia mungkin mengira bahwa dia telah menyerah 
untuk melawan atau berencana untuk menghadapinya tanpa melarikan diri. 

Padahal, kedua asumsi itu salah. Luxuria mengatakan kepada Hilamee bahwa dia akan 
bertindak sebagai umpan, tetapi tujuannya adalah untuk membiarkan Hilamee dan yang 
lainnya melarikan diri dan juga memancing Avaritia ke dalam perangkap. 

"Dua Iblis dengan level yang sama, mengabaikan afinitas, cukup setara. Dia lebih kuat 
dariku untuk saat ini, tetapi tidak ada alasan untuk bertarung langsung seperti orang 
bodoh. " 

Suara kehancuran yang jauh mencapai telinga Luxuria. Avaritia telah melangkah ke zona 
perangkap Shin. 

Seperti Luxuria, Avaritia sepertinya menyadari keberadaan perangkap anti-iblis. Jika 
ingatannya benar, mereka dapat merusak iblis, tetapi tidak langsung membunuh mereka. 

Perangkap Shin, jauh melebihi ingatan Luxuria. Mungkin itu karena perangkap yang 
Luxuria tahu telah dibuat oleh pemain yang tidak berpengalaman, tapi perangkap Shin 
memiliki kekuatan ofensif yang jauh lebih unggul. 

Ledakan berlanjut. Bahkan suara yang disebabkan oleh perangkap anti-iblis membuat 
udara bergetar dan membuat Luxuria tersentak ketika mereka mencapai telinganya. 

Beberapa perangkap Shin didirikan untuk mengaktifkan reaksi berantai, jadi meremehkan 
mereka akan menghasilkan penyesalan yang sangat menyakitkan. 

Perangkap Shin melebihi pengetahuan Luxuria sehingga dia bahkan berpikir bahwa ada 
kemungkinan Avaritia memutuskan untuk mundur. 

Namun--- 

"Ya ampun, kamu terlihat cukup jantan sekarang." 

Duduk di kursi rumah sakit, Luxuria berbicara kepada Avaritia. Dia tidak berhenti bahkan 
jika rusak oleh jebakan, dan sekarang tepat sebelum Luxuria. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Karena kehancuran, rumah sakit itu setengah rusak juga. 

"Kamu bisa mengatakannya lagi. Berkat itu, saya dipaksa untuk memakan semua makanan 
yang saya bawa dengan saya. " 

Tubuh Avaritia penuh luka, meskipun mereka perlahan-lahan sembuh. HP-nya juga turun 
menjadi sekitar 10%. 

Luxuria hampir ingin memuji dia karena selamat dari jebakan dengan hanya 10% HP yang 
tersisa. Jika dia melakukannya hanya dengan kekuatannya saja. 

Kehadiran monster yang memasuki institut benar-benar hilang. Beberapa mungkin telah 
dihancurkan oleh gempa susulan perangkap Shin, tetapi sebagian besar telah dimakan oleh 
Avaritia. 

Monster level rendah tidak bisa bertahan hidup dari kekalahan Avaritia. Kehadiran mereka 
hilang, mungkin karena 【Lifedrain Sludge】 milik Avaritia telah menelan mereka, mayat 

dan semuanya. 

"Kau akan lebih maniak jika kau melewati putaran itu, kau tahu? ... 

Ngomong -ngomong, apakah kamu laki-laki sekarang? " " GendErs jangan berubah ke 
dEVIls. APA YANG BANYAK DILAKUKAN DENGAN faCe INI, SELANJUTNYA. " 

Avaritia, dalam bentuk iblis, memandang rendah pada Luxuria. Saat mereka berbicara, 【

Lifedrain Sludge】 miliknya sedang dalam proses mengelilingi bangunan dan dia. 

"Kami akhirnya bertemu setelah sekian lama, mengapa tidak mengobrol sedikit?" 

"Apa gunanya? Kamu SUDAH memiliki sesuatu yang lain di dalam ruangan. " 

Avaritia tidak mengecewakan penjaganya: jebakan-jebakan itu benar-benar memberinya 
waktu yang sulit. 【Lifedrain Sludge】 yang dihasilkan oleh tubuh bagian bawahnya 

bergegas menuju rumah sakit yang setengah hancur. 

"TheRe LEBIH BANYAK?" 

Avaritia mengutuk pelan. 【Lifedrain Sludge】 yang mencoba menyerang Luxuria diblokir 

oleh penghalang cahaya, jadi itu tidak bisa mendekat. 

Itu adalah penghalang yang dibuat oleh Shin, tentu saja. Meskipun itu adalah jebakan yang 
awalnya digunakan untuk menyegel iblis di dalam, kali ini digunakan untuk melindungi 
iblis yang tersegel dari serangan orang lain. 

"Kamu tidak bisa melihat hal ini ... Kamu beli saja." 
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"Bingo." 

Avaritia berbalik ke arah kehadiran yang mendekatinya dan Luxuria tersenyum puas. 
Manusia Tinggi itu tidak akan tinggal diam dalam situasi seperti itu. Itulah alasan mengapa 
Luxuria memilih untuk tidak bergerak dan membeli waktu. 

"Cih ... GWAAH!?!" 

Avaritia mulai mengumpulkan 【Lifedrain Sludge】 di sekelilingnya, saat hujan tombak 

yang bersinar menimpa dirinya. 

【Lifedrain Sludge】 hanya sedikit lebih cepat, membentuk bola, itu bertindak sebagai 

dinding melawan tombak. Iblis berhasil melindungi dirinya pada saat yang tepat. Avaritia 
berpikir begitu, tetapi hanya sesaat. 

Tombak itu tidak hilang begitu saja setelah diblokir. Mereka terus mendorong ke arah 
Avaritia, mencoba menerobos penghalang 【Lifedrain Sludge】. 

Sama seperti tombak bertenaga booster, mereka secara bertahap menyebarkan 【Lifedrain 

Sludge】. 

"NNGH !!" 

Avaritia tidak hanya tinggal di sana dan menderita. Dengan lengan yang lebih kuat 
daripada salinannya, itu meninju tombak yang diblokir oleh 【Lifedrain Sludge】. 

Bahkan tombak tidak tahan serangan seperti itu: meninggalkan jejak cahaya, mereka 
dikirim terbang dan terjebak di tumpukan puing-puing. 

"Bajingan itu adalah ..." 

Mengabaikan tinjunya yang mendesis, yang disebabkan oleh kontak dengan tombak, 
Avaritia melihat ke arah dari mana tombak itu datang. Apa yang dia lihat adalah seorang 
ksatria berbaju biru dan perak. 

"Kamu langsung pergi ke Luxuria, jadi kamu adalah tubuh utama yang aku bertaruh?" 

Ark Tabut 』tersampir di bahunya,『 Holy Armor -- Vanquisher of Evil 』melindungi 

tubuhnya, Shin berbicara. 

◆◆◆◆ 

"Anda telah mengambil CARE baik dari CoPI saya ..." 

"Tidak perlu berterima kasih padaku. Bisnis saya ada bersama Anda. " 
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Shin mengukur situasi saat ini sambil menatap Avaritia. 

Serangan Avaritia telah mengurangi 1/4 institusi menjadi puing-puing. Shin juga 
memperhatikan bahwa perangkap telah mempengaruhi Avaritia dengan debuff yang 
melemah. Satu-satunya kehadiran lain yang dia deteksi adalah kehadiran Luxuria: Hilamee 
dan yang lainnya sudah jelas sudah dievakuasi. 

"Luxuria, jangan melangkah keluar dari sana!" 

"Aku tahu. Biarpun aku mencoba untuk memaksakan jalan keluar, aku tidak akan terluka. " 

Luxuria mencoba menyentuh penghalang cahaya, tapi tangannya didorong ke belakang 
dengan bunyi keras. Penghalang awalnya dimaksudkan untuk menyempitkan setan, jadi 
efeknya sudah dicoba dan benar. Itu memblokir kekuatan sihir dari bepergian di dalam 
atau di luarnya, membuatnya sempurna untuk menciptakan area yang aman. 

"Apakah kau sedikit kacau?" 

【Lifedrain Sludge】 milik Avaritia meletus dari bawah kaki Shin. Iblis telah 

memindahkannya ke bawah tanah untuk menyerang. 

Shin, bagaimanapun, menghalau serangan itu dengan menggambar lingkaran dengan 『

Tabutnya』. 

"Aku juga berharap, tetapi swORd itu adalah rasa sakit yang biasa." 

Avaritia mungkin berbagi kenangan dengan salinannya. Itu seharusnya menjadi pertama 
kalinya tubuh utama melihat 『Bahtera』, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda 

terkejut. 

(Dia lebih kuat dari yang terakhir?) 

Shin menemukan sensasi yang ditransmisikan oleh "Tabut" menjadi aneh. 

Selama pertempuran sebelumnya melawan salinan Avaritia, 【Lifedrain Sludge】 tidak 

terbukti menjadi hambatan. 

Berkat 『Holy Armor -- Vanquisher of Evil』, 【Lifedrain Sludge】 hanyalah pilihan 

pemulihan yang mengganggu yang dimiliki Avaritia. 

【Analisis】 menunjukkan bahwa level tubuh utama sama dengan salinan, 750. Sensasi 

berbeda ketika mengiris 【Lifedrain Sludge】, bagaimanapun, meyakinkan Shin bahwa 

tubuh utama harus lebih kuat. 

"Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Saya harus mengakhiri ini 
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secepatnya . " Avaritia tidak memiliki sumber pemulihan di sekitarnya. Jika mereka tetap di 
dalam institut, Shin bisa membatasi kerusakan pada yang material. 

"Jangan bangunkan kalian, karena." Namun 

sebelum Shin bisa bergerak, Avaritia mengatakan sesuatu yang mengkhawatirkan. 

"Apakah kamu BENAR-BENAR BERPIKIR bahwa aku tidak mengambil risiko sebelum 
MENGHADAPI kamu?" 

"... Apa yang ingin kamu katakan?" 

Melibatkan iblis dalam percakapan itu berisiko. Avaritia, yang berbagi kenangan dengan 
salinannya, tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. 

"HuMan deSIre tahu, tidak ada anak laki-laki. Khususnya untuk Anda. Itu sebuah cINch 
untuk didirikan, kamu tahu? " 

" Kamu ...! " 

Di antara siswa dievakuasi oleh Hilamee, beberapa harus di bawah kendali Avaritia. Jika 
Shin tidak mematuhi instruksi iblis, dia akan memerintahkan mereka untuk melakukan 
perintahnya. 

"SuIciDe berfungsi, dan juga yang lain juga. Bagaimana mungkin kamu berpikir seperti ini? 
" 

" Bajingan kotor... " 

Shin mengencangkan cengkeramannya pada『 Bahtera 』. Dia ingin menghapus Avaritia 

dari permukaan planet saat itu juga, tetapi jika dia tidak benar-benar melakukannya dalam 
satu pukulan, iblis tidak akan ragu untuk melakukan apa yang dia katakan. 

Dinginkan kepala Anda. Belum ada keputusan. 

Shin berbisik pada dirinya sendiri dan mengendurkan cengkeramannya di gagang pedang. 
Dia kemudian berpikir untuk menghubungi Schnee melalui Mind Chat dan menyuruhnya 
untuk menghubungi Hilamee. 

Obrolan Pikiran tidak menggunakan kekuatan sihir, juga tidak memerlukan gerakan 
tertentu. Itu mungkin untuk menghubungi pihak yang jauh tanpa disadari lawan. 

"Kalau begitu, apa tuntutanmu?" 

Luxuria mungkin memperhatikan bahwa ekspresi Shin berubah, jadi dia berbicara untuk 
menarik perhatian Avaritia. Para murid yang bersembunyi jauh di dalam tengkorak 
kambing berbalik ke arahnya. 
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"Kamu tahu itu juga. AKU MAMPU semua WAYE DIA untuk membuat saya. HoSTAges 
adalah milikmu untuk membebaskan siapa pun dari keluargaku. " 

" Ya ampun , dan di sini kupikir kau ingin menggunakannya untuk memaksaku agar tidak 
melawan. " 

Luxuria juga seorang anggota staf institut: menjaga siswa sebagai sandera akan bekerja 
sebagai ancaman terhadapnya juga. 

"Seorang iblis seperti kamu? KAU TIDAK BISA TENTANG HUA MAU, kan? " 

Avaritia dengan jujur bertanya-tanya mengapa Luxuria akan mengatakan sesuatu seperti 
itu. Shin mulai berpikir bahwa Luxuria mungkin mulai bertarung tanpa memperhatikan 
sandera. 

"Kamu kenal aku dengan baik, bukan." 

Shin melihat senyum dingin Luxuria untuk pertama kalinya. Dia tahu apa yang sebenarnya 
dia pikirkan, sehingga senyum itu hanya bisa digambarkan sebagai iblis. 

Karena dia tahu Luxuria, Shin menemukan senyumnya agak aneh. Dia hanya menemukan 
iblis dalam gerakan sensual dan provokasi memikat. Dia tidak menunjukkan sifat sikap 
setan yang kejam dan dingin, jadi sedikit banyak, dia tidak cocok dengan gambaran yang 
dimiliki Shin tentang setan. 

Shin merasa bahwa dia harus berakting. Begitulah perbedaan atmosfernya dari Luxuria 
yang biasa. 

"Kalau begitu, suruh manusia menghilangkan penghalang ini. Jika ini terus terjadi, saya 
tidak bisa keluar tetapi Anda juga tidak bisa melakukan apa-apa, bukan? " 

" Ya ampun. Lakukan, manusia. " 

" .... Ayo. " 

Shin telah menyiapkan jebakan, jadi tentu saja dia bisa melucuti senjata itu juga. Begitu dia 
melakukannya, Luxuria melompat menjauh dari tempat dia berdiri. 

【Lifedrain Sludge】 telah mencuat dari tanah seperti tombak dari bawahnya. 

"Sudah kubilang, tetaplah tergesa-gesa dan kamu tidak akan pernah populer." 

"Aku tidak punya waktu, yoU sEe. Hanya saja, gunakan saja. Kau masih keluar dari sini, 
kan? " 

Avaritia menyuruh Shin tetap diam. Selama para sandera berada di bawah perintah iblis, 
Shin tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat. 
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"Hmm, lagipula aku tidak suka penampilan ini." 

Saat Avaritia berbicara dengan Shin, Luxuria kembali ke wujud iblisnya. Tingginya sekitar 5 
mel. Deskripsi yang sangat kasar tentang penampilan barunya adalah tubuh bagian atas 
wanita pada bola tentakel. Dari tentakel, bagaimanapun, embel-embel besar berbentuk 
lengan diperpanjang ke depan. 

Tubuh bagian atas tampak seperti Luxuria memeluk bagian femininnya yang murah hati. 
Namun, kedua lengan menempel di dadanya: sayap seperti burung tumbuh dari lengan atas 
dan pundak serta duri menutupi wajahnya dari mulut ke atas. 

Suaranya persis sama dengan bentuk manusianya, yang terdengar seperti lelucon buruk 
dalam situasi ini. 

"YoU lOok jUst wonDErfuL padaku." 

" Pujianmu membuatku senang." 

Avaritia mengangkat tinju: sebagai tanggapan, lengan raksasa yang menonjol dari tubuh 
bagian bawah Luxuria membentuk kepalan juga. 

Berbeda sekali dengan nada biasa dari kata-kata mereka, institut itu secara bertahap diisi 
dengan membunuh niat dan kegilaan. Pertempuran antara iblis, yang harus dihindari 
bagaimanapun caranya, akan segera dimulai. 
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Vol. 14 - 4.5 
TNG Vol. 14 Bab 4 Bagian 5 Avaritia dan Luxuria. Saat kedua iblis itu mulai bertarung, 
Hilamee tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas informasi yang diterima dari 
Schnee. 

Beberapa siswa telah terpesona oleh iblis dan sekarang digunakan sebagai sandera. 

"Aku harus melakukan sesuatu..." 

Hilamee merasa dia harus bertindak cepat, namun tidak ada yang berguna terlintas dalam 
pikirannya. 【Analisis】 dapat menunjukkan jika seseorang terkena penyakit status, tetapi 

tidak akan menunjukkan sesuatu yang abnormal jika pengendalian pikiran dilakukan 
melalui keterampilan yang menggunakan obat-obatan atau kata-kata. 

Saat itu, beberapa siswa mendekati Hilamee. 

"Kepala Sekolah, ada sesuatu yang perlu kami sampaikan padamu." 

"Ini sangat penting!" 

Para siswa termasuk petarung terbaik di institut, Elf Lecus dan Dragnil Myu. Gian juga ada 
di belakang mereka. Mereka mungkin telah berlatih ketika mereka dievakuasi, karena 
mereka mengenakan perlengkapan perang mereka. 

"Ini darurat, mohon siaga dengan guru yang ditugaskan. Aku akan mendengarkanmu nanti. 
" 

Hilamee berpikir bahwa mereka ingin dia menjelaskan situasi saat ini, jadi dia menyuruh 
mereka menunggu dengan guru mereka. 

"Kami tahu itu dengan sangat baik. Tapi kita harus bicara sekarang. " 

"Iya!! Atau akan terlambat! " 

"Tidak ada waktu. Seperti yang kita bicarakan -" 

Luxuria dalam bahaya, itulah yang hendak dikatakan Hilamee, tapi dia menghentikan 
dirinya tepat pada waktunya. 

Ketiga siswa ini mungkin akan baik-baik saja, berkat pelatihan mental yang mereka terima 
dari Shin dan Schnee, tetapi siswa lain kemungkinan akan panik. 

"Kepala Sekolah, kami tidak di sini untuk membuang waktumu. Para siswa di sini mungkin 
dalam bahaya. Tolong dengarkan apa yang kami katakan. " 
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Melihat Hilamee terdiam, dan Gian melangkah maju untuk berbicara dengannya, dengan 
nada yang sangat tenang. Matanya sangat serius. Melihat mereka membantu Hilamee 
mendapatkan kembali ketenangan yang hilang darinya. 

"Maksud kamu apa?" 

"Kami merasa bahwa beberapa siswa di sini... berada di bawah pengaruh sesuatu yang 
buruk. Kami pikir Anda mungkin tahu sesuatu, kepala sekolah. " 

Gian memandang Lecus, yang menjelaskan lebih lanjut. Para siswa yang diduga 
terpengaruh diselimuti oleh sihir yang tidak murni atau bertingkah laku aneh. 

Salah satunya kebetulan ada di dekat sini, jadi Hilamee menggunakan 【Analisis】, tetapi 

tidak ada penyakit status yang ditampilkan. Lecus dan yang lainnya, bagaimanapun, semua 
mengatakan bahwa mereka bertingkah aneh, meskipun dengan cara yang berbeda. 

Itulah perbedaan antara mantan pemain dan penghuni murni dunia ini. 

Kebanyakan pemain mengira bahwa belajar keterampilan adalah segalanya. Karena 
pengalaman mereka dalam permainan, konsep keterampilan mereka diperbaiki. 

Lecus dan yang lainnya, bagaimanapun, memiliki pemahaman yang lebih abstrak tentang 
keterampilan. Karena itu, mereka tidak dapat sepenuhnya melepaskan efeknya, tetapi 
mereka juga dapat merasakan sesuatu dan menghasilkan efek yang tidak dapat dilakukan 
oleh pemain. 

"Apakah Shin memberimu keterampilan?" 

"Tidak, tidak. Kami belajar keterampilan baru selama pelatihan. Saya belajar 【Magic 

Vision】, Gian 【Sign Perception】, dan Myu 【Insight】. " 

Keterampilan bukanlah sesuatu untuk diungkapkan dengan mudah, tetapi karena situasi 
yang mengerikan, Lecus tidak menyembunyikan apa pun. 

Tidak seperti ekspektasi Shin, mereka semua mempelajari keterampilan yang berhubungan 
dengan persepsi. Alasan mengapa mereka mempelajari yang berbeda adalah bahwa, di 
dunia ini, terdapat kondisi untuk mempelajari skill yang berbeda dari aturan permainan 
yang Shin kenal. 

Sebelum mempelajari skill, mereka tidak pernah merasakan sensasi seperti yang mereka 
rasakan sekarang, jadi Lecus yakin bahwa skill adalah penyebabnya, sebuah teori yang 
disetujui Hilamee. 

"Mari kita pisahkan salah satu dari mereka dan ajukan beberapa pertanyaan kepada 
mereka." 
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"Saya pikir orang itu akan menjadi pilihan terbaik." 

Mereka membutuhkan petunjuk sebanyak mungkin. Hilamee berpikir untuk meminta 
bantuan guru lain, tetapi Lecus menunjuk ke seorang instruktur sebelum dia bisa. 

"Orang itu juga merasakan hal yang sama." 

"Dialah yang ..." 

Instruktur yang ditunjuk Lecus terdaftar di antara kemungkinan mata-mata yang 
membocorkan informasi rahasia dari institut. Namun, investigasi hanya melaporkan dia 
sebagai kemungkinan telah dikompromikan. 

Akan lebih mudah meminta seorang guru untuk berbicara secara pribadi. Hilamee 
kemudian memanggilnya ke salah satu ruang penampungan yang digunakan untuk 
menyimpan barang. 

"Apa yang perlu Anda bicarakan, Bu? Maukah Anda menjelaskan situasi saat ini? " 

Guru laki-laki masih relatif terguncang karena teleportasi yang tiba-tiba. Matanya dengan 
cepat bergeser dari kiri ke kanan, perilakunya sedikit tidak menentu. 

Hilamee, tanpa sepatah kata pun, mengeluarkan kartu dari kotak barang dan 
mewujudkannya. 

Itu adalah kristal kuning yang dipasang di atas spiral hijau dan putih, 『Clear Storm Wand

』. 

Hilamee dengan ringan menyentuh guru yang kebingungan itu dengan ujung tongkatnya. 
Saat itu, seluruh tubuhnya gemetar dan dia kehilangan kesadaran. 

『Clear Storm Wand』 adalah senjata anti-iblis yang Shin berikan kepada Hilamee. 

Shin telah memasangkannya dengan tambahan kerusakan sihir pada iblis dan kemampuan 
untuk menghilangkan pengaruh iblis dari siapapun yang disentuhnya. 

Itu tidak akan berpengaruh pada mereka yang tidak terkontaminasi oleh pengaruh Iblis, 
jadi sudah jelas kalau guru laki-laki telah dikendalikan oleh Iblis. 

"Ooh! Perasaan aneh itu hilang! " 

"Luar biasa, seperti yang diharapkan dari kepala sekolah kita." 

"Saya tidak yakin apa yang harus saya rasakan tentang pujian itu..." 

Shin telah memberinya senjata itu. Sendirian, Hilamee tidak bisa menyelesaikan situasi 
dengan mudah. 
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Meskipun dia adalah mantan pemain, menurut standar permainan dia berada di peringkat 
menengah ke bawah. 

"Tapi tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan itu. Bawa semua orang yang merasa 
terpengaruh ke sini, saya akan menjaga mereka. Cobalah untuk tidak menimbulkan 
keributan. " 

"Dimengerti." 

Lecus menjawab, Myu mengangguk besar dan Gian mengangguk lebih kecil, lalu mereka 
semua meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, mereka kembali dengan seorang siswi 
bersama mereka. 

Hilamee menyentuh siswa yang kebingungan itu dengan tongkat sihir dan dia jatuh, seperti 
terserang vertigo. Tidak seperti guru laki-laki, dia tidak kehilangan kesadaran. 

"Dimana saya?" 

Gadis itu melihat sekeliling dengan bingung: sepertinya dia tidak mengenali tempat itu. 

Hilamee bertanya padanya apakah dia ingat bagaimana dia datang ke sini, tidak 
menyebutkan setan, dan gadis itu menjawab bahwa ingatannya kabur, seolah-olah dia 
sedang bermimpi. Dia tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang telah dia lakukan. 

Secara bertahap menyadari situasi saat ini, siswa itu mulai panik, jadi Hilamee 
menidurkannya dengan mantra sihir. Dia tidak suka melakukan hal seperti itu, tetapi tidak 
ada waktu untuk menghiburnya. 

Setelah guru laki-laki dan murid perempuan dipindahkan ke ruang kosong di tempat 
penampungan, Hilamee meminta pesta Lecus terus membawa orang-orang yang 
terpengaruh padanya. 

Murid dan guru yang memberikan perasaan tidak biasa memang tidak sedikit, namun 
dibandingkan dengan jumlah pengungsi, mereka masih sebagian kecil. 

Sambil menunggu korban berikutnya, Hilamee berdoa agar Shin dan yang lainnya bisa 
mengulur cukup waktu dan tetap aman. 

◆◆◆◆ 

Suara gemuruh bergema di seluruh institut. 

Tak seorang pun akan berpikir bahwa mereka dihasilkan oleh benturan tinju melawan 
tinju, daging melawan daging. 

Mereka bisa, bagaimanapun, jika tinju itu milik Iblis. Tinju cukup besar untuk 
menghancurkan orang. 
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Tubuh yang diperkuat dari monster tingkat tinggi sebanding dengan logam langka dalam 
hal ketahanan. 

Tubuh besar mereka, mengabaikan hukum fisika, penuh dengan massa, cukup berat untuk 
membekas di tanah tempat mereka berjalan. Sekarang, dua bencana berjalan seperti itu 
sedang saling bertarung. 

Setiap benturan tinju mereka mengguncang bumi dan udara. 

"LoOks like you have goT yoUr shAre of terp-UP frUStrAtioN!" 

"Beri aku komentar yang menjijikkan!" 

Setan saling menyindir dengan pukulan. Ada jarak 50 level di antara mereka. 

Tidak seperti pemain, yang levelnya 255 dan statistik individu sangat bervariasi, statistik 
monster sangat bergantung pada level mereka. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat 
monsternya: sesederhana itu. 

Tidak termasuk afinitas dan monster yang berspesialisasi dalam statistik tertentu, biasanya 
monster dengan level yang lebih tinggi lebih kuat. Ini terutama berlaku untuk iblis, yang 
memiliki statistik tinggi secara keseluruhan. 

Tidak ada perbedaan yang jelas terlihat dari kedua iblis saat mereka bertukar pukulan. 
Alasannya adalah kekuatan sihir yang telah dikumpulkan Luxuria saat berada di Erkunt. 

Sumber kekuatan sihirnya adalah keinginan manusia, yang berputar dengan kuat di sekitar 
kota manusia. Ada batasan seberapa banyak kekuatan sihir yang bisa disimpan, tetapi 
Luxuria memiliki cukup untuk mengisi celah 50 level. 

"Bagaimana loNg bisa uNgAng, HMMm?" 

"Kh!" 

Secara alami, bagaimanapun, kekuatan sihir seperti itu akan habis saat pertempuran 
berlanjut. Saat itu terjadi, jarak antara Avaritia dan Luxuria akan melebar. 

Iblis memiliki kekuatan yang sangat besar. Justru karena itu, kekuatan sihir berkurang 
dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sedikit demi sedikit, Luxuria mulai kehilangan 
keunggulan dalam pertempuran pukulan mereka. 

Tentakel tubuh bagian bawah Luxuria juga sedang didekati oleh 【Lifedrain Sludge】 

Avaritia. 

"Singkirkan hal menjijikkan itu dariku !!" 
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Menanggapi teriakan Luxuria, tentakelnya bergetar, terlepas dari bola, dan mengeluarkan 
asap ungu dari ujungnya. Tujuan mereka adalah 【Lifedrain Sludge】 yang merayap di 

tanah. 

Saat tersentuh oleh asap ungu, 【Lifedrain Sludge】 yang tersebar di seluruh lantai 

menghilang dengan suara mendesis. 

Itu adalah salah satu skill yang bisa digunakan Luxuria dalam bentuk iblis, 【Fading Purple 

Haze】. Itu bisa menyebabkan kerusakan berat pada equipment dan, untuk pemain, 【

Paralysis】 dan 【Bloodred Poison】. 

Sifat asam kuat dari kabut akan terus menerus menimbulkan kerusakan jika seseorang 
tetap berada di dalamnya: itulah alasan mengapa 【Lifedrain Sludge】 menghilang. 

"Sayang, aku ingin merayakan pertemuan kita dengan pelukan." 

"Sayang sekali, aku sudah memiliki seseorang yang spesial." 

Tentakel Luxuria tanpa henti memuntahkan 【Purple Haze】, membakar 【Lifedrain 

Sludge】 Avaritia. Iblis Keserakahan, bagaimanapun, selalu terlihat mengendalikan situasi. 

【Purple Haze】 Luxuria sangat efektif melawan pemain, tapi melawan iblis itu hampir 

tidak bisa membakar permukaan kulit. 

Kemampuan unik yang dimiliki iblis tidak terlalu berguna melawan iblis lain. Itu juga 
berlaku untuk Luxuria. Bahkan di antara spesimen dari spesies yang sama, bagaimanapun, 
ada hubungan baik atau buruk. 

【Lifedrain Sludge】 Avaritia adalah kemampuan yang menguras tenaga. Berbeda dengan 

【Purple Haze】 Luxuria, itu tidak bisa diabaikan karena hanya akan berdampak kecil. 

Karena kedekatan kedua iblis, jika Luxuria menyentuh lumpur bahkan sedikit dia akan 
terkuras kekuatannya bahkan lebih dari biasanya. 

"Jika kamu tidak mau menyerah, sekaranglah sekarang, TIMe, kamu tahu? Jadikan hidup 
saya sedikit lebih mudah. " 

Avaritia mendesak Luxuria untuk menyerah, yakin berada dalam posisi yang 
menguntungkan. Terlepas dari sikapnya yang sombong, pukulan yang dia keluarkan sama 
sengitnya seperti sebelumnya. 

"Sayang sekali bagimu, aku tidak pernah tahu kapan harus menyerah. Kenapa kamu 
bahkan meminta iblis untuk menjadi pecundang yang baik? " 

Luxuria beralih ke posisi bertahan, dengan fokus pada mengulur waktu. 
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Shin tidak bisa bergerak karena sandera, tetapi Luxuria berpikir bahwa dia harus 
menghubungi Schnee. Selain itu, sikap dan ucapan Avaritia sama sombongnya seperti 
biasanya, tetapi Luxuria merasa bahwa dia sebenarnya tidak percaya diri seperti yang dia 
inginkan. 

Alasannya jelas: berdiri tepat di belakangnya adalah lawan yang tidak bisa dia kalahkan 
bahkan jika dia menyatu dengan Luxuria. Jika para sandera diselamatkan atau Shin 
memutuskan untuk menerima beberapa pengorbanan, situasinya akan berubah dalam 
sekejap. 

Avaritia pasti bertindak percaya diri untuk mempercepat kesimpulan, atau begitulah pikir 
Luxuria sambil memblokir serangannya. 

"Apakah kamu berencana untuk menyerap dia juga setelah aku?" 

"Tidak mungkin. Sebaik apa pun kau adalah aku, aku HARUS melakukannya di Sini. SETIAP 
MENGGUNAKAN PENYAMBUNGAN, PEDOMAN ITU TERHADAP MURAH. " 

Avaritia menjawab pertanyaan Luxuria, untuk pertama kalinya dengan nada dingin dan 
kering. Dia tahu bahwa bahkan setelah menyerap dua iblis lainnya dan menggunakan 
sandera, dia tidak bisa menang melawan Shin. 

Tinju Avaritia menyerang lagi, mengguncang tubuh Luxuria. 

Tidak banyak waktu telah berlalu sejak mereka mulai bertempur, tapi kekuatan sihir yang 
dimiliki Luxuria sudah setengah terkuras oleh rentetan pukulan Avaritia dan 【Lifedrain 

Sludge】. 

Karena itu, perbedaan level antara kedua iblis itu menjadi semakin tajam. 

Luxuria juga tidak punya banyak kelonggaran. Sebagian besar dari skillnya membuat lawan 
menderita penyakit status, tapi tidak banyak berguna untuk melawan iblis lain. 

Strategi terkuatnya adalah menghujani party musuh dengan penyakit status dan 
mengganggu kerja tim mereka. Melawan satu lawan atau seseorang yang melawan 
penyakit status, poin terkuatnya praktis tidak berguna. 

"Tapi aku masih punya beberapa kartu untuk dimainkan." 

Dia tidak tahu seberapa berguna itu terbukti, tapi dia secara bertahap akan kehilangan 
seperti itu. Siap memainkan semua kartu yang dimilikinya, Luxuria melepaskan 
kekuatannya lebih banyak lagi. 

Tanaman merambat yang menutupi kepalanya menggeliat. Setelah beberapa detik, robekan 
dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tanaman merambat. 
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Cih! 

Avaritia mendecakkan lidahnya dan menambahkan lebih banyak kekuatan ke dalam 
pukulannya. Luxuria masih bisa membela diri, meski nyaris tidak. 

Sobekan dan retakan pada tanaman merambat semakin lebar, secara bertahap 
menampakkan mulut manusia. Mulut yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di 
tanaman merambat menarik udara. 

"Apa!?" 

Luxuria mengaktifkan skillnya setelah memastikan bahwa Shin, masih di belakang Avaritia, 
telah menutupi telinganya dengan tangannya. 

Semua mulut menjerit. Suara melengking, suara rendah, suara jernih dan suara bengkok. 
Banyak suara campuran yang menyerang pikiran lawan. 

Itu adalah serangan gelombang kejut yang juga menimbulkan penyakit status, yang disebut 
【Dread Lullaby】. 

Kebanyakan penyakit status tidak bisa mempengaruhi iblis lain, tapi gelombang kejutnya 
bisa. 

Ini juga merupakan serangan sembarangan jarak luas. Itu menghempaskan tubuh Avaritia 
sendiri dan 【Lifedrain Sludge】, dengan lagu pengantar tidur mematikan yang akan 

mengubah orang normal menjadi sekam yang tak bernyawa. 

"Kamu terlalu SIALAN, BITch!" 

Avaritia mengutuk sambil memegang tanah dengan tangannya. 【Dread Lullaby】 adalah 

salah satu serangan terkuat di Luxuria. 

Bahkan jika Avaritia aman dari penyakit status, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. 

Avaritia yang lebih kuat secara bertahap didorong mundur. Serangan itu adalah gelombang 
kejut ke segala arah, jadi itu juga merusak institut, tapi dengan pertarungan antar iblis yang 
berlangsung begitu dekat, itu setara dengan jalurnya. 

Kebetulan, Shin diam-diam menggunakan Avaritia sebagai tameng melawan serangan itu. 

"TIme for pAYbAck." 

Saat efek 【Dread Lullaby】 Luxuria mereda, cahaya hitam mulai bersinar dari ujung 

tanduk kambing Avaritia. 
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Setelah beberapa detik pengisian, cahaya hitam ditembakkan ke arah Luxuria. 
Dibandingkan dengan tubuh besar Avaritia, cahayanya tampak cukup kecil, tetapi 
sebenarnya lebarnya satu mel. 

Luxuria tidak bisa menghindari serangan Avaritia. Bola hitam bergerak mendekati Luxuria 
dan meledak, menyelimuti tubuh besarnya dalam ledakan itu. 

Persis seperti bercak tinta yang jatuh di atas lukisan pemandangan, udara di sekitar 
mereka tampak tertutup hitam, selama tiga detik serangan itu. 

Itu adalah keterampilan Avaritia yang paling kuat, 【Bullets of Corruption】. 

"Kh..." 

Luxuria telah melupakan pilihan untuk menghindari ledakan itu dan melakukan semua 
yang dia bisa untuk melindungi dirinya sendiri. 

Itu tentu saja serangan yang sangat kuat, tapi jika seorang pemain terkena itu, HP 
maksimal mereka juga akan berkurang menjadi setengah. Untuk alasan ini, itu dijuluki 
sebagai "keterampilan pembunuh garis depan". 

Iblis lain tidak akan terpengaruh oleh efek setengah HP maks, tapi terkena semua peluru 
akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. 

Sebagian tentakel dan sayap Luxuria telah hilang, lengan besarnya sebagian robek, 
sebagian lagi hangus hitam, masih. 

"Itu sangat kasar..." 

Berbeda dari fokus Luxuria pada penyakit status, keterampilan Avaritia terutama 
dirancang untuk menguras tenaga. Luxuria mengalami kerusakan berat karena skill ini 
memiliki kemampuan pengeringan yang rendah, yang dipersiapkan untuk menyebabkan 
kerusakan. 

Ini sama untuk pemain dan monster, dan tidak berubah di dunia baru juga. Jika seseorang 
ingin meningkatkan jumlah yang terkuras, itu perlu untuk menyerang lebih banyak atau 
meningkatkan kerusakan dari setiap serangan. 

Keterampilan Avaritia meningkat dalam kemampuan pengeringan saat kerusakan 
meningkat. 

"Itu tidak lucu, ya." 

"Kau tidak mengira aku akan jatuh semudah ini, kan." 

Statistik Luxuria didasarkan pada pertahanan. Bahkan setelah menderita serangan brutal 
Avaritia, dia masih bisa bergerak cukup. 
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【Lifedrain Sludge】 yang dikirim sebagai tindak lanjut dibakar oleh 【Purple Haze】. 

Tentakel Luxuria telah berkurang jumlahnya, bagaimanapun, jadi lumpur lebih dekat dari 
sebelumnya. 

Karena kerusakan yang diderita oleh lengan raksasanya, Luxuria tidak bisa lagi menangkis 
serangan Avaritia sepenuhnya. 

"Wanita, harus diperlakukan dengan hati-hati!" 

"HaH! TIDAK ADA KEBUTUHAN BAGI PELANGGAN DI ANTARA AS! " 

Situasinya sekarang benar-benar sepihak. 

Luxuria hanya bisa menangkis salah satu tinju Avaritia dengan lengannya: yang lainnya 
harus diblokir oleh tentakelnya. Karena itu, dia tidak bisa menghentikan kemajuan 【

Lifedrain Sludge】 seperti sebelumnya. 

Luxuria, terkunci dalam posisi bertahan, melihat tubuhnya perlahan-lahan dikelilingi oleh 
【Lifedrain Sludge】. 

"Gangguan apa!!" 

【Lifedrain Sludge】 juga membatasi pergerakan Luxuria. Sedikit demi sedikit, tinju 

Avaritia mulai menembus pertahanan Luxuria. 

Dengan benturan yang cukup kuat untuk membuat udara bergetar, tubuh Luxuria sedikit 
melayang di udara. 

"Anda serIoUsly puT up a good fIghT." 

Avaritia terus menyerang tanpa henti. Tinjunya tidak berhenti, bersama dengan 【

Lifedrain Sludge】. Pukulan iblis keserakahan menghujani pertahanan Luxuria. 

Dia masih menangkis, tapi itu hanya perbedaan tipis dari serangan lawannya yang 
menyerang dengan bersih: Luxuria secara praktis berubah menjadi karung pasir. 

"Ha ha!! HahAhAhaHA !! Hahahaha!" 

Tawa Avaritia menggema di sekeliling. Tubuh Luxuria compang-camping, lebih dari 
setengahnya dicat hitam. 

Dia tahu, entah bagaimana, bahwa Shin menahan diri dari akting. 

Dia diam-diam mengiriminya pesan sebelum beralih ke bentuk iblis, jadi dia tidak akan 
melakukan apa pun sampai semua sandera dibebaskan. 
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"... .HahAha... hAh." 

Tinju Avaritia berhenti. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Hanya kepala Luxuria yang masih terbongkar oleh 【Lifedrain Sludge】. Dia tidak bisa 

membayangkan apa yang sedang direncanakan Avaritia dengan berhenti menyerang saat 
itu juga. 

"Itu milikku. AtTAckS aRe liGht, yoU doN doEdge. YuUtUkAn dAtUkat, tapi TIDAK 
MENGGUNAKANNYA DENGAN BENAR. " 

Level Avaritia lebih tinggi, tetapi setelah mereka berdua menggunakan skill mereka, yang 
satu hampir tanpa cedera, yang lain hampir tidak ada komisi. Celahnya terlalu lebar. 

Fakta utamanya adalah bahwa Luxuria gagal menghindari 【Bullets of Corruption】. 

Bahkan jika tubuhnya sekarang sangat besar, level tingginya juga memberikan kecepatan 
tinggi. Tidak terpikirkan bahwa dia akan terkena semua peluru, ditembak tepat di 
depannya. 

"Apakah tidak memberitahuku bahwa kau yang bekerja di luar? YoU, seorang dEVil? " 

Jika dia berusaha sekuat tenaga, 【Dread Lullaby】 akan memperluas jangkauannya hingga 

ke luar institut. 

Jika dia menghindari 【Peluru Korupsi】, beberapa dari mereka juga akan menyebabkan 

kerusakan di luar institut. 

Perilaku Luxuria, cukup aneh untuk membuat Avaritia berhenti menyerang, dimotivasi 
oleh keinginannya untuk membatasi kerusakan dan korban. 

"Hmm...? Saya tidak tahu... apa yang Anda maksud. " 

Luxuria tidak berniat memberi Avaritia jawaban yang jujur. 

Dia sendiri tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Hidupnya sendiri seharusnya menjadi 
hal terpenting, tapi sebelum dia menyadarinya, dia telah memblokir semua 【Bullets of 

Corruption】 dengan tubuhnya sendiri. 

Dia tidak bisa menahan lagi. Avaritia sekarang akan menyerapnya, menghapus 
keberadaannya bagi dunia. 

Tubuhnya akan bangkit suatu hari nanti. Itu mungkin akan mewarisi ingatannya juga. 
Luxuria berikutnya, bagaimanapun, akan menjadi entitas yang berbeda. 
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Bahkan dengan ingatan yang sama, perasaannya tidak akan sama. Di satu sisi, itu sama 
dengan "kematian". 

"Apakah Anda... benar-benar merupakan dEvIl of lUst?" 

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

Luxuria tidak memiliki cukup kekuatan untuk berbicara. Mata Avaritia semakin menyipit 
saat dia melihat Luxuria yang tak berdaya. 【Lifedrain Sludge】 miliknya kemudian 

melanjutkan progresnya, tanpa menemui hambatan apa pun. 

Luxuria sepenuhnya tertutup oleh 【Lifedrain Sludge】 dan berubah menjadi kepompong 

hitam. 

"Ini adalah..." 

Avaritia memandang kepompong itu dengan curiga. 

Pertempuran telah usai, Luxuria tidak melawan lagi. Fusi seharusnya sudah dimulai. 

Meski begitu, Luxuria masih ada di dalam kepompong. 

Avaritia tidak ingat fenomena seperti itu. Itu cukup untuk menciptakan celah. 

Ledakan bergema di belakang Avaritia, menarik perhatiannya. Saat itu juga, kilatan biru 
dan perak lewat tepat di samping iblis. 

"Kamu-!?!" 

Lampu kilat dengan cekatan menendang udara untuk menghindari tinju Avaritia dan 
mendekati kepompong. 

"Kuharap ini belum terlambat... haaaAAAAh !!" 

Shin 『The Ark』 membelah kepompong. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 14 - 4.6 
TNG Vol. 14 Bab 4 Bagian 6 Percikan tersebar di udara. Dua bilah berbenturan, keduanya 
saling memotong. 

"Kamu tidak terlalu buruk!" 

"Terima kasih banyak!" 

Pertempuran antara Fagall dan Namsaar, yang dimulai sebelum Luxuria dan Avaritia, terus 
berlanjut, mendukung Namsaar -- seperti yang dikendalikan oleh salinan Avaritia. 

Interior ruangan itu hampir tidak bisa dikenali karena pertempuran itu. 

"Mengapa Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda? Apakah kamu masih bermain-
main? " 

Entah dia memutuskan untuk hanya menggunakan kekuatan tertentu atau sesuatu yang 
membatasinya. Fagall tidak tahu dari perubahan kecil Namsaar dalam ekspresi, tapi 
sepenuhnya fokus padanya. 

Kalahkan aku dan aku akan memberitahumu. 

Pedang panjang tusukan dialihkan oleh pedang kembar Fagall. Namsaar lebih unggul dari 
Fagall dalam hal kekuatan otot, jadi bentrok melawannya secara langsung bukanlah 
strategi yang cerdas. 

Fagall mempertimbangkan pilihannya. Dia ingin menghentikan Avaritia dan Luxuria dari 
pertempuran, tapi dia tidak bisa membiarkan Namsaar tidak terkendali. Sangat berbahaya 
jika tujuannya adalah raja. 

Ada juga pekerja dan tentara lain di istana. Bahkan jika dia dalam posisi yang kurang 
menguntungkan, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka dan lari. 

"Rasanya tidak ada orang lain yang mengendalikanmu." 

Permainan pedang itu seperti permainan Namsaar. Fagall telah bertanya mengapa 
lawannya tidak mendatanginya dengan kekuatan penuh, tetapi jika dia melakukannya sejak 
awal, situasi Fagall akan jauh lebih buruk sekarang. 

Pedang panjang, yang ditangkis oleh pedang kembar Fagall, berhenti dan tiba-tiba berubah 
arah menjadi tebasan horizontal. 

Fagall melompat ke arah tebasan dan membuat jarak antara dirinya dan lawannya. 

"Itu senjata jahat yang kau punya di sana." 
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"Kami tahu bahwa iblis akan datang. Kami harus bersiap sebanyak ini. " 

Semacam asap hitam mengepul dari pedang panjang Namsaar, dari bagian yang bentrok 
dengan pedang kembar Fagall. 

Bilah yang dilengkapi dengan pedang Fagall adalah pedang kembar 『Regulus』. Mereka 

memiliki atribut anti-iblis, tentu saja. 

Dia telah menerimanya dari Schnee ketika dia datang ke istana untuk melatih para prajurit. 
Tanpa mereka, situasinya pasti akan jauh lebih buruk. 

"Kamu dan wanita itu juga, kamu menyebalkan dengan senjatamu ..." 

Namsaar, yang dikendalikan oleh Avaritia, lebih unggul dalam hal kekuatan bertarung, 
tetapi Fagall memiliki senjata yang lebih baik. 

Fagall berterima kasih kepada Shin secara mental dan melanjutkan serangan. 

Kanan 『Regulus』 diilhami dengan petir, kiri 『Regulus』 dengan api. 

Fagall menggunakan keterampilan berbeda untuk setiap pedang. Itu adalah keuntungan 
pertama dan terpenting dalam menggunakan gaya bertarung dua pedang. 

Fagall mengayunkan 『Regulus』 yang dibalut petir terlebih dahulu. 

Namsaar akan pulih dengan cepat berkat kekuatan iblis, tetapi gerakannya setidaknya akan 
melambat. 

Dia akan menangkis serangan dengan pedang panjangnya atau menghindarinya. Jadi Fagall 
memprediksi, tapi kali ini berjalan berbeda. Namsaar, melawan semua harapan, meraih 『

Regulus』 dengan tangan kirinya. 

"Wow, ini benar-benar hebat!" 

Serangan petir melanda seluruh tubuh Namsaar dan memperlambat gerakannya. 

Tangan yang menutupi sarung tangan yang menangkap 『Regulus』 mengeluarkan suara 

mendesis, seperti air yang disiramkan ke besi yang meleleh. Genggaman pada bilahnya 
masih kuat. 

"Kamu keparat!?" 

"Masih terlalu dini untuk berhenti, bung." 

Keraguan Fagall dihukum oleh pedang panjang Namsaar. Mantan berhasil mencegat 
tebasan dengan pedang lainnya, jadi dia menghindari dipotong menjadi dua. 
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Dia tidak bisa sepenuhnya memblokir pedang panjang hanya dengan salah satu pedangnya, 
namun: 『Regulus』 kiri terlempar dan Fagall didorong ke dinding, mengerang kesakitan. 

"Sepertinya sudah waktunya untuk kudeta. Anda telah menunda saya cukup lama. " 

"Saya harus mengatakan... Saya merasa terhormat dianggap begitu penting..." 

Fagall bertanya-tanya mengapa dia menerima "perlakuan khusus" seperti itu, lalu berpikir: 
setidaknya Sherlene bebas bertindak. 

Kata-kata Namsaar, bagaimanapun, membuatnya sadar bahwa dia salah. 

"Saya sudah berurusan dengan dia. Kalian akan siap untuk mengorbankan sedikit untuk 
menyelamatkan banyak ... Saya tidak bisa menghentikan Anda seperti yang saya lakukan 
dengan orang lain. Selain itu, Anda masih layak digunakan. " 

Namsaar menyiapkan pedang panjangnya. 

".... Begitu, itu sebabnya kamu tidak peduli dengan Lady Sherlene kalau begitu ..." 

Fagall mengeluarkan bisikan yang sangat pelan. Nada suaranya telah berubah. 

Dalam sekejap mata -kecepatan yang tidak bisa dijelaskan dengan cara lain-Fagall 
bergerak. 

Pedang kembarnya menarik dua busur di udara. Yang satu menangkis pedang panjang 
Namsaar, yang lainnya mengarah ke lehernya. 

"Sheesh, hampir saja!" 

Namsaar menyentuh luka baru itu. 『Regulus』 tidak diragukan lagi telah mencapai 

lehernya. 

Namun, Namsaar tidak membiarkan dirinya diserang. Dia telah memutar tubuhnya untuk 
membatasi kerusakan pada area sekecil mungkin. 

Lehernya telah diiris hingga menjadi karotis, tetapi kekuatan sihirnya dengan cepat 
menghentikan kehilangan darah. 

"Belum pernah melihat teknik seperti itu. Anda bahkan tidak memberi tahu rekan-rekan 
Anda? Kamu bajingan kesepian. " 

Kecepatan Fagall jauh lebih tinggi dari sebelumnya: jelas bagi Namsaar untuk waspada. 

Fagall tidak menjawab. Dia menggunakan kewaspadaan Namsaar untuk menarik napas 
dalam-dalam. 
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"!!" 

Ksatria itu lalu bergerak lagi. Sebuah teknik kilat cepat, berlangsung sepersekian detik. 

Jika Avaritia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, kepala Namsaar akan berguling-guling di 
tanah. 

"Tch, kamu sangat cepat sekarang." 

Pertahanan Namsaar tidak bisa mengimbangi kecepatan Fagall. Namun, dia tidak 
terkalahkan karena dia menghindari luka yang mematikan dan pulih dengan kecepatan 
yang gila. 

Fagall tidak bisa menimbulkan luka yang mematikan, sementara Namsaar tidak bisa 
mengimbangi kecepatannya. Pertarungan mereka berlanjut, dengan tidak ada yang bisa 
memecah kebuntuan. 

Namun, yang pertama mencapai batas kemampuannya, adalah Fagall. 

Lambat laun, luka yang dia timbulkan di Namsaar semakin dangkal dan dangkal, semakin 
sedikit. Pada akhirnya dia berhenti, terengah-engah. 

"Begitu, kamu telah menggunakan kekuatan hidupmu sendiri, orang bodoh yang 
sembrono." 

Namsaar mengerti berkat kemampuannya menguras tenaga sendiri. Fagall menyerang 
secara sepihak, tetapi kehilangan kekuatan dalam prosesnya. 

Fagall telah menggunakan skill dukungan 【Overboost】. Itu adalah keterampilan yang 

lahir dari yang digunakan Shin di masa lalu, yang memberikan dorongan lebih baik 
daripada keterampilan dukungan normal, dengan mengorbankan HP seseorang. 

Secara alami, jika digunakan dalam waktu yang lama akan menyudutkan pengguna di 
depan lawan. 

"Sayang sekali kau harus melawanku. Saya kira Anda akan mengalahkan orang lain dengan 
itu. " 

"...... .." 

Fagall tidak menjawab. Dia sangat lelah dan tidak bisa pulih. 

Namsaar terus berbicara di depan lawannya yang lemah, mengejeknya untuk mencoba 
melakukan apapun. 

"Mengapa bekerja begitu keras? Teman pahlawan Anda tidak datang untuk 
menyelamatkan Anda. Kau seharusnya sudah lama berbalik arah! " 
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"Sayang... buruk... aku tidak bisa... melakukan itu..." 

Fagall merasa seperti itu kemungkinan juga, tapi dia menggigit bibirnya untuk menutup 
kelemahannya di dalam. 

Dia ingat apa yang dikatakan bawahannya ketika mereka melihat tentara kerajaan, di 
bawah pengaruh keterampilan mental. 

"Jika nona Sherlene tidak bisa bertarung, maka aku harus berdiri ..." 

"Kamu? Anda lebih lemah dari dia. Apa yang bisa kau lakukan?" 

Dari segi statistik, Sherlene lebih unggul dari Fagall. 

Fagall sendiri sadar bahwa, meski mereka dipuji sebagai dua pahlawan, ada celah kekuatan 
di antara mereka. 

"Itu mudah... aku... bersumpah." 

Namun, apa nilainya itu? Jika salah satu lemah, mereka harus membiarkan yang kuat 
menangani semuanya. 

Tapi bukan itu intinya. Itu salah, pikir Fagall. 

"Saya telah mengambil pedang untuk melindungi negara ini. Bahkan jika saya lebih lemah, 
saya tetap pahlawannya. Aku akan menghalangi mereka yang mengancam negaraku, 
sampai aku menghembuskan nafas terakhir! " 

Sebelum menyelesaikan kalimat, Fagall mengaktifkan skill dan menyerang. 

HPnya sudah di merah. Jika dia tidak mengubah strategi, HP-nya akan mencapai nol dalam 
hitungan menit. 

Dia akan berhenti tepat sebelum mati atau mati saja. Fagall belum pernah mencoba 
sebelumnya, jadi dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Bagaimanapun, dia tidak akan 
berhenti. Dia siap untuk menjatuhkan musuhnya bersamanya. 

Dia hanya bisa berdoa agar Shin dan yang lainnya menghentikan tubuh utama Avaritia. Itu 
satu-satunya penyesalannya. 

"OOOOOOAAAAHHHH !!!" 

Raungan Fagall mengguncang seluruh ruangan. Tebasannya bahkan lebih cepat, bahkan 
lebih tajam, dia menyerang Namsaar. 

"Sepertinya aku juga harus serius." 
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Beberapa detik sebelum tebasan itu terjadi, Avaritia melepaskan kekuatannya. Dia 
menahan diri untuk tetap menggunakan Namsaar, tetapi jika musuhnya akan 
menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak perlu melakukannya lagi. 

Tubuh Namsaar, dengan statistik yang sudah setara dengan pahlawan, semakin diperkuat 
oleh kekuatan iblis. Gerakannya bahkan Fagall, yang menghabiskan kekuatan hidupnya 
sendiri untuk memperkuat dirinya. 

Semua tebasan Fagall diblokir oleh pedang panjang Namsaar, sekarang sepenuhnya dilapisi 
kabut hitam. Tidak hanya itu, kapten penjaga yang dikendalikan iblis bahkan bertujuan 
untuk menyerang balik. 

Fagall tidak akan bisa mengelak atau bahkan mempertahankan diri dari kecepatan baru 
Namsaar jika dia tidak memperkuat dirinya sendiri. 

"Menyerah saja, kamu akan merasa jauh lebih baik." 

"Saya menolak!!" 

Saat dia berbicara, Fagall secara naluriah merasa bahwa serangan berikutnya akan menjadi 
yang terakhir, dan memfokuskan setiap kekuatan terakhirnya ke dalam serangan itu. 

"Itu sangat memalukan." 

Pedang kanannya menebas sisi kiri Namsaar, sedangkan yang kiri menebasnya dari bahu 
ke arah dada. 

Dia gagal memotongnya sepenuhnya, karena ketahanan Namsaar dan perlindungan yang 
diberikan oleh baju besinya. 

Suara mendesis daging yang terbakar naik dari luka: 『Regulus』 berhasil merusak tubuh 

Namsaar, tetapi itu jauh dari mematikan. Tubuhnya adalah milik Namsaar, tetapi kecepatan 
pemulihannya adalah milik Avaritia. Luka akan sembuh total segera setelah pedangnya 
dicabut. 

"........." 

Tangan Fagall melepaskan pedangnya. Dia tidak mati, tetapi dia bahkan tidak memiliki 
kekuatan untuk berdiri lagi. 

Namsaar mengulurkan tangan ke arah Fagall yang jatuh. Kehidupan yang terakhir hampir 
habis: dengan kekuatan iblis, akan mudah untuk mengubahnya menjadi boneka. 

"!!!" 

Tepat sebelum dia bisa menyentuh Fagall, Namsaar menyiapkan pedangnya lagi. Detik 
berikutnya, tombak yang memancarkan cahaya menyilaukan terbang dari luar ruangan. 
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"Apa !?" 

Namsaar menjatuhkan tombaknya, tapi benturannya mendorong punggungnya ke jendela. 

"Sepertinya aku baru saja berhasil." 

Sherlene menangkap tombak yang dibelokkan dan bersiap untuk mempertahankan Fagall 
dari Namsaar. 

"Apa, bagaimana kamu bisa mendapatkan kembali akal sehatmu?... Ahh, tidak perlu 
menjawab, aku mengerti." 

Melihat tombak Sherlene sudah cukup untuk mengetahui jawabannya. Aura suci yang 
dipancarkan oleh tombak suci 『Guildern』 jelas dirasakan oleh orang-orang di ruangan 

itu. 

Sama seperti Fagall's 『Regulus』, itu bukan hanya senjata ampuh. 

"Baiklah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, dengan beban di pundakmu dan 
semuanya!" 

Sherlene menangkis pedang panjang Namsaar dengan gagang tombaknya. Dia masih dalam 
kekuatan penuh, jadi satu pukulan sudah cukup untuk memaksa Sherlene berlutut. Pedang 
kembar Fagall 『Regulus』 masih bersarang di bahu dan perut Namsaar, tapi tidak ada 

darah. 

"Kamu harus menghindari itu, jadi bebannya juga akan hilang. Atau apakah Anda ingin 
menghabisinya sendiri? Saya bisa menunggu selama itu, silakan. " 

"Kamu orang yang cerewet." 

Ekspresi Sherlene dengan jelas menunjukkan betapa mengerikan situasinya. Dia telah 
menggunakan ramuan pemulihan pada Fagall tanpa diketahui, tapi mungkin karena dia 
telah mendorong tubuhnya hingga batas dengan skill power-up, anggota tubuhnya belum 
bisa bergerak. 

"Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kurasa aku tidak punya pilihan." 

Pedang panjang Namsaar mendorong 『Guildern』. Bahkan jika tombak adalah senjata 

superior, statistik Namsaar sendiri lebih tinggi. Pedang hitam legam itu semakin dekat ke 
wajah Sherlene. 

"Pada akhirnya kamu hanya mengulur waktu. Mengapa Anda bahkan menyerang pada 
waktu itu? " 

"Katakan saja, terserah." 
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Bilah dan gagangnya saling bergesekan. Ini hanya masalah waktu --- siapa pun akan 
berkata begitu, tetapi saat berikutnya, mereka semua merasakan sesuatu yang meledak: 
Fagall, Sherlene, dan Namsaar juga tersadar. 

Tidak ada suara, tapi semuanya merasakan "sesuatu" menyebar ke seluruh Erkunt. 

"Apa...? Gah... GHAAAAAHHHH !!! " 

Ketika "sesuatu" ini melewati Fagall dan Sherlene dan mencapai Namsaar, situasinya 
benar-benar berubah. Namsaar, yang menekan Sherlene, mulai berteriak kesakitan. 

Fagall, yang nyaris tidak bisa berdiri kembali, melihat kabut hitam muncul dari luka yang 
『Regulus berikan pada tubuh Namsaar, bocor dengan kecepatan sangat tinggi. 

Tak lama kemudian, kabut hitam membentuk semacam genangan hitam di samping tubuh 
Namsaar. 

"Apa-apaan ini ..?" 

"Saya tidak tahu. Tapi apapun yang baru saja melewati tubuh kita sepertinya ada di pihak 
kita. " 

Fagall berjalan di samping Sherlene. Dia merasa jauh lebih baik tiba-tiba. Melihat kabut 
yang semakin menghilang, dia merasa bahwa kekuatan iblis sedang memudar. 

Armor dan pedang panjang Namsaar secara bertahap kembali normal juga. Segera setelah 
itu, kabut menghilang dari tubuh Namsaar. Bilah 『Regulus』 jatuh dengan sendirinya, 

tidak meninggalkan luka. Tubuh Namsaar roboh ke lantai, tanpa cedera tapi tidak berdaya. 

"Ap..DId... yOu..." 

Massa kabut hitam yang keluar dari tubuh Namsaar berbicara. Kedua pahlawan itu tidak 
tahu apa itu, tapi tetap menyiapkan senjata mereka. 

Mereka tidak menjawab. Tanpa sepatah kata pun, Sherlene mendorong 『Guildern』 dan 

Fagall mengayunkan 『Regulus』. 

Kabut tak berbentuk berkurang massanya setelah setiap pukulan, seolah tertiup angin. 
Area yang terkena senjata menghilang di sekelilingnya, jadi tidak butuh banyak waktu 
sampai kabut benar-benar menghilang. 

"Apakah ini... berakhir?" 

"Mungkin. Tubuh Sir Namsaar sepertinya juga sudah sembuh. Kali ini kami selalu 
diselamatkan, bukan... " 

Sherlene membalas desahan ke Fagall, saraf mereka akhirnya rileks. 
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Ancaman itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi mereka yakin bahwa akhir itu sudah dekat. 

◆◆◆◆ 

Orang-orang yang berada di bawah pengaruh iblis dibebaskan. Shin menerima pesan ini 
tepat saat Luxuria ditelan oleh 【Lifedrain Sludge】. 

"!!!" 

Saat dia memahami pesan Hilamee, Shin menendang tanah dengan sekuat tenaga. 

Kepompong sudah terbentuk. Meski dia tidak tahu bagaimana iblis menyerap satu sama 
lain, dia tidak berniat menyerah. 

Shin melewati Avaritia dengan satu langkah dan melompat ke arah Luxuria dengan langkah 
kedua. 

"Kuharap ini belum terlambat... haaaAAAAh !!" 

『Tabut』 mengiris kepompong, yang tidak ada perlawanan sama sekali. 

Momentum Shin membuatnya mendarat di belakang Luxuria. Detik berikutnya, ledakan 
cahaya meledak di belakangnya. 

"Apa !?" 

Shin bangkit kembali, berbalik dan melihat cahaya merembes keluar dari kepompong. Dia 
juga melihat Avaritia, lengannya disilangkan untuk melindungi tubuhnya, didorong ke 
belakang. Cahaya dari kepompong itu membakar seluruh tubuhnya. 

"Kepompongnya hancur?" 

Retakan meluas di seluruh kepompong dari luka yang dipotong oleh Shin. 

Puluhan detik kemudian, kepompong itu hancur. Siluet Luxuria, seperti sebelum 
pertarungan, tidak terlihat di mana pun. 

"Itu..." 

Luxuria ada di sana, tapi dalam bentuk manusia. Namun, dia jauh berbeda dari yang diingat 
Shin. 

Luxuria, mengambang di dalam cahaya putih, terbungkus perban putih, bersinar sekuat 
cahayanya. Lingkaran cahaya terang bahkan bersinar di belakangnya. 

Lingkaran cahaya yang bersinar memproyeksikan semacam pola, setinggi Luxuria. Ada 4 
pola seperti itu di kanannya dan 4 di kirinya, tampak seperti sayap. 
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"Benarkah itu... Luxuria?" 

Saat dia muncul, "sesuatu" seperti gelombang meluas di sekitarnya. Itu melewati tubuh 
Shin, tapi dia tidak merasakan apapun. 

Satu-satunya yang terpengaruh tampaknya adalah Avaritia. 

"GWAAAAAHHHHHH!?!" 

Seluruh tubuh Avaritia berubah dan berkerut. Dia harus merasakan sakit yang tak 
terlukiskan. 

"Siapa yang tahu hal seperti ini bisa terjadi..." 

Cahaya biru dan putih pucat bersinar dari tangan Luxuria, warna yang sama dengan 
sayapnya. Dia menembakkan tombak cahaya berulang kali, yang menusuk tubuh Avaritia, 
masih dalam kepedihan, membuka lubang besar di dalamnya. 

"Y..yoU... thAt's..." 

"Apakah kamu perlu bertanya? Iblis mana pun bisa tahu. Aku juga sangat terkejut. " 

"SANGAT... MENGHARGAI ANGGOTA...? BERIKAN... aku..a... fUc... " 

Tubuh Avaritia kemudian menghilang menjadi asap. Yang tersisa hanyalah 『Drop of 

Avaritia』, bukti kekalahannya. 

Shin bingung dengan perkembangan yang tiba-tiba, dan Luxuria menatapnya, terkekeh. 

"Ya ampun, apakah aku membuatmu takut?" 

Luxuria turun di samping Shin dan menanyakan sebuah pertanyaan, memiringkan 
kepalanya ke samping. 

"Saya belum pernah melihat atau mendengar hal seperti ini. Sejujurnya, saya tidak tahu 
apakah itu hal yang baik atau buruk. " 

Sebelum menghilang, Avaritia menyebutkan kata "malaikat". Melihat bahwa dia telah 
mengalahkan iblis, sangatlah adil untuk berpikir bahwa dia akan menjadi sekutu. 

Namun, Shin -meskipun pengetahuannya yang luas tentang bestiary THE NEW GATE-
belum pernah melihat malaikat. Produser game telah mengisyaratkan keberadaan mereka, 
tetapi tidak ada pemain yang pernah melaporkan bertemu dengannya. 

Malaikat sering digambarkan sebagai rekan iblis. Sama seperti iblis, mereka dikategorikan 
sebagai monster. Selama mereka adalah monster, ada kemungkinan mereka akan 
memusuhi umat manusia. 
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"Saya mengerti dari mana Anda berasal, tapi saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Tapi saya 
mengerti bahwa saya telah berubah menjadi malaikat, dan masih memiliki ingatan saya 
sebagai iblis. Aku juga mengingatmu, tentu saja. " 

"Jadi malaikat benar-benar ada..." 

"Kurasa mereka adalah transformasi dari iblis Dosa Mematikan. Aku merasakannya setelah 
bertransformasi, tapi sepertinya aku adalah pelindung "Cinta" sekarang. " 

"Kebajikan yang berlawanan dengan dosa yang mematikan, saya rasa? Aku dengar mereka 
tidak secara resmi ditetapkan sebagai kebalikan ... bagaimanapun, tidak perlu menyelidiki 
lebih dalam sekarang, kurasa. " 

Shin mencoba mengingat apa yang telah dia baca ketika meneliti tentang iblis dosa yang 
mematikan, tetapi tidak mengingat banyak secara detail. 

"Wah, saya hampir lupa. Sekarang Avaritia dikalahkan, saya harus pergi ke kota. Monster 
yang dipanggil menjadi liar. " 

"Tidak perlu khawatir, itu sudah diurus." 

"....apa?" 

Shin hendak pergi untuk membantu Schnee, tetapi Luxuria menghentikannya. Menurutnya, 
gelombang energi pertama yang dia lepaskan -- 【Saint Wave】 -- menghapus lingkaran 

sihir yang dipengaruhi oleh kekuatan iblis dan monster yang mereka panggil. 

Shin memeriksa peta dan memastikan bahwa keberadaan monster di seluruh kota memang 
tidak terlihat. 

"Luar biasa... dan kupikir masih banyak yang harus kita lakukan." 

"Itu hanya bekerja melawan iblis dan pengaruh mereka. Padahal, saya hanya bisa 
melakukan ini berkat Anda. Jika Anda tidak memotong kepompongnya, saya pikir saya 
akan diasimilasi oleh Avaritia. " 

"Jika Anda harus berterima kasih kepada seseorang, terima kasih kepada Hilamee. Mereka 
membebaskan semua sandera, itu sebabnya saya bisa bertindak. " 

Shin dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa saat Luxuria menderita serangan Avaritia, 
jadi dia malah merasa bersalah. 

"Jangan katakan itu. Aku bisa melakukan yang terbaik karena kamu ada di sana. " 

Sebelum bertransformasi dalam bentuk iblis, Luxuria telah mengirim pesan kepada Shin, 
menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun sampai para sandera dibebaskan, bahkan 
jika dia kalah. 
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Dia telah meminta Avaritia apakah dia akan mundur setelah menyerapnya karena alasan 
yang sama. Dia telah berjuang sambil mempertimbangkan asimilasinya sebagai pilihan 
yang layak. 

"Bahkan jika aku kalah, Avaritia akan dikalahkan olehmu. Berkat pengalaman ini, 
dimungkinkan untuk mempersiapkan tindakan balasan terhadap sandera di masa depan. 
Itulah mengapa pengorbanan saya tidak akan sia-sia... setelah saya menyadarinya, saya 
merasakan beban di dada saya. " 

"Kamu..." 

Shin hendak mengatakan bahwa dia seharusnya tidak memikirkan hal-hal seperti itu, 
tetapi Luxuria tersenyum dan meletakkan jari di bibirnya. 

"Saya bebas memilih siapa yang harus saya syukuri, jadi Anda tidak perlu menyibukkan 
diri dengan apapun. Apakah tidak ada yang Anda ingin saya lakukan? Aku bukan iblis lagi, 
jadi kamu bisa mempercayakan seluruh dirimu kepadaku, tahu? Kebetulan, saat ini saya 
sedang tidak mengenakan apa pun, di atas atau di bawah sana... jadi saya agak kedinginan, 
saya akan senang dihangatkan, jujur. " 

"Hei! Sejujurnya, kamu masih setengah iblis, bukan? Atau mungkin Anda seorang malaikat, 
tapi malaikat nafsu... " 

Kata-kata Luxuria dengan cepat berubah menjadi "romantis" setelah dia menyebutkan Shin 
mempercayakan dirinya padanya, menyebabkan Shin menghela nafas tak percaya. 

Menghentikan Luxuria untuk melepaskan ikat pinggangnya, dia lega bahwa setidaknya satu 
ancaman besar telah berakhir. 
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