
NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 15 - 1.1 
TNG Vol. 15 Bab 1 Bagian 1 Di Institut Sihir Erkunt, Shin bertarung dengan salah satu Iblis 
Dosa yang Mematikan, iblis keserakahan Avaritia. Selama pertempuran, salah satu dosa 
mematikan lainnya, iblis nafsu Luxuria, telah berubah menjadi pendamping iblis, malaikat. 
Berkat kekuatannya, Shin menang. 

Setelah menetralkan serangan iblis, Shin menghubungi Schnee, salah satu karakter 
pendukungnya. Berkat kekuatan Luxuria, lingkaran pemanggil monster telah lenyap, 
namun, kerusakan dan korbannya masih besar. Schnee juga tidak tahu situasi keseluruhan, 
tetapi, berkat lenyapnya monster, penyelamatan dan penyembuhan penduduk yang terluka 
bisa dimulai. 

"Aku akan pergi ke kota, tapi bagaimana denganmu, Luxuria?" 

"Mari kita lihat... kupikir aku akan berteleportasi ke tempat penampungan institut dan 
bertemu dengan Hilamee. Saya sudah mengirim pesan bahwa sekarang aman, jadi saya 
pikir semua orang mungkin sudah kembali. Tapi sebelum itu aku punya permintaan 
untukmu, apakah itu baik-baik saja? " 

"Itu tergantung permintaan." 

Shin akan berada di tempat jika dia mulai mengatakan, sekali lagi, bagaimana dia tidak 
mengenakan apa pun di sana atau di atas sana, jadi dia menjawab dengan hati-hati. 

"Jangan terlalu defensif. Saya hanya ingin meminjam beberapa pakaian. Seperti yang Anda 
lihat, saya hanya punya sabuk... kain ini? Nah, pakaian ini menutupi tubuhku, yang 
diberikan bentuk berkat kekuatanku, tapi aku yakin tidak pantas berjalan-jalan seperti ini. 
" 

Bahu Luxuria turun. 

Shin fokus pada satu potong pakaiannya dan kata-kata 『Angel Sash』 muncul. Tampaknya 

ditangani sebagai bahan. 

『Angel Sash』 menutupi Luxuria dari dada hingga pahanya. Itu memeluk tubuhnya 

dengan sangat erat, membuktikan lekuk tubuhnya. Selain bagian yang dibungkus oleh 
selempang, ada juga pita di lengannya, yang melayang longgar di sekelilingnya. 

Mungkin karena pertarungan telah usai, lingkaran cahaya di punggungnya dan sayap yang 
membentang darinya telah menghilang. 

"Yah, kurasa aku bisa melakukan itu. Pakaian dan sepatu dulu. " 
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Shin membuka kotak itemnya dan mengeluarkan pakaian acak. Itu adalah sesuatu yang 
digunakan untuk meningkatkan level skill dan tidak memiliki atribut tertentu. 

Dia ingat Luxuria menyebutkan tidak mengenakan apapun "di bawah atau di atas sana" dan 
dengan santai menyortir inventarisnya, bertanya-tanya apakah dia telah melupakan 
sesuatu di sana. Memang, dia menemukan beberapa item yang keberadaannya hampir dia 
lupakan. 

"Lalu ... pakaian dalam, kurasa." 

"... .Oh? Apa kamu bilang ... pakaian dalam? " 

Luxuria telah mendengar dengan sangat jelas. 

"Shin sayang? Apakah Anda keberatan memberi tahu saya alasan mengapa Anda memiliki 
pakaian dalam wanita, begitu alami? Anda tidak akan mengatakan bahwa Anda membuat 
pakaian dalam yang Anda sukai untuk Schnee--- " 

Luxuria melihat kartu item dan mengajukan pertanyaan. Saat berbicara, ekspresinya 
berubah menjadi tidak percaya. 

"Tidak mungkin!! Saya baru saja meninggalkan beberapa yang telah saya buat untuk 
meningkatkan keterampilan kreasi saya, entah kapan. Saya melakukannya saat saya masih 
pemula, jadi mereka bahkan tidak memiliki kemampuan penyesuaian ukuran otomatis. " 

Kotak barang itu dikatakan sangat luas. Karena itu, item yang dibuat pada tahap awal 
petualangan terkadang terlupakan di kedalaman kotak. Itu sering terjadi pada pemain yang 
berorientasi pada kreasi seperti Shin: kotak itemnya berisi banyak item yang hanya bisa 
dianggap sampah sekarang. 

Shin setengah lupa dia masih menyimpan pakaian dalam itu. 

"Jika kamu berkata begitu..." 

"Saya merasa kesalahpahaman mengerikan lainnya telah tercipta ..." 

Luxuria sepertinya dengan jelas mempertanyakan penjelasan Shin, tapi dia tidak tahu 
harus berkata apa lagi. Dia, seorang pemain pria, memiliki pakaian dalam wanita di kotak 
itemnya. Apa pun yang dia katakan pasti terdengar seperti alasan. 

"Sudahlah. Kalau begitu aku akan berubah. " 

Setelah kata-kata Luxuria, selempang yang membungkus tubuhnya lenyap. Itu terjadi 
begitu tiba-tiba sehingga Shin tidak dapat memproses apa yang terjadi dengan segera. Dia 
melihat tubuh telanjang Luxuria, membeku, selama beberapa detik. 
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Setelah dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi, dia menjauhkan seluruh tubuhnya 
dari Luxuria. 

"Kamu bisa terus mencari, aku tidak keberatan." 

"Beri aku istirahat..." 

Mungkin karena dia dulunya adalah iblis nafsu, bahkan setelah berubah menjadi malaikat 
kecantikan dan proporsinya masih sangat memikat. Jika dia masih Iblis, dia akan 
memancarkan pesona erotis yang berlebihan, tapi sebagai Malaikat, dia tidak 
memancarkan aura yang begitu menggoda lagi. 

Dapat dikatakan bahwa dia lebih dekat dengan penampilan artistik dari kecantikan 
telanjang sekarang. 

"Hei, Shin. Saya merasa tidak enak untuk mengatakan ini setelah Anda mengizinkan saya 
meminjam pakaian ini, tetapi dapatkah Anda menambahkan penyesuaian ukuran otomatis? 
" 

"... Berikan saja kartunya." 

Alasannya jelas. Shin telah memberi Luxuria ukuran terbesar yang dia miliki, tapi itu tidak 
cukup, rupanya. Shin tahu bahwa "itu" Luxuria jauh lebih besar dari rata-rata wanita 
dengan tinggi yang sama, jadi dia setengah mengharapkan permintaan ini. 

Dia mengambil kartu itu tanpa melihat ke arah Luxuria dan dengan cepat memasang 
atribut penyesuaian ukuran otomatis. Luxuria memang tidak sedang mengenakan apa pun 
yang "di atas sana" sekarang. 

"Oke, sempurna. Saya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi itu benar-benar nyaman. 
Saya selalu harus memesan pakaian dalam hanya untuk saya, jadi ini sangat membantu. " 

Suara gemerisik pakaian berhenti, jadi Shin mengira Luxuria selesai berganti pakaian dan 
hendak berbalik, ketika dia merasakan sesuatu menekan punggungnya. 

Itu adalah Luxuria, tentu saja. Dia menekan tubuhnya ke tubuhnya, jadi Shin bisa dengan 
jelas merasakan sensasi yang sangat lembut di punggungnya. 

"Hei." 

"Hehe, terima kasih sedikit. Sebanyak ini baik-baik saja, bukan? " 

Sensasi lembut menghilang dan Shin berbalik, untuk melihat senyum senang Luxuria 
setelah menyelesaikan leluconnya. 

Dia sekarang mengenakan sweter putih dan rok hitam panjang. Isyarat itu membuatnya 
terlihat lebih kekanak-kanakan dari biasanya. 
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Detik berikutnya, bagaimanapun, dia meletakkan jari telunjuknya di bibirnya, memberikan 
udara yang lebih dewasa, jadi Shin tidak tahu seberapa serius apakah dia benar-benar 
bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan atau tidak. 

"Sebenarnya aku ingin menciummu, tapi Schnee akan memarahiku, jadi aku tidak akan." 

"Aku akan mendapatkan yang terburuk jika itu terjadi, jadi tolong jangan." 

Suasana hati Schnee pasti akan berubah menjadi sangat buruk jika itu terjadi. Shin akan 
dengan senang hati menghindari memicu ranjau darat semacam itu. 

Shin dan Luxuria berpisah, saat dia menuju ke teleportasi tempat penampungan, dan dia 
pergi ke kota. 

Dia melanjutkan dari tembok luar yang dihancurkan oleh Avaritia ke pusat kota, jadi dia 
bisa memiliki gambaran yang jelas tentang kehancuran yang disebabkan oleh monster. 

Beberapa bangunan hancur total, yang lain hanya sebagian. Sebagian besar rumah di 
wilayah pemukiman hanya mengalami kerusakan ringan, seperti bagian atap yang roboh 
atau sejenisnya. 

Itu mungkin disebabkan oleh seseorang yang bertarung melawan monster. 

Seperti yang dikatakan Schnee, ekspresi orang-orang tidak tampak sesuram yang dia 
harapkan. Mereka jelas sudah tahu bahwa ancaman monster sudah tidak ada lagi. 

"Saya harus melakukan apa pun yang saya bisa untuk membantu juga." 

Melihat peta melalui 【Tanda Persepsi】, Shin dapat mengetahui bahwa masih ada orang 

yang terperangkap di bawah reruntuhan. Dia memutuskan untuk memulai dengan 
menyelamatkan mereka dan menuju yang terdekat. 

"....dua orang." 

Dia mendeteksi dua kehadiran di dalam gedung. 

"Hei, kamu bisa tahu ada orang di dalam?" 

Pria yang berdiri di samping Shin mendengar komentarnya dan memanggilnya. Menilai 
dari armor kulit yang dia kenakan, dia mungkin seorang petualang. 

"Ini adalah cara alternatif untuk menggunakan deteksi kehadiran. Aku akan memastikan 
keamanan mereka dengan sihir terlebih dahulu, untuk memastikan mereka akan baik-baik 
saja meskipun bangunannya runtuh. Mohon mundur. " 

Pria itu mengangguk ke Shin dan menyuruh orang lain di sekitarnya mundur. Dia 
kemungkinan adalah pemimpin operasi penyelamatan di daerah tersebut. 
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Shin pertama kali menggunakan 【Through Sight】 dan 【Analyze】 untuk memeriksa 

kondisi korban yang terperangkap. 

Tampaknya mereka cukup beruntung berada di ruang antara dua pilar. 

Shin menggunakan mantra sihir tipe bumi 【Earth Wall】 untuk menutupi dan melindungi 

dua orang yang selamat. 

"Oke, selesai. Saya telah menutupi orang-orang di dalam dengan penghalang bumi. Itu tidak 
akan mudah runtuh, jadi mari kita singkirkan reruntuhannya. " 

Orang-orang di sekitar Shin kemudian mulai memindahkan bangkai kapal. Shin bergabung 
dengan mereka, dengan mudah mengangkat bangkai kapal yang terlihat sulit untuk 
diangkut dan menumpuknya di tempat lain. 

Tidak perlu menahan diri saat menyelamatkan orang lain: bahkan jika dia harus 
mengambil bagian dari dinding atau pilar yang rusak, Shin membawa mereka pergi tanpa 
ragu-ragu. Setiap kali dia melepaskan sepotong puing, sebuah "gesekan" dan "gedebuk" 
yang keras bisa terdengar. 

"Yah, aku akan...." 

"Whoa..." 

Melihat Shin mengangkat puing-puing berkali-kali lebih besar dari dirinya, orang-orang 
lain terperangah. 

"Teman-teman, tanganmu tidak bergerak !! Serahkan barang yang besar kepada orang itu 
dan bawalah yang lebih kecil! " 

Pemimpin membentaknya sebelum yang lain dan meneriaki mereka untuk bergerak lagi, 
yang segera mereka lakukan. 

Setelah menyingkirkan bangkai kapal yang lebih besar, Shin menunjukkan lokasi para 
penyintas dan, setelah beberapa saat, sebuah bola yang terbuat dari tanah liat muncul. 
Terlalu sulit bagi para pria untuk menerobos, jadi Shin membuka lubang di dalamnya. Di 
dalamnya ada seorang ibu dan anak, memeluk diri mereka sendiri dengan erat. 

Ibu dan putrinya, yang dibawa oleh laki-laki, tidak tahu apa yang terjadi. 

"Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Aku akan ke tempat berikutnya. " 

"Ya, kami akan mengurus semuanya di sini. -Hati hati." 

Shin mengangguk dan bergegas ke lokasi berikutnya. 
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Vol. 15 - 1.2 
TNG Vol. 15 Bab 1 Bagian 2 "Anda benar-benar telah mencapai banyak hal. Atas nama 
semua Erkunt, saya berterima kasih. " 

Tiga hari setelah serangan Avaritia, Shin sedang bertemu dengan raja Kreunzeit di istana 
kerajaan. Schnee bersamanya, disamarkan sebagai persona "Yuki" -nya. 

Hilamee, diinformasikan oleh Luxuria, telah melapor ke kastil kerajaan, jadi raja Kreunzeit 
dan para elit kerajaan mengetahui pemusnahan Avaritia pada hari yang sama. Penonton 
terjadi tiga hari kemudian karena Shin memberi tahu para ksatria yang datang untuk 
memanggilnya bahwa dia ingin memprioritaskan operasi penyelamatan. 

Menunda audiensi dengan seorang raja biasanya akan dianggap sebagai lambang 
penghinaan, tetapi karena alasan di balik penolakan Shin, itu diterima. 

Para ksatria yang mengunjungi Shin bahkan memohon untuk bergabung dalam upaya 
penyelamatan setelah mendengar alasannya. Mereka sangat menyesal tidak dapat berbuat 
banyak selama serangan Avaritia. 

"Tidak, kami kebanyakan dalam posisi bertahan kali ini, jadi kami cukup beruntung karena 
tidak banyak korban. Saya hampir ingin meminta maaf karena bertindak begitu angkuh, 
kemudian tidak mencapai banyak hal. " 

Shin merasa sangat canggung, karena dia sebenarnya tidak bisa berbuat banyak karena 
para sandera. 

"Sir Shin, jika Anda tidak berguna, maka kami bahkan lebih sedikit ..." 

"Memang. Tanpa senjata yang ditawarkan Sir Shin, kami tidak akan berdiri di sini sekarang. 
" 

Tawa masam Shin diikuti oleh Fagall dan Sherlene, ksatria Erkunt yang juga bertarung 
selama serangan monster, yang merasa sama canggungnya. Mereka bertempur melawan 
atasan mereka Namsaar, di bawah kendali Avaritia, tetapi mereka berjuang melawan hanya 
salinan Avaritia, jadi mereka merasa menyesal. 

Namsaar kelelahan baik tubuh maupun pikiran karena kendali Avaritia dan tampaknya 
masih belum sadarkan diri. 

"Oke, sudah cukup! Bagaimanapun, korban dan kerusakan sedikit, jadi kita harus bersuka 
cita, kan !? Tidak ada orang di sini yang mengendur atau apapun, jadi mari tingkatkan apa 
yang seharusnya kita lakukan dan berhenti gelisah seperti ini! " 
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Luxuria menyela percakapan, yang terus berlanjut pada betapa menyedihkan Shin dan 
yang lainnya. Dia jelas lelah karenanya. 

"Memang. Kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik lain kali. " 

"Seperti yang dikatakan Nyonya Luxuria dan Nyonya Yuki. Mari kita kumpulkan lebih 
banyak informasi tentang iblis dan monster dan mengembangkan tindakan pencegahan 
yang tepat. Kita harus berbicara tentang hadiah untuk tuan Shin dulu. " 

Raja Kreunzeit mengangguk dan mengubah topik. Arah baru, bagaimanapun, tidak terduga 
untuk Shin dan yang lainnya. 

"Tapi aku akan sangat puas jika aku bisa mendapatkan item drop saja." 

Mereka adalah item yang hampir tidak mungkin didapat saat ini. Shin dianggap lebih dari 
cukup untuk hadiah. 

"Saya sadar. Tetapi beberapa berbicara tentang memberi Anda tanah dan gelar pengadilan. 
Prestasi Anda begitu penting, sebenarnya tidak aneh. " 

"Saya yakin saya sudah menolak itu pada awalnya." 

Petualang naik ke peringkat bangsawan karena prestasi mereka. Itu bukan perkembangan 
yang tidak terpikirkan, Shin telah membaca tentang kisah-kisah sukses seperti itu, tetapi 
dia hanya berpikir itu lebih banyak masalah daripada nilainya. 

Pencarian untuk rumah guild, pemeriksaan Tempat Suci... masih banyak hal yang harus dia 
lakukan. Dia tidak punya waktu untuk membuang waktu di pengadilan mana pun. Jika dia 
dipaksa, dia harus mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. 

"Saya juga menyadarinya, tentu saja. Tetapi ada beberapa orang yang keras kepala yang 
tidak akan mengalah kecuali mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut orang 
yang bersangkutan. " 

Rupanya, diskusi tentang hadiah Shin telah diadakan di depan penonton. Fagall dan 
Sherlene juga tertawa kecut. Tidak peduli di mana, selalu ada orang yang menginginkan 
seseorang sekuat Shin terikat dengan negara mereka. 

"Shin, Yuki, bagaimanapun juga, kekuatanmu sangat menakjubkan. Oh, ngomong-ngomong, 
aku tidak akan membantu apapun selain pertahanan, apa tidak apa-apa? " 

"Tentu saja. Menggunakan kekuatan malaikat untuk menyerang ... pasti akan menghasilkan 
harga yang mahal untuk dibayar. Kami akan merahasiakan informasi itu. " 

Raja Kreunzeit juga telah diberitahu tentang transformasi Luxuria dari iblis menjadi 
malaikat. Masalah yang terkait dengan statusnya sebagai iblis semuanya akan berubah 
sekarang karena dia bukan siapa-siapa. Beberapa meragukan perubahannya, tetapi ketika 
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dia menunjukkan sayap malaikatnya -- delapan pola pada halo -- semua orang terkejut dan 
yakin. 

Dihiasi oleh sayapnya, Luxuria memancarkan aura suci. Shin dan Schnee juga berpikir 
bahwa dia tidak akan menyakiti orang lain. Kepribadiannya, bagaimanapun, tidak berubah 
sedikit pun, jadi di satu sisi, dia adalah "ancaman" dengan cara yang sama seperti 
sebelumnya, yang merupakan satu-satunya kekecewaan. 

Raja Kreunzeit dan yang lainnya telah diliputi oleh aura suci Luxuria. Shin dan Schnee tidak 
terlalu terpengaruh, tetapi bagi penghuni dunia itu, itu adalah pemandangan ilahi. 

Di dunia "THE NEW GATE", malaikat hanya ada di legenda, tapi sekarang ada satu malaikat 
sebelum mereka. Itu seperti mitos yang menjadi hidup. 

Mereka tidak akan pernah mencocokkannya dengan kekuatan murni, itu fakta, tapi lebih 
dari itu, ide sederhana menggunakan malaikat adalah hal yang tabu bagi kebanyakan 
orang. Tak seorang pun di antara elit yang berani membantahnya. 

"Keputusan yang bijaksana, saya pikir. Jika keberadaan malaikat terungkap, hubungan 
dengan negara lain juga tidak bisa tetap sama. " 

"Itu akan mengganggu pekerjaan saya di institut, jadi saya akan berterima kasih jika Anda 
melakukan itu." 

Shin menertawakan perbedaan besar antara apa yang masing-masing dikhawatirkan oleh 
Schnee dan Luxuria. Jika status Luxuria sebagai malaikat terungkap, mustahil baginya 
untuk terus merawat murid-murid di rumah sakit. 

"Kita tidak punya hal lain untuk didiskusikan, menurutku?" 

"Ya, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Saya juga mendengar bahwa Anda telah 
menghabiskan hari-hari ini untuk menyelamatkan warga kami. Izinkan saya untuk 
mengungkapkan rasa terima kasih saya lagi. " 

Raja Kreunzeit menundukkan kepalanya. Biasanya, bawahannya akan mengerutkan kening 
pada raja mereka dengan santai menundukkan kepalanya, tapi baik Sherlene dan Fagall 
sama sekali tenang. Shin dan Schnee telah mencapai sesuatu yang layak untuk dihormati 
raja. 
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Vol. 15 - 1.3 
TNG Vol. 15 Bab 1 Bagian 3 Setelah meninggalkan kastil, Shin, Schnee, dan Luxuria menuju 
ke institut. Meskipun kotanya telah rusak parah, institut itu -- meskipun hanya sebagian -- 
berada dalam kondisi yang menyedihkan. 

"Kami punya lebih dari cukup waktu untuk memperbaikinya." 

Shin berbicara sambil melihat struktur yang hancur saat mereka menuju ke kantor 
Hilamee. 

Dia adalah seorang pandai besi, tapi ada juga alasan kenapa dia begitu percaya diri. 

Semua anggota Rokuten berbagi sebagian dari spesialisasi mereka dengan anggota lain. 

Dalam kasus Shin, dia mengajarkan keterampilan pandai besi dan ukiran logam kepada 
Reed dan Cook. Di sisi lain, ketika dia membangun guild house, Tsuki no Hokora, anggota 
Rokuten lainnya, Cain the "Blue Magician", mengajarinya segala macam hal. 

Berkat itu, keterampilan arsitekturnya, meski tidak terlalu tinggi, sangat mahir. Arsitek 
juga membutuhkan imajinasi: memanfaatkan fakta bahwa dia berada dalam sebuah game, 
Shin juga membangun segala macam konstruksi yang aneh. 

"Aku sudah tahu bahwa kamu adalah sesuatu yang lain, tapi yah... kamu benar-benar bisa 
melakukan apa saja." 

"Tidak juga... Saya hanya punya sedikit pengalaman, tapi, menurut standar profesional, 
saya sama sekali tidak bagus. Selain Blacksmithing, Architecture dan Alchemy adalah satu-
satunya skill yang bisa saya tangani. " 

Tingkat keahlian arsitektur Shin adalah IV, alkimia adalah X. Dia membutuhkan alkimia 
untuk membuat ramuan untuk Pandai Besi, jadi itu jauh lebih tinggi, tapi itu saja. 

Jika dia diberitahu untuk membuat hal yang sama dengan "Alkemis Merah" Hecate, 
jawabannya adalah tidak. Alchemy membutuhkan lebih dari sekedar level tinggi. 

Di sisi berlawanan dari spektrum, keterampilan perdagangannya, keterampilan bertani dan 
beternak dll ada di sekitar II: dia baru saja mendapatkannya dan tidak lagi menaikkan 
levelnya. 

Setelah menerima Yuzuha sebagai partner keterampilan menjinakkannya telah tumbuh 
sedikit, tapi dia masih kalah dengan penjinak profesional bahkan di dunia ini. 

"Mampu melakukan 'hanya' itu sepertinya sudah cukup bagiku... yah, kurasa itu berbeda 
jika kita menggunakan standar di masa lalu." 
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Luxuria tahu tentang "Era Game" sebelum "Senja Keagungan", jadi dia mengerti mengapa 
Shin mengklasifikasikan dirinya seperti itu. 

"Ini akan lebih dari apa yang bisa kita tanyakan, tapi apakah itu benar-benar oke? Anda 
akan terlihat menonjol, bukan? " 

Di kantor kepala sekolah, Hilamee membuat ekspresi bermasalah setelah mendengar 
lamaran Shin. 

Menjadi pejuang yang terampil sudah cukup untuk menarik perhatian. Jika informasi 
bahwa dia mampu menyebarkan keterampilan penciptaan, banyak yang akan berusaha 
menghubunginya. Bahkan jika ada keadaan tertentu, Hilamee khawatir bahwa Shin telah 
menunjukkan kemampuan sejatinya sebelum orang lain lebih dari yang diperlukan karena 
keterlibatannya dengan dia dan Erkunt. 

"Saya akan melakukan cukup untuk membuat orang berpikir saya layak untuk peringkat A. 
Agak terlambat untuk khawatir tentang menonjol. " 

Shin sudah menyerah untuk menghindari terlalu menonjol. 

Dia tidak berbasis di negara mana pun, jadi, selama dia meninggalkan negara tempat dia 
terakhir terlihat, hampir tidak mungkin untuk menghubunginya. Jika seseorang 
mengikutinya, akan sangat mudah kehilangan mereka. 

"Keadaannya seperti apa adanya, jadi mari kita terima saja kebaikan Shin manis kita, 
bukan? Kita hanya harus berterima kasih padanya nanti. " 

Luxuria memegang bahu Hilamee dari belakang dan menyela. Hilamee tidak bisa 
melihatnya, tapi Shin tidak ketinggalan senyumnya melebar saat dia mengucapkan kata 
"terima kasih". 

"Aku sudah tahu bahwa" terima kasih "-mu akan menjadi sesuatu yang buruk ..." 

"Ya ampun, aku terluka." 

Bibir Luxuria cemberut. Itu agak kekanak-kanakan untuk orang dewasa, tapi pesonanya 
membuatnya diterima secara misterius. 

Shin, bagaimanapun, memelototinya. Bahkan sebagai malaikat, dia tidak bisa 
menghilangkan perasaan bahwa rasa terima kasihnya bersifat seksual. Dia bukan iblis lagi, 
jadi Shin berpikir bahwa Luxuria tidak perlu mengambil energi dari aktivitas seksual 
orang, tetapi bertentangan dengan harapannya, dia masih memiliki kemampuan itu. 

"Bahkan seorang raja pun tidak akan pernah berharap memiliki malaikat yang 
melayaninya ..." 
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"Aku tahu maksudmu sebenarnya. Selain itu, mengapa saya harus pergi ke wanita lain 
ketika saya memiliki Schnee di sisi saya? " 

Shin kemudian menarik Schnee lebih dekat dengannya. Penampilannya berubah lebih 
tajam karena kata-kata Luxuria, tapi tindakan mendadak Shin membuatnya sangat terkejut. 
Meskipun mereka adalah suami dan istri, dia masih terlihat tidak terbiasa dengan kontak 
fisik seperti itu. 

"Lihat mereka, aku jadi cemburu... di dunia ini poligami itu tidak jarang lho?" 

"Tempat asal saya, monogami adalah norma, dan fiksi lebih dari cukup untuk harem. 
Kenapa kamu begitu gigih? Karena saya seorang Manusia Tinggi? " 

Pada awalnya, Shin mengira dia memprovokasi dia karena penasaran. Padahal, itu tidak 
cukup untuk menjelaskan perilakunya lagi. 

"Untuk jatuh cinta dengan orang yang menyelamatkanmu dalam kesulitan... tidak begitu 
aneh, bukan?" 

"Aku melihatmu dipukuli tanpa melakukan apa-apa dan diserang sekali pada akhirnya. 
Itulah yang membuatmu jatuh cinta? " 

Luxuria mengatakan bahwa serangan Shin adalah yang memicu perubahannya, tetapi dia 
berpendapat bahwa itu adalah dua hal yang terpisah. 

"Itu salah satu alasannya. Mungkin karena saya dulu adalah iblis nafsu. " 

"Maksud kamu apa?" 

"Emosi kuat yang Anda dan Schnee bagikan... Saya pikir saya tertarik pada hal itu. Ini jelas 
berbeda dari manusia lain. " 

Luxuria menjadi tertarik karena dia adalah iblis nafsu. Sebelum dia menyadarinya, itu telah 
berubah menjadi perasaan tidak seperti kegilaan atau cinta. 

"Mungkin satu hal lagi... kamu tidak menunjukkan reaksi berlebihan setelah mengetahui 
sifat asliku? Biasanya, orang akan langsung menolak kontak apapun dengan iblis. " 

"'Mungkin?', Katanya ..." 

Luxuria membelai tangan Shin, tangan yang berlawanan dengan sisi Schnee. Shin tidak 
banyak bereaksi, tetapi orang normal mungkin akan berteriak dan menjatuhkannya. 
Bahkan jika dia adalah seorang malaikat sekarang, orang-orang biasanya akan benci berada 
dekat dengan iblis. 

Raja Kreunzeit, yang bukan Terpilih atau bahkan mantan pemain, biasanya berbicara 
dengan Luxuria, tapi itu adalah pengecualian di antara pengecualian. 
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Bagi Shin juga, Luxuria adalah "seseorang yang harus dikalahkan". Tentunya lawan yang 
merepotkan, tapi masih belum cukup untuk menunjukkan reaksi yang berlebihan. 

"Aku tidak bisa menahannya, bukan? Saya tidak peduli tentang bagaimana itu dimulai lagi. 
Saya juga terkejut karena begitu terikat, Anda tahu? Saya belum pernah merasa seperti ini 
sebelumnya dalam hidup saya... " 

Luxuria's telah mengencangkan cengkeramannya pada Shin. 

Biasanya, iblis bermain-main dan bermain-main dengan orang lain. Mereka mencari 
kelemahan dalam hati mereka, merangsang keinginan mereka, memikat mereka. Tidak ada 
kasih sayang dalam hal itu. Dengan kata lain, mereka benar-benar pemula dalam hal 
mendekati seseorang hanya karena mereka berharap orang lain akan menyukainya, bukan 
memanipulasinya. 

"Baiklah... aku bisa mengerti jika kamu merasa bingung. Meski begitu, itu tidak ada 
hubungannya dengan ini. " 

Shin berpikir apa yang orang sebut "cinta pertama" telah berkembang di dalam dirinya. 
Mempertimbangkan itu, kata-kata dan tindakan Luxuria bisa dimengerti. Perasaan 
menyukai orang lain tidak dapat ditekan, bahkan jika seseorang menginginkannya. 

Dia tidak bisa memenuhi keinginannya. Schnee mendekat, seolah memeluknya, jadi Shin 
saat ini terjepit di antara mereka. Dia tidak bisa melihat ekspresi Schnee, bagaimanapun, 
yang cukup menakutkan baginya. 

"Schnee adalah musuh yang jauh lebih menakutkan daripada kamu, begitu." 

"Aku tidak akan membiarkanmu melangkah lebih jauh." 

Di antara tatapan tersenyum kedua wanita itu, percikan api beterbangan. Schnee siap 
bertempur. 

Hilamee, yang mengamati situasi, memutuskan untuk menyela pada saat itu. 

"Ehm, jika memungkinkan, saya ingin melanjutkan diskusi kita tentang rekonstruksi... aaah 
!?" 

Kedua wanita itu memusatkan pandangan mereka pada Hilamee, yang cukup untuk 
membuatnya mundur beberapa langkah. Shin secara mental memberi hormat pada 
keberaniannya. 

"Apa yang terjadi disini..." 

Masakado, yang datang terlambat, mengungkapkan kebingungannya atas situasi tersebut. 
Ekspresinya dengan jelas menunjukkan bahwa dia pikir dia telah tiba di saat yang sangat 
buruk. 
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"Ngomong-ngomong, seperti yang dikatakan Hilamee, mari kita bahas rekonstruksi 
sekarang, oke?" 

Shin menggunakan keheningan yang diciptakan oleh Hilamee dan Masakado dan mencoba 
mengubah topik dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun, itu adalah alasan mereka untuk 
berkunjung: topik Luxuria sama sekali tidak berhubungan. 

".... Mengerti. Kita akan membicarakan ini lagi lain kali. " 

"Kami tidak harus..." 

Luxuria mengedipkan mata dan Shin merasa sakit kepala datang. 

Mereka akhirnya berhasil kembali ke topik, jadi dia menghindari memikirkan Luxuria dan 
berbicara dengan Hilamee tentang membangun kembali sekolah. Level skill Shin cukup 
tinggi untuk mengembalikan sebagian besar bangunan yang hancur ke keadaan semula. Dia 
juga menyebutkan menggunakan kesempatan untuk memperkuat mereka menjadi lebih 
kuat dari sebelumnya. 

Institut menggunakan versi modifikasi dari teknologi yang digunakan untuk membangun 
rumah serikat, tetapi bangunan itu sendiri menggunakan standar yang sama dengan 
arsitektur dunia itu. 

"Baik aku dan Masakado memiliki keterampilan yang berfokus pada pertempuran, jadi 
yang bisa kami lakukan hanyalah menggunakan bahan terkuat untuk membuatnya." 

Di era game, yang harus mereka lakukan hanyalah mengirim permintaan ke guild kreasi 
yang, asalkan harga yang pantas dibayarkan, bisa membangun sekolah sekuat benteng 
yang bisa menangkis serangan monster dengan mudah. Tapi itu tidak mungkin sekarang. 
Jelas sekali bangunan-bangunan itu akan rusak setelah menderita serangan iblis yang 
paling berat. 

"Saya rasa saya akan fokus untuk membuatnya sekuat mungkin. Tingkat keahlian saya juga 
tidak tinggi, tapi saya harus bisa menggunakan teknik Kain untuk mengisi celah. " 

"Teknik" yang disebutkan Shin adalah teknik dunia nyata, yang diadaptasi untuk digunakan 
di dunia ini. Metode Schnee untuk sementara waktu memperbaiki dinding yang pecah, 
jaring tanah yang didukung oleh es, didasarkan pada struktur beton. 

Dalam permainan, banyak pemain menganggap dinding sebagai massa padat dari bumi 
atau logam. 

Namun, Kain, yang merupakan arsitek kehidupan nyata, mendapatkan ide ini dan 
mempraktikkannya. Dengan demikian beberapa teknik dunia nyata dapat disesuaikan 
dengan dunia game. Pemain lain juga memperhatikan bahwa keterampilan kreasi tidak 
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harus digunakan secara ketat saat dibuat, jadi sebagian dari pemain tipe pencipta tahu 
tentang teknik semacam itu. 

Shin juga adalah salah satu pemain yang menyadarinya sendiri. Saat melakukan smith, dia 
berpikir bahwa, karena dia sedang menggerakkan tubuhnya, dia mungkin juga meniru 
pandai besi asli, dan menyadari bahwa gear yang dihasilkan lebih berkualitas. 

"Jangan meniru Kain dengan baik sehingga Anda menambahkan alat peledakan diri, oke?" 

"Aku tidak akan, aku tidak akan... .tidak ada orang lain yang akan menaruh barang seperti 
itu." 

Hilamee, yang mengetahui tentang High Human yang membuatnya menjadi aturan pribadi 
untuk memasukkan alat peledakan diri dalam semua yang dia ciptakan, menjelaskan 
bahwa dia tidak menginginkan benda seperti itu. 

Shin juga didorong untuk melengkapi Tsuki no Hokora dengan satu, tapi menolak. 

Perangkat peledakan itu sendiri dibuat oleh Hecate, yang dirancang untuk hanya 
menerbangkan bangunan dan interiornya. Mereka membual bahwa itu adalah item luar 
biasa yang tidak akan pernah menyebabkan kerusakan pada apapun di luarnya, tapi, 
karena kekuatannya yang terkonsentrasi, bahkan seorang High Human tidak bisa selamat 
dari ledakan itu. 

"Meninggalkan bom dan semacamnya, saya ingin segera mulai bekerja, tetapi apakah Anda 
ingin saya mulai bekerja dari mana saja?" 

"Coba saya lihat... kita tidak bisa langsung memulai kuliah, jadi saya akan meminta Anda 
untuk mulai dari asrama di sebelah gedung sekolah. Sulit bagi kami untuk membiarkan 
siswa yang datang dari jauh tinggal di penginapan untuk waktu yang lama. " 

Banyak mahasiswa asing datang ke Erkunt untuk belajar, tetapi, kecuali beberapa yang 
kaya, kebanyakan dari mereka tinggal di asrama mahasiswa. Biaya sekolah mereka akan 
sedikit lebih tinggi karenanya, tetapi tetap akan jauh lebih murah daripada menyewa 
kamar di penginapan. 

Penginapan di kota juga mengalami kerusakan karena monster, jadi situasinya masih 
bermasalah. Demi kepentingan siswa, pembangunan kembali asrama adalah prioritas 
tertinggi. 

"Oke, kalau begitu aku akan mulai sekarang. Aku akan menyelesaikannya hari ini, jadi 
mereka bisa tenang. " 

Shin langsung menuju ke asrama siswa, tidak ada waktu untuk kalah. 
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Dia menemukan bangunan yang setengah hancur di sana. Bagian yang masih berdiri retak 
di banyak tempat, terlihat seperti bisa hancur kapan saja. 

"Begitu, begitu, sepertinya itu tidak akan sulit." 

Shin menggunakan keterampilan dan menampilkan struktur asrama dalam pikirannya. 
Bagian yang digunakan untuk membangunnya tidak terlalu langka, jadi dia bisa 
menanganinya sendiri. Karena rongsokan masih ada, jadi dia punya bahan cadangan. Shin 
menyentuh bangkai kapal dan mengaktifkan skill. 

Denah struktur asrama siswa, seperti yang ditampilkan dalam pikiran Shin, terwujud di 
depan matanya, dengan ukuran yang sama dengan bangunan sebenarnya. Shin 
menggerakkan tangannya di udara dan reruntuhan berubah menjadi cairan, secara 
bertahap mengisi cetak biru yang dia wujudkan. 

Puing-puing mulai memenuhi denah bangunan, seperti air yang mengisi wadah kosong. 
Seolah-olah ia menari menurut perintah tongkat konduktor yang tak terlihat. 

"Beberapa penyesuaian lagi dan---" 

"Shin?" 

Hilamee telah mengawasi konstruksinya, tapi dia tampaknya tidak bisa menghapus pikiran 
tentang alat peledakan diri dari pikirannya dan meraih bahu Shin dari belakang. Nada 
suaranya cukup untuk mengungkapkan bahwa dia menegurnya untuk tidak memainkan 
trik apa pun. 

"Mudah, mudah, saya tidak akan melakukan sesuatu yang aneh. Saya hanya berpikir untuk 
memperkuat dinding sedikit. " 

"Benarkah?" 

"Tentu saja!" 

Shin tersinggung dengan kecurigaan itu. Kemampuan manusia yang tinggi sangat terkenal, 
tetapi kepribadian mereka seringkali tidak dipercaya. 

Shin melanjutkan dan meningkatkan ketahanan dinding sekitar 30%. Asrama yang 
sebagian besar telah selesai bersinar redup, lalu menunjukkan dirinya seperti sebelum 
kehancuran. Furnitur dan aksesoris yang mungkin digunakan oleh para siswa semuanya 
ada di luar. Banyak barang yang rusak saat bangunan itu runtuh. 

"Aku tidak bisa berbuat apa-apa, jadi sisanya terserah kamu." 

Bukan tidak mungkin bagi Shin untuk memperbaikinya juga setelah sedikit penelitian, 
tetapi memperbaiki bangunan lebih diutamakan. Karena itu, dia memutuskan untuk 
menyerahkan pekerjaan semacam itu kepada Hilamee. 
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"Struktur di dalamnya sama seperti sebelumnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang 
furnitur, jadi mereka harus melakukan sesuatu sendiri. " 

Dengan kantong tidur atau sejenisnya, siswa harus bisa bertahan. Terlepas dari itu, yang 
paling penting adalah memiliki atap di atas kepala mereka. Hilamee menginformasikan 
Masakado melalui Mind Chat dan mereka mulai menyampaikan komunikasi kepada siswa. 

Masakado tetap tinggal di gedung sekolah, siap untuk menghubungi para siswa segera 
setelah asrama diperbaiki. 

"Baiklah, ke yang berikutnya." 

Pekerjaan konstruksi berbasis keterampilan dapat dilakukan dengan kecepatan yang 
membuat para profesional tidak bisa berkata-kata. Institut sihir Erkunt mendapatkan 
kembali tampilan aslinya pada hari itu, dengan tambahan ketahanan untuk boot. 
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Vol. 15 - 1.4 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 15 Bab 1 Bagian 4 "Err... kenapa aku dipanggil 
lagi?" 

"Apakah kamu benar-benar yakin tidak tahu kenapa?" 

Selama pemulihan kota, Shin dipanggil oleh Guild Petualang dan sekarang berada di cabang 
Erkunt. Dia diberitahu bahwa dia akan diberi tahu begitu dia tiba di guild, tetapi begitu dia 
tiba dia dibawa ke kamar pribadi. 

Dia bisa memikirkan beberapa alasan mengapa dia akan dipanggil, tapi dia tidak punya 
bukti apapun. 

"Kami sadar Anda bekerja sama dengan rekonstruksi kota. Itu adalah alasan yang sama 
mengapa kami ingin kamu datang ke guild. " 

"Saya melihat...?" 

Menurut resepsionis, guild setuju untuk bekerja sama dengan upaya rekonstruksi negara; 
ada permintaan yang tersedia sesuai dengan kemampuan masing-masing petualang. Shin 
diharapkan menggunakan kemampuannya untuk operasi penyelamatan, tetapi dia 
bertindak secara independen dari guild, membantu di mana pun dia merasa perlu. 

"Kami sangat berterima kasih kepada Anda, Tuan Shin. Tanpa kalian berdua, banyak yang 
pasti mati. Tetapi tanpa prosedur sebelumnya di sini, tidak mungkin menambahkan upaya 
seperti itu ke pencapaian Anda. " 

Karena sistem guild, pencapaian yang tidak tercakup oleh permintaan terdaftar hampir 
tidak dievaluasi atau dipertimbangkan. Karena skala tindakan Shin, dia akan menerima 
semacam pengakuan, tetapi itu akan jauh lebih kecil daripada yang akan dia kumpulkan 
jika dia bertindak secara resmi. 

"Imbalannya juga menjadi lebih kecil... sebagai warga negara ini, saya merasa sangat 
menyesal." 

"Ah... begitu. Yah, er, maafkan aku. Tapi kami tidak memikirkan hadiah apa pun. Kami akan 
lebih berhati-hati lain kali. " 

Shin sebenarnya berharap tidak akan ada waktu berikutnya, tetapi memilih untuk tidak 
menyebutkannya. 

"Terima kasih. Jadi, ini adalah permintaan khusus untuk Anda, Tuan Shin. " 
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Resepsionis mengeluarkan selembar kertas dari file. Permintaan itu tentang membuang 
puing-puing dari bangunan yang hancur dan menyelamatkan korban yang terperangkap. 

Karena kemampuan bertarung Shin, dia tampaknya dianggap sangat kuat. Sejak beberapa 
hari berlalu sejak penyerangan tersebut, penyelamatan korban selamat harus diutamakan 
jika masih hidup. 

"Kami mengetahui pencapaian Anda, Tuan Shin, Nyonya Yuki, jadi jika Anda menerima 
permintaan ini, kami dapat menambahkan lebih banyak pencapaian Anda." 

Kombinasi Shin dan Schnee dari sihir tipe Bumi dan 【Through Sight】 sangat efektif. 

Mereka dapat dengan cepat menemukan orang yang selamat di dalam reruntuhan dan 
memastikan keselamatan mereka terlebih dahulu dengan mantra bumi. 

Biasanya, membuang reruntuhan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, tetapi karena 
mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan orang-orang di dalamnya, kecepatan 
dapat diprioritaskan. 

Para petualang atau penjaga tidak dilatih untuk menyelamatkan orang-orang dalam situasi 
ini: tetapi jika yang harus mereka lakukan hanyalah menggunakan otot mereka untuk 
menghilangkan puing-puing, segalanya menjadi sangat berbeda. Bantuan Shin adalah 
berkah bagi mereka. 

"Kami tidak punya alasan untuk menolak permintaan itu, tentu saja." 

Shin menandatangani permintaan itu. Tidak ada batasan waktu, jadi mereka bisa mundur 
kapan saja mereka mau. Prestasi dan penghargaan telah diperbaiki, tetapi itu adalah 
permintaan operasi penyelamatan darurat. Evaluasi operasi akan dilakukan secara rahasia 
oleh guild: bagaimanapun juga, mereka ingin orang-orang membantu upaya pemulihan 
secepat mungkin. 

Shin ingin tahu tentang bagaimana upaya bantuan akan dievaluasi, tetapi tidak ada waktu 
untuk memikirkannya. Setelah meninggalkan guild, Shin dan Schnee menuju ke distrik 
tempat bengkel Vulcan berada. 

"Tidak banyak bangunan yang rusak di sekitar sini. Saya kira itu harus diharapkan karena 
ada begitu banyak bengkel. " 

"Lagipula mereka dibangun lebih kokoh dari bangunan lain, jadi mereka bisa menahan 
banyak kerusakan ketika sesuatu terjadi." 

Bengkel di dunia itu selalu dibangun dengan kokoh, berkat penggunaan sihir yang meluas, 
serangkaian teknik yang dikembangkan berbeda dari teknik berbasis sains. 
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Menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir bisa menyebabkan ledakan, jadi itu perlu 
untuk mencegah insiden seperti itu mempengaruhi bengkel. Efek samping dari tindakan 
pencegahan ini adalah bahwa bengkel-bengkel tersebut juga lebih kuat terhadap serangan. 

Monster juga menjadi liar di distrik bengkel, tetapi karena konstruksinya yang kokoh, 
jumlah bangunan yang hancur jauh lebih rendah daripada distrik tempat penginapan atau 
toko didominasi. 

"Saya rasa masalahnya adalah setiap rongsokan terlalu berat untuk dipindahkan, jadi 
mereka memanggil kami." 

Di dunia nyata, transportasi akan sulit bahkan dengan mesin tugas berat. Bahan yang 
digunakan unik di dunia ini, yang jauh lebih kuat dan tangguh. 

"Oh, kamu datang." 

"Anda juga membantu menghilangkan reruntuhan, bos?" 

"Lagipula aku lebih kuat dari kebanyakan manusia. Selain itu, ini lebih penting daripada 
menempa pedang atau baju besi sekarang. " 

Invasi monster telah meninggalkan bengkel Vulcan tanpa cedera, dan muridnya Vaal juga 
aman dan sehat. Kekokohan bangunan itu pasti meminimalkan kerusakan. Kebetulan lain 
yang menguntungkan adalah karena monster berukuran besar, mereka tidak dapat 
memasuki bengkel. Jika orang-orang berlindung di dalam gedung yang kokoh seperti itu, 
korban jiwa bisa dihindari. 

"Kupikir aku sudah tahu, tapi kamu benar-benar kuat." 

"Itu tidak biasa, bukan? Ada banyak petualang peringkat tinggi sekuat saya. " 

"Aku tahu itu, tapi dalam kasusmu, ini tingkat yang berbeda ... yah, dibandingkan dengan 
wanitamu, kamu tidak terlihat luar biasa." 

Vulcan berarti bahwa karena Shin adalah seorang pria, menjadi begitu kuat tidaklah 
mengherankan. Karena profesinya, dia memiliki kesempatan untuk mengamati semua jenis 
Orang Terpilih. 

Melihat lengan tipis Schnee dengan mudah mengangkat reruntuhan berkali-kali lebih besar 
darinya, bagaimanapun, bahkan membuatnya tercengang. Shin berpikir bahwa dia akan 
merasakan hal yang sama jika dia tidak memiliki kemampuannya dari era game. 

Operasi pemindahan dipercepat dengan sangat cepat setelah Shin dan Schnee bergabung: 
berkat fakta bahwa pada awalnya hanya sedikit bengkel yang rusak, pemindahan 
reruntuhan seluruh distrik diselesaikan pada hari yang sama. Tidak ada yang 
membutuhkan penyelamatan juga. 
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"Sekarang aku memikirkannya, kita telah menghabiskan waktu yang cukup lama di sini di 
Erkunt." 

Shin menyuarakan pikirannya sambil bersantai setelah makan malam, kembali ke kamar 
hotel mereka. Ini adalah pertama kalinya dia tinggal lebih dari satu bulan di satu negara. 
Mereka juga telah tinggal lama di Hinomoto, tetapi tidak pernah di tempat yang sama, jadi 
dia tidak merasa seperti dia tinggal lama di sana. 

"Ini juga pertama kalinya party kita bubar seperti ini." 

Pada awalnya, Shin sendirian. Kemudian Yuzuha, Schnee, dan Tiera bergabung, segera 
diikuti oleh yang lain, yang mengarah ke enam anggota saat ini dan dua "hewan 
peliharaan". 

Shin telah melanjutkan sebelum sisa party sebelum tiba di Hinomoto, tapi itu bukan karena 
party telah tersebar, tapi karena dia memutuskan untuk bertindak sendiri. Sementara dia 
tenggelam dalam pikiran seperti itu, dia merasakan perasaan hangat dan lembut di lengan 
kanan dan bahunya. 

"Saya mendapati diri saya berharap saat ini terus berlanjut, bahkan hanya sedikit lagi." 

Schnee berbicara sambil bersandar pada Shin. Tidak perlu mengkhawatirkan anggota party 
lainnya, kecuali terjadi keadaan darurat, jadi sekarang setelah Avaritia pergi mereka bisa 
menghabiskan waktu bersantai bersama. 

"Benar, benar... dengan yang lain di sekitar, kamu akan terlalu malu untuk bertindak manja 
di sekitarku..." 

"Itu...! ...... Maksudku, bukan... memalukan? " 

Schnee tersipu dan membuang muka. Karena kepribadiannya yang serius, dia merasa tidak 
mungkin untuk merayu ketika ada orang lain. Jika dia diprovokasi, bagaimanapun, semua 
taruhan dibatalkan. 

"Selain itu, Filma dan Sety pasti akan bertanya tentang setiap detail kecil... aku yakin aku 
akan diinterogasi saat pesta kembali bersama." 

Para wanita pesta pasti akan banyak penasaran. Tidak peduli dunia apa, hubungan cinta 
adalah sumber keingintahuan yang tidak pernah berakhir. 

"Aku tidak terlalu keberatan. Kamu tidak akan menceritakan semuanya, kan? " 

"Tidak! Benar-benar tidak!! Keduanya pasti akan menggodaku tanpa akhir !! " 

Shin berpikir sejenak bahwa mereka mungkin juga mengungkapkan semuanya, tetapi 
reaksi panik Schnee sangat lucu sehingga dia tetap diam. Ini juga cukup bagus ... pikirnya 
saat dia merasa semua hangat dan kabur di dalam. 
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Sambil membelai kepalanya, Shin bertanya-tanya berapa lama waktu seperti itu akan 
berlanjut. Pada saat itulah, pemberitahuan tentang pesan masuk ditampilkan. 

"Oh, ini dari Tiera." 

"Sebuah pesan?" 

Shin berbisik pada dirinya sendiri dan Schnee, dengan senang hati menikmati dibelai, 
mengangkat kepalanya. 

"Ya, mari kita lihat... .hmm, ternyata hal-hal menjadi semakin merepotkan." 

Shin membaca pesan itu dan tertawa getir. Hari-hari damai mereka akhirnya berakhir. 

Apa terjadi sesuatu? 

"Ya... Tiera dan Shibaid sedang bekerja untuk membangkitkan Pohon Dunia, kan? 
Sepertinya tidak berjalan dengan baik, atau lebih tepatnya, berubah menjadi sesuatu yang 
sangat buruk. " 
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Vol. 15 - 1.5 
TNG Vol. 15 Bab 1 Bagian 5 Keesokan harinya, Shin dan Schnee bersiap untuk bergabung 
dengan Tiera dan memutuskan untuk mengunjungi kenalan mereka di Erkunt untuk 
memberi tahu mereka tentang keberangkatan mereka yang akan segera terjadi. Di negara 
lain, mereka akan segera pergi, tetapi di Erkunt mereka telah mendapatkan banyak 
kenalan, dari raja hingga mantan pemain. 

Shin pertama kali memberi tahu guild bahwa mereka akan pergi dalam perjalanan, agar 
tidak ditegur lagi. Kemudian, mereka menuju ke institut sihir untuk bertemu Hilamee. 
Menjadi mantan pemain, mereka memutuskan untuk tetap berhubungan jika terjadi 
sesuatu. Saat itu, Luxuria tiba: dia entah bagaimana mengetahui kabar kepergian Shin. 

"Kamu sudah pergi? Anda bisa santai sedikit lebih lama... " 

Luxuria meraih tangan kanan Shin dan membawanya ke dadanya, menatapnya dengan 
mata memelas. Meskipun dia tidak menyatakannya secara langsung, jelas bahwa dia 
berharap dia tinggal di sana selamanya. 

"Rekan-rekanku menghubungiku, sepertinya mereka terlibat dalam sesuatu yang 
merepotkan. Kita berada di pesta yang sama, jadi saya tidak bisa mengabaikan mereka, 
bukan? " 

Shin berbicara sambil perlahan melepaskan tangannya dari cengkeraman Luxuria, berpikir 
bahwa tatapannya saja sudah cukup untuk membuat Yang Terpilih jatuh cinta padanya. 

Fakta bahwa Tiera mengiriminya pesan berarti bahwa bantuannya dibutuhkan. 

Kami berencana untuk pergi tepat setelah kami mengucapkan selamat tinggal. 

"Itu sangat mendadak..." 

"Mau bagaimana lagi. Ms. Luxuria, Anda harus tahu kapan harus menyerah. " 

Masakado, yang telah bergabung dengan mereka di Erkunt hanya beberapa hari 
sebelumnya, merasa agak sedih. Hilamee setuju dengan Shin dan mencoba menenangkan 
Luxuria, tetapi dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia juga merasa kesepian. 

Untuk mantan pemain yang mengetahui era game dan era saat ini, mereka tidak bisa tidak 
berharap Shin berada di negara yang sama, jika memungkinkan. 

"Saya mantan iblis, tentu saja saya tidak tahu itu." 

Luxuria sendiri tahu bahwa tidak mungkin menahan Shin di sana. Dia tidak berakting, dia 
benar-benar merasa kesepian. 
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"... Yah, mau bagaimana lagi, kan. Aku ingin pergi bersamamu, tapi aku semakin menyukai 
tempat ini, jadi itu juga tidak akan berhasil. " 

Luxuria telah menjadi sangat terikat dengan gelarnya sebagai petugas kesehatan di institut 
sihir. Masakado menambahkan: sekarang dia adalah seorang malaikat, rumah sakit telah 
mendapatkan atmosfir seperti dewa. 

"Tapi aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa." 

"Mengapa tidak menggunakan kesempatan untuk bersikap lebih seperti malaikat juga?" 

"Jika yang Anda maksud adalah Anda lebih menyukai tipe yang berperilaku baik, saya akan 
memikirkannya." 

Luxuria berbicara sambil melihat Schnee dan Shin mengangkat tangannya sebagai tanda 
menyerah. Dia hanya bermaksud membuat lelucon tetapi merasa bahwa olok-olok apa pun 
tidak akan terdengar seperti lelucon pada saat ini. 

"Bagaimanapun juga... terima kasih untuk semuanya. Jika Anda pernah datang ke sini lagi, 
silakan kunjungi. Anda akan selalu diterima. " 

"Lain kali kunjungi saat aku di sini juga!" 

Shin dan Schnee masih memiliki tempat untuk dikunjungi, jadi Hilamee dan Masakado 
mendorong mereka untuk pergi. Pada kecepatan mereka pergi, mereka tidak akan pernah 
berhenti berbicara, jadi Shin dengan senang hati mengambil isyarat. 

"Sayang sekali, tapi aku sangat menantikan untuk bertemu denganmu lagi..." 

Luxuria akhirnya menyerah dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum Shin bisa 
menjawab, dia menghampirinya dan berbisik: 

"Hal yang kau berikan padaku setelah pertempuran... membuatku merasa seperti selalu 
dipeluk olehmu, jadi itu akan dilakukan untuk sementara waktu. Tapi lain kali, kamu harus 
membuatku tetap hangat, oke? " 

"Tunggu apa!?" 

Shin buru-buru menutup mulut Luxuria, tapi sudah terlambat: bomnya sudah dijatuhkan. 
Hilamee dan Masakado memiringkan kepala mereka, karena mereka tidak mendengar 
dengan jelas, tapi Schnee ada di sebelah Shin, jadi dia pasti sudah mendengar semuanya. 

Shin, perlahan dan takut-takut, berbalik ke arahnya, tetapi menemukan dia tersenyum 
seperti biasa. 

(Dia sama seperti biasanya ... sangat mengerikan.) 
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Shin mengerti dengan baik betapa menakutkan baginya untuk tetap tidak berubah. Dia 
tidak kalah dengannya dalam hal kemampuan, tapi dia pasti tidak bisa menang 
melawannya sejauh keseimbangan kekuatan hubungan mereka berjalan. 

"Baiklah, Shin? Kita harus segera pergi, atau kita tidak akan bisa berangkat sebelum 
matahari terbenam. " 

"Y-ya, kamu benar. Jadi, sampai jumpa. Jika sesuatu yang buruk terjadi, jangan ragu untuk 
menghubungi kami. " 

Tergoda oleh senyuman Schnee, Shin dengan cepat meninggalkan institut. Lokasi yang 
tersisa adalah kastil kerajaan, tempat Sherlene dan yang lainnya berada, dan bengkel 
Vulcan. Mereka belum bertemu Lecus dan siswa lainnya, tetapi, karena serangan Avaritia, 
banyak pertanyaan dan pembawa pesan membuat mereka sibuk, jadi mereka tidak bisa 
bergerak dengan bebas. 

Karena tidak ada cara lain, Shin meninggalkan surat dan beberapa barang sebagai hadiah 
perpisahan untuk mereka. 

"Begitu, jadi kamu pergi. Sangat disayangkan... Tuan Namsaar juga ingin mengucapkan 
terima kasih secara langsung. " 

"Rekan-rekanku meminta bantuanku. Aku senang Namsaar sembuh. " 

Sherlene mengatakan bahwa Namsaar telah sadar dan berangsur-angsur pulih, meskipun 
dia masih berjuang untuk bergerak sendiri. Setelah bangun, dia rupanya mengatakan 
bahwa dia akan bertanggung jawab atas insiden tersebut dan mundur dari posisinya 
sebagai pemimpin ksatria. 

Raja Kreunzeit, bagaimanapun, menekannya untuk mendapatkan lebih banyak prestasi 
untuk menutupi kegagalan ini dan menghentikannya. Shin dan Schnee mengatakan bahwa 
jika Namsaar mundur, tidak akan ada banyak perbedaan antara Sherlene dan Fagall, jadi 
dia memutuskan untuk berjuang lebih keras untuk negara. 

Masalahnya adalah tidak ada orang yang cukup terampil untuk menggantikannya. Itulah 
betapa pentingnya Namsaar dan kedua Pahlawan bagi Erkunt. 

"Kalau begitu, kita akan pergi sekarang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk 
bertemu kami. 

Shin dan Schnee telah tiba selama pelatihan, jadi mereka membuat perpisahan singkat 
mereka. 

Sherlene dan Fagall berpikir untuk menghentikan mereka, tetapi setelah mendengar bahwa 
rekan Shin membutuhkan bantuannya, mereka tidak bisa. Mereka melihat Shin dan Schnee 
pergi dengan senyum pahit. 
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Shin berpikir jika dia berlama-lama di kastil kerajaan dia bisa terlibat dalam sesuatu yang 
merepotkan, jadi mereka pergi dengan cepat. Menghilang tanpa sepatah kata pun akan 
menjadi tidak sopan, jadi dia mengunjungi orang-orang yang lebih dia kenal, tetapi dia 
tidak punya banyak waktu luang. 

Tak lama kemudian, Shin dan Schnee mencapai tujuan berikutnya, bengkel yang sudah 
cukup familiar saat itu. 

Vaal berada di meja resepsionis bersama sekitar tiga kurcaci lain di dekatnya. Berdasarkan 
pengalaman masa lalu, jelas terlihat bahwa mereka ada di sana dengan harapan bisa 
melihat sekilas Schnee. 

"Selamat siang, Shin, Yuki --- apakah kamu sedang terburu-buru, mungkin?" 

"Wow, mata tajam seperti biasa. Ya, kami punya urusan mendesak yang harus diurus, jadi 
kami harus pergi sekarang juga, tapi rasanya salah melakukannya tanpa sepatah kata pun, 
jadi kami datang. " 

"!?" 

"Sangat disayangkan. Saya yakin bos akan mengatakan hal yang sama juga. " 

Para kurcaci bereaksi terhadap kata-kata Shin dengan kekecewaan yang nyata. 

Di mana bosnya? 

"Dia pergi ke pertemuan pengrajin. Situasi telah membaik, tetapi kota masih perlu 
dibangun kembali. Kapan kamu akan berangkat? " 

"Sayang sekali, kami harus pergi hari ini. Lebih cepat jika kita lari daripada menggunakan 
kereta kuda, jadi kita tidak perlu melakukan persiapan apapun. " 

"Eh !? Hari ini!?" 

Vaal tidak menyangka mereka akan pergi pada hari yang sama dengan kunjungan tersebut, 
jadi dia sangat terkejut. 

"Itu sebabnya kami terburu-buru. Tolong beritahu Vulcan bahwa saya tidak sabar untuk 
membicarakan tentang smithing dengannya saat kita datang lagi. " 

"... Mengerti. Jaga diri kamu." 

Shin dan Schnee meninggalkan Vaal dan para kurcaci menuju gerbang. Anehnya, dia 
terkesan dengan pemandangan ketiga kurcaci, menangis dan melambai-lambaikan sapu 
tangan saat mereka melihat mereka pergi. 

Oke, haruskah kita pergi? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Iya." 

Shin dan Schnee melewati gerbang Erkunt, menunggu sampai mereka berada di tempat di 
mana tidak ada yang bisa melihat mereka, dan kemudian mulai berlari. Mereka 
menggunakan 【Menyembunyikan】 pada saat yang sama, jadi mereka bisa pergi secepat 

yang mereka inginkan tanpa khawatir akan terlihat. 

Tujuan mereka adalah desa peri yang disebut 『Lanapacea』. Shin belum pernah 

mendengarnya, tapi Schnee mengatakan pernah ke sana sebelumnya. 

"Kebangkitan Pohon Dunia... menurut pesan Tiera, itu belum sepenuhnya kering, jadi 
semoga kita bisa melakukan sesuatu." 

"Tepat sekali. Secara pribadi, saya lebih khawatir tentang Tiera. " 

"Tentang Tiera? Maksud kamu apa?" 

Nada dan ekspresi Schnee memberi Shin perasaan yang sangat buruk. 

"Desa Lanapacea adalah kampung halaman Tiera. Saya percaya itulah alasan mengapa, 
seperti yang dia tulis dalam pesan, banyak hal tidak berjalan dengan baik. " 

"...Saya melihat." 

Shin mengingat gambar yang dia lihat tentang Tiera yang memegang sisa-sisa seorang 
wanita, menangis dengan keras. 

"Tiera sudah dewasa sekarang, jadi mungkin tidak ada alasan untuk khawatir ... tapi harap 
diingat, untuk berjaga-jaga." 

"Mengerti." 

Schnee tampaknya tidak terlalu khawatir tentang masalah potensial apa pun. 
Bagaimanapun, Tiera selalu bersama Schnee sejak kehilangan tanah airnya. Mereka telah 
hidup bersama jauh lebih lama daripada Shin. 

Shin mengangguk, berpikir bahwa penilaiannya bisa dipercaya lebih dari miliknya. 

Bagaimanapun, ratusan tahun telah berlalu, jadi tidak aneh jika mereka telah mencapai 
kesepakatan. 

"Ngomong-ngomong, dia diteleportasi di sebelah kampung halamannya... rasanya seperti 
memang disengaja." 

Shin memperhatikan bahwa dia belum pernah mendengar nama kampung halaman Tiera 
sebelumnya. Pesannya juga tidak menyebutkannya dan dia tidak menyadari keadaan di 
sekitar Tiera setelah dia dikutuk. 
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Shin berpikir bahwa itu mungkin terkait dengan status khususnya sebagai Pendeta Pohon 
Dunia. 

Selain Yuzuha dan Kagerou, Shibaid berpengalaman juga bersamanya. Jika sesuatu yang 
benar-benar berbahaya terjadi, dia pasti akan menghubungi mereka melalui Mind Chat. 
Pesan tersebut tidak mendeskripsikan situasi mereka secara mendetail, tetapi sepertinya 
mereka terjebak di jalan buntu. Untuk menerobosnya, bantuan Shin dibutuhkan. 

"Pokoknya, ayo cepat istirahat kalau bisa." 

Mereka akan beristirahat dengan baik pada malam hari di Tsuki no Hokora dan 
menggunakan waktu yang tersisa untuk melanjutkan. Mereka berencana untuk 
mempertahankan kecepatan semaksimal mungkin, sambil memastikan mereka tidak akan 
sampai di Lanapacea dalam keadaan kelelahan. 

"Dimengerti. Oh, ada sesuatu yang harus aku tanyakan nanti, jadi tolong beri aku waktu 
malam ini. " 

"OK saya mengerti." 

Shin menjawab Schnee dengan santai, tapi dia lupa. Lupa itu, sekarang tidak ada keadaan 
darurat segera, dia tidak bisa menghindari interogasi tentang hal-hal tertentu. 

"Arti kata-kata Luxuria: diselimuti olehmu. Saya akan membutuhkan penjelasan yang 
menyeluruh, apakah itu jelas? " 

"Gwah !?" 

Apa yang Shin jelaskan malam itu dan apa yang terjadi selanjutnya adalah rahasia yang 
hanya diketahui Shin dan Schnee. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 15 - 1.6 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 15 Bab 1 Bagian 6 Satu minggu setelah 
meninggalkan Erkunt, Shin dan Schnee akhirnya sampai di desa peri Lanapacea. Berkat 
statistik mereka yang tinggi, mereka berhasil mempersingkat perjalanan satu bulan dengan 
kereta kuda menjadi hanya tujuh hari. Mereka dapat berlari melewati hutan dan tebing, 
tanpa batasan yang dimiliki kereta kuda, yang juga membantu mempersingkat waktu 
perjalanan. 

Fakta bahwa Schnee pernah mengunjungi desa sebelumnya juga membantu. Jika Shin 
sendirian, dia harus melanjutkan sambil membandingkan peta dan lingkungan, yang pasti 
akan merepotkan. Tidak ada teknologi navigasi sama sekali. 

"Akhirnya kita di sini, tapi sepertinya kita tidak disambut dengan baik... semua orang 
memelototi." 

"Itu aneh. Terakhir kali saya datang, tidak ada keamanan yang berlebihan. " 

Menurut Schnee, garis yang jelas antara hutan dan ladang adalah tepi luar Lanapace. 

Mirip dengan Pixies "Taman" yang dibuat, pelindung ajaib mencegah monster masuk. 
Meskipun tampak tidak terlindungi, tidak memiliki dinding kastil atau sejenisnya, pintu 
masuk ke desa sebenarnya terbatas. 

Namun, terlalu percaya diri dalam penghalang seperti itu adalah tindakan bodoh. Di tepi 
luar, di mana monster bisa muncul, tentara dengan kekuatan bertarung yang relatif tinggi 
selalu ditempatkan. 

Banyak dari pasukan tersebut saat ini ditempatkan di dekat pintu masuk desa, sebagai 
penjaga gerbang. Dari perspektif lain, pintu masuk yang biasanya tidak terlihat dibuat 
terlihat. 

"Elf, manusia. Ini adalah pintu masuk ke domain kami. Jika Anda datang ke tempat ini 
secara kebetulan, telusuri kembali langkah Anda dan lanjutkan perjalanan Anda. " 

Salah satu elf, dengan perlengkapan lebih unggul dari yang lain, berteriak ke arah Shin dan 
Schnee. 

Peri adalah spesies yang berumur sangat panjang dan selalu terlihat muda. Peri laki-laki 
yang berbicara dengan Shin dan Schnee tampak berusia sekitar 40-50 tahun, dalam istilah 
manusia. 
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Dia mungkin hidup cukup lama. Tatapannya tajam, seolah dia bisa melihat menembus Shin 
dan Schnee. Bahkan jika suasananya tegang, dia tidak memberikan kesan bahwa dia akan 
menyerang mereka. 

-----Anaheit Luderia Magic Archer Level 233 

【Analisis】 mengungkapkan identitas elf itu. Levelnya adalah yang tertinggi di antara 

para elf. Pekerjaannya adalah pemanah sihir, versi pemanah dari pendekar pedang sihir, 
bisa dikatakan. Keterampilan pekerjaan memungkinkan pengguna untuk memusnahkan 
beberapa target pada saat yang sama: itu adalah salah satu pekerjaan paling populer di era 
game. 

"Kami datang ke Lanapacea karena suatu alasan. Kami tidak memiliki niat bermusuhan. " 

"Kamu ingin masuk, begitu. Apakah Anda memiliki bukti identitas? " 

Shin mengeluarkan kartu petualangnya, yang diberitahukan kepadanya akan berfungsi 
sebagai bukti identitas. Ia juga diberitahu bahwa tidak semua negara menerimanya. Kalau 
begitu, dia akan meminta Tiera datang menemui mereka. 

"Oh, seorang petualang... .apa? Peringkat... A? " 

Peri yang memeriksa kartu petualang itu mengerutkan kening. Shin terbiasa melihat orang-
orang terkejut karenanya, tetapi para elf juga menunjukkan rasa waspada yang mirip 
dengan permusuhan. Mereka mungkin juga memeriksa kartu Schnee, tetapi tidak 
menunjukkan reaksi apa pun, mungkin karena pangkatnya C. 

"Apakah ada yang salah dengan peringkatku?" 

"...permintaan maaf saya. Seorang manusia dengan penampilanmu pasti masih sangat 
muda. Saya mendapat kesan bahwa petualang yang mencapai peringkat A semuanya 
berusia lanjut. " 

Ekspresi peri laki-laki melembut. Peringatan pertamanya sangat menakutkan, tetapi dia 
tidak menjaga nada bicara yang sama. 

Shin memikirkan setiap petualang yang mencapai peringkat A meskipun masih muda, dan 
hanya bisa muncul dengan Wilhelm. Dia adalah seorang Terpilih, bagaimanapun. Yang lain 
yang bisa dia pikirkan adalah semua mantan pemain atau anggota pendukung, semuanya 
jelas berbeda dari orang normal. 

Shin merenungkan bahwa biasanya petualang yang mencapai peringkat A harus berusia 
tertentu, seperti guildmaster Bayreuth, Barlux -- meskipun dia juga seorang Terpilih. 
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"Bisnis apa yang dimiliki petualang tingkat tinggi di negara kita? Tidak ada guild petualang 
di sini, jadi meskipun kamu mengumpulkan material, kamu perlu membawanya ke negara 
tetangga agar mereka dinilai, yang cukup merepotkan, aku yakin kamu mengerti. " 

"Alasan kami lain. Tapi tidak ada guild di sini? Saya pikir mereka hadir di semua negara. " 

Guild Petualang, sebuah organisasi yang melampaui batas, hadir di banyak negara dan kota. 
Sejauh yang Shin lihat, semua negara dan kota dengan ukuran tertentu memiliki cabang 
guild. Itu tidak ada di desa nelayan kecil, secara alami. 

Meskipun tidak ada serikat petualang, Anaheit tampaknya menyadari pentingnya menjadi 
petualang peringkat A. 

"Desa kami tidak sering berhubungan dengan dunia luar. Sebagai sebuah negara, ini juga 
cukup kecil. Karena itu, kami melindungi penduduk dari monster dengan kekuatan tempur 
kami sendiri. Sejujurnya, sangat sedikit orang yang datang dari luar. " 

Itu bukanlah lokasi wisata yang terkenal, juga bukan tempat yang terkenal dengan material 
langka atau monster unik. Kehadiran Pohon Dunia juga dirahasiakan. 

Shin tahu tentang itu karena dia telah mendengar dari Tiera dan Schnee. Dia mungkin tidak 
akan pernah mengunjungi Lanapacea jika bukan karena mereka. 

"Alasan kami datang ke sini adalah untuk bertemu peri bernama Tiera. Kami telah 
diberitahu bahwa dia tinggal di desa peri bernama Lanapacea. " 

Sepertinya mereka tidak akan diizinkan masuk tanpa menyatakan tujuan mereka secara 
langsung, jadi Shin menyebutkan nama Tiera. 

Nyonya Tiera? 

"Wanita?" 

Tanggapan elf itu sedikit tidak terduga. 

Bagi Anaheit, Tiera rupanya seseorang yang harus disapa dengan "Nyonya". Peri laki-laki 
itu menatap Shin dengan seksama. Beberapa elf di belakangnya mempersenjatai busur 
mereka dengan anak panah. 

"Suasananya menjadi masam." 

Shin memandangi para elf saat dia berbicara dengan Anaheit. Dia sangat meragukan 
Anaheit tidak memperhatikan gerakan para elf di belakangnya. 

"Desa ini berada dalam situasi tegang saat ini. Jika seseorang sekuat Anda masuk, kami 
khawatir situasinya akan memburuk, Anda tahu. " 
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Anaheit berbicara dengan jelas. Meskipun tidak sebanyak elf lainnya, dia juga tidak terlihat 
ramah terhadap Shin. 

Shin dan Schnee belum menjadi sasaran, jadi mereka masih diam, tetapi jika busur 
mengarah ke arah mereka, mereka akan merespons dengan tepat. Dilihat dari situasinya, 
keadaan Tiera jauh lebih buruk daripada apa yang dia tulis di pesan. 

"Kami tidak berniat membuat masalah, jadi bisakah kamu membiarkan kami masuk?" 

"Saya minta maaf, tapi kami butuh waktu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, 
kehadiran Anda bisa memicu masalah. Jika Anda adalah manusia normal, kami tidak akan 
bereaksi seperti ini. " 

Shin meminta untuk diizinkan masuk, tetapi Anaheit mempertahankan sikap 
penolakannya. Tidak ada yang mau mengalah, dan itu belum "belum" waktunya untuk 
memaksa masuk, jadi Shin memutuskan untuk mundur untuk saat ini. 

"Saya kira itu tidak bisa membantu. Saya yakin bahwa meskipun kami bersikeras, kami 
hanya akan memberi Anda lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jadi kami akan 
kembali di lain waktu. " 

"Maaf atas masalah ini. Karena Anda memiliki peri dengan Anda, saya yakin Anda sudah 
tahu, tetapi jangan berpikir untuk menyelinap masuk. Jika Anda melakukannya, kami akan 
dipaksa untuk bekerja lebih keras dalam pekerjaan kami. " 

"Haha, siapa yang akan melakukan sesuatu yang begitu sembrono?" 

Kedua pria itu tersenyum, tetapi topik pembicaraan sama sekali tidak lucu. Shin, kebetulan, 
tidak mengatakan bahwa menyelinap masuk tidak mungkin dilakukan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 15 - 1.7 
TNG Vol. 15 Bab 1 Bagian 7 "Jadi, sepertinya kita tidak akan masuk dalam waktu dekat." 

Setelah menjauhkan diri dari gerbang, Shin menggelengkan kepalanya dan berbicara. 

"Sepertinya mereka waspada. Jika saya tidak bersama Anda, mereka mungkin akan 
menggunakan metode yang lebih langsung. " 

Schnee berbicara sambil melihat ke arah Anaheit. Shin setuju bahwa, karena elf seperti 
mereka -- meskipun Schnee sebenarnya adalah peri tinggi -- bersama dengan Shin, para elf 
membatasi diri untuk mempersenjatai busur mereka. 

Bahkan Anaheit melihat Schnee terlebih dahulu sebelum berbicara dengan Shin. Para elf 
yang tidak mempersenjatai busur mereka semua juga memusatkan pandangan mereka 
padanya. Bahkan di antara elf, yang dikenal karena kecantikannya, Schnee mungkin adalah 
kasus khusus. 

"'Lady' Tiera, hmm..." 

Shin dan Schnee pergi dari Lanapacea, ke hutan terdekat. Meski dikelilingi oleh pepohonan, 
mereka merasa seperti sedang diawasi. Para elf itu mungkin menggunakan kombinasi 【

Far Sight】 dan 【Through Sight】. Shin juga sering menggunakannya di era game. 

"Tiera dulunya adalah pendeta Pohon Dunia, tidak aneh jika dia dipanggil dengan gelar 
seperti itu, tapi..." 

"Biasanya tidak ada yang akan memanggil seseorang yang telah diusir dengan gelar itu...." 

Orang dihormati dan dihormati karena kemampuan dan status mereka. Namun, Tiera 
pernah diusir oleh desanya sekali. Shin dan Schnee setuju bahwa dia kemungkinan besar 
tidak akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. 

"Fakta bahwa kutukan telah dicabut bisa dilihat oleh semua orang, kan?" 

"Ya, peri mana pun akan langsung tahu jika mereka melihatnya. Itu mungkin alasannya, 
atau lebih tepatnya, saya tidak bisa memikirkan alasan lain. " 

"Ya, pasti itu." 

Kutukan adalah alasan dia diusir, sesuatu yang bahkan pendeta Tiera telah menyerah. 
Sekarang kutukan telah dihapus, itu mungkin baginya untuk mendapatkan kembali gelar 
dan kehormatannya. Dia bahkan bisa lebih ditinggikan, karena dia telah mencapai prestasi 
yang belum pernah terjadi sebelumnya. 
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Selain itu, kemampuan Tiera sendiri telah meningkat secara eksponensial sejak dia 
meninggalkan desa. Itu saja sudah cukup untuk mengubah cara mereka 
memperlakukannya. 

"Bagaimanapun, kita harus segera menemui mereka. Kurasa kita bisa mencoba 
menghubungi Shibaid. " 

"Saya setuju. Jika Tiera sendiri memanggil kita, mereka tidak akan punya pilihan selain 
membiarkan kita masuk. " 

Rasanya tidak benar menggunakan otoritasnya seperti itu, tapi bergabung dengan Tiera 
dan Shibaid adalah prioritas tertinggi. Mempertimbangkan kebebasan bergerak saat 
berada di dalam desa, masuk secara terbuka dari gerbang utama pasti lebih baik daripada 
menyelinap ke dalam. 

Shin berusaha menghubungi Shibaid melalui Mind Chat segera. 

"(O Shin. Sepertinya pesan berhasil dikirim.)" 

"(Ya, kita sudah berada di luar Lanapacea. Tapi mereka tidak mengizinkan kita masuk. Apa 
yang terjadi?)" 

"(Kupikir semuanya bisa berhasil jika Schnee bersamamu ... tapi kurasa tidak ada 
keberuntungan seperti itu. Aku akan memberitahumu detailnya setelah kita bergabung 
kembali. Aku akan keluar untuk menemuimu.)" 

"(Roger.)" 

Shin bertanya kapan tepatnya Shibaid akan datang, lalu memutuskan komunikasi. Mereka 
sebenarnya tidak berbicara dengan keras, tapi suara Shibaid sepertinya lelah. 

"Bagaimana itu?" 

"Dia keluar untuk menemui kita. Detailnya akan menunggu sampai saat itu. " 

Shin dan Schnee meninggalkan hutan dan langsung menuju ke pintu masuk desa, tetapi 
dengan langkah santai. Anaheit mengawasi mereka sejak awal. 

"Kamu kembali begitu cepat? Anda tidak berpikir untuk "secara harfiah" menerobos 
kebuntuan, bukan? " 

Shin dan Schnee baru saja pergi beberapa waktu yang lalu, tetapi sekarang mendekati 
gerbang lagi. Cukup mencurigai bahwa mereka merencanakan sesuatu. 

"Tentu saja tidak, kita sudah akan menembakkan mantra sihir dalam kasus itu." 
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Shin berbicara dengan tenang kepada Anaheit yang waspada. Shibaid datang menemui 
mereka, jadi tidak perlu memulai masalah apa pun. Jika dia memprovokasi mereka dan 
keadaan berubah menjadi buruk, itu hanya akan menjadi masalah. 

"Biar aku jelaskan untuk selamanya, tapi berbicara tidak akan menyelesaikan apa-apa, apa 
kau mengerti?" 

"Saya seharusnya. Tapi akan terasa salah jika tidak mencoba, kurasa. " 

Shin terus berbicara, berharap setidaknya mendapatkan beberapa informasi dari Anaheit 
sampai Shibaid tiba. Dia terus bertingkah seperti dia baru saja datang untuk mengunjungi 
seorang kenalan dan menyebutkan bahwa dia pernah bepergian bersama Tiera 
sebelumnya. Dia pertama kali menyatakan bahwa Schnee adalah istrinya dan melalui dia 
itulah Shin memiliki kesempatan untuk bepergian dengan Tiera. 

"Kapten, seseorang yang menyebut diri mereka utusan dari keluarga utama ingin berbicara 
denganmu." 

"Apa?" 

Selama percakapan, elf muncul dari hutan dan berbisik di telinga Anaheit. Skill 【Listen】 

Shin mengungkapkan apa yang dia katakan padanya. 

"Mengapa seorang utusan dari keluarga utama... .agh!" 

Untuk semakin menyudutkan Anaheit yang bingung, peri lain muncul dari hutan. Mata biru 
muda, rambut biru menjulur di punggungnya. Peri perempuan, yang mengenakan pakaian 
longgar seperti pendeta wanita, berjalan ke arah Shin dan Schnee, mengabaikan upaya 
Anaheit dan para elfnya untuk menghentikannya. 

"Tuan Shin, Nyonya Yuki, saya kira? Milady Tiera memanggilmu. Saya akan menjadi 
pemandu Anda, jadi bisakah Anda mengikuti saya? " 

"Dimengerti." 

"Lady messenger!" 

Shin mengangguk, tetapi pada saat yang sama Anaheit menyela. 

"Saya ingin penjelasan. Tentunya kamu harus tahu tentang situasi saat ini...! " 

Mereka mungkin berasal dari faksi yang berbeda: Anaheit tidak bisa mundur tanpa 
penjelasan. 

"Lady Tiera menganggapnya perlu. Dalam hal ini, adalah kewajiban kami untuk 
mematuhinya. " 
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"Saya harus bersikeras! Nyonya Yuki adalah peri, tapi Tuan Shin adalah manusia! Tentunya 
Anda belum pikun sampai tidak menyadari apa artinya itu? " 

"Saya baru saja mengatakan bahwa manusia seperti itu dianggap perlu. Selain itu, rekan 
nona Tiera, Tuan Shibaid, mengatakan hal yang sama. Anda sudah tahu bahwa dia adalah 
seseorang yang layak dipercaya, bukan? " 

"Itu... .tapi, jika kita membiarkan balapan masuk lagi, kepalanya mungkin akan jengkel." 

Meskipun percakapan itu tidak memanas, kedua belah pihak tidak mengalah. Anaheit 
tampaknya memperhatikan hal-hal selain Pohon Dunia. Tiera mungkin terlibat juga. 

"Saya juga sangat menyadarinya. Bagaimanapun, Pohon Dunia adalah prioritas pertama. 
Kepala terlalu peduli untuk meningkatkan kekuatan kita. " 

"... Kalau begitu, aku melihat itu tidak bisa dihindari. Aku akan berpura-pura tidak 
mendengar kata-kata terakhirmu. " 

Percakapan yang jelas tidak menyenangkan berakhir dan pembawa pesan kembali 
berjalan, setelah lagi mengundang Shin dan Schnee untuk mengikutinya. Mereka segera 
melakukannya, tanpa sepatah kata pun dari Anaheit atau para elf lainnya. 

Setelah mereka melewati penghalang menuju desa, hutan berubah menjadi jalan yang 
dipenuhi peri dan rumah yang dibangun selaras dengan pepohonan. Perbatasan antara 
hutan dan dataran secara harfiah memisahkan desa dari dunia luar. 

Shin dan Schnee mengikuti pemandu, bernama Lyla, dan diundang untuk naik kereta kuda 
menunggu mereka. Gerbong tersebut dilengkapi dengan bantal dan melakukan perjalanan 
di jalan beraspal, sehingga tidak banyak bergoyang selama perjalanan. 

Itu adalah kualitas yang langka di dunia ini, meski masih tidak bisa dibandingkan dengan 
Tsuki no Hokora atau Shigureya. Shin berpikir bahwa berkat umur panjang mereka, elf 
mungkin mencapai level skill tinggi. 

Lyla, yang duduk dengan tenang di depan mereka, memiliki level tinggi 240. Shin tidak tahu 
apakah dia adalah seorang Terpilih atau bukan, tapi dia sangat ahli untuk standar dunia ini. 

"Apakah ada yang salah?" 

"Tidak, saya hanya berpikir bahwa kami belum memperkenalkan diri." 

"Saya hanyalah seorang pemandu, Anda tidak perlu terlalu menyibukkan diri." 

Lyla tidak bergeming sedikit pun. Shin, yang mengetahui levelnya, yakin bahwa dia tidak 
bisa hanya menjadi pemandu. Dia mungkin pendamping untuk tokoh-tokoh penting. 
Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Shin berpikir untuk melihat ke luar, tetapi 
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menyadari bahwa kereta kuda itu tidak memiliki jendela. Interiornya diterangi oleh kristal 
ajaib yang dipasang di empat sudut atap gerbong. 

"Gerbong ini tidak memiliki jendela, begitu. Apa semua gerbong digunakan oleh elf seperti 
ini? " 

"Tidak, ini adalah gerbong khusus yang digunakan oleh keluarga Luderia. Gerbong biasa 
sama dengan yang digunakan manusia. " 

Gerbong itu sepertinya bisa digunakan untuk mengangkut orang atau tahanan penting, jadi 
tidak jelas apakah mereka waspada atau hanya memiliki banyak musuh. Memikirkan 
kembali percakapan dengan Anaheit, kedua hipotesis itu mungkin benar. 

Karena dia tidak bisa melihat ke luar, Shin menggunakan peta dan keterampilan 
pendeteksiannya dan memperhatikan bahwa mereka sedang berjalan di sepanjang jalan 
besar. Ada beberapa orang yang keluar-masuk, tetapi semuanya di atas 150 level: sulit 
dipercaya bahwa mereka adalah warga negara biasa. Karena negara itu kecil, Shin 
membayangkan dinas militer adalah sebuah tugas. 

Saat Shin diam-diam mengumpulkan informasi, kereta kuda itu berhenti. Peta itu 
menunjukkan bangunan besar di depan gerbong. Ketika mereka turun, mereka 
menemukan sebuah bangunan yang jauh lebih besar dari yang diharapkan. 

Konstruksi lain di sekitarnya lebih mirip dengan rumah pohon, tetapi arsitektur bangunan 
ini sangat berbeda. Gerbang dan dinding di sekitarnya terbuat dari batu, diperkuat oleh 
tanaman merambat khusus dan bahan langka. 

"Silahkan lewat sini." 

Lyla berjalan melewati gerbang tanpa ragu-ragu. Ada penjaga yang ditempatkan di 
sampingnya, tetapi mereka hanya melirik Shin dan tidak mengatakan apa-apa. 

Interior gedung sangat luas, dengan banyak koridor yang rumit. Persimpangan dan pintu 
dibangun secara berkala, dengan setiap lorong memiliki panjang yang kira-kira sama, jadi 
setelah beberapa belokan, sulit untuk mengetahui di mana sebenarnya jalan tersebut. Itu 
adalah struktur yang dimaksudkan untuk pertahanan. 

"Silakan masuk. Lady Tiera menunggumu." 

Lyla berhenti di depan pintu tertentu dan berbicara. Dia tidak mau ikut dengan mereka, 
rupanya. Shin merasakan lima kehadiran di dalam ruangan. Empat dari mereka adalah 
Tiera, Shibaid, Kagerou dan Yuzuha. Yang terakhir bukan milik salah satu anggota partai 
Shin. 
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Shin berterima kasih pada Lyla dan membuka pintu. Selain Tiera dan yang lainnya, peri 
yang tidak dikenal Shin ada di ruangan itu. Pakaiannya mirip dengan Lyla, tetapi lebih 
banyak dekorasi yang indah. 

Kulit putih hampir transparan tanpa noda sedikit pun, rambut sebahu perak dan mata 
emas. Penampilannya sangat cantik, seperti yang diharapkan dari peri. 

Penampilannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang gadis muda di akhir masa 
remajanya. Dia tampak lebih muda dari Tiera. Penampilan dan perhiasan mewahnya 
menandakan bahwa dia harus memiliki status yang lebih tinggi. 

Manusia itu adalah Tuan Shin? 

"Ya itu betul. Di antara kita, saya pikir dia paling tahu tentang Pohon Dunia. " 

Harapan Shin tiba-tiba meningkat. 

"(Shin !!!)" 

Ups! 

Shin ingin memberitahu mereka untuk menunggu sebentar sebelum mengatakan hal 
seperti itu, tapi Yuzuha bergegas menghampirinya sebelum dia bisa. Dia dalam mode rubah 
kecil, jadi dia melompat dan masuk ke pelukannya. Dia memanggilnya melalui Mind Chat 
karena kehadiran orang lain selain anggota party. 

Kuu! 

Mereka telah dipisahkan untuk sementara waktu, jadi dia ingin berpelukan lebih dari 
biasanya. Dia telah cukup baik untuk membiarkan dia memiliki waktu sendiri dengan 
Schnee, jadi dia membiarkan dia melakukannya untuk saat ini. 

Setelah Yuzuha, Shibaid mendekati mereka juga. 

Kamu akhirnya berhasil melewatinya. 

"Ya, tapi sambutannya agak kasar, tahu?" 

Shin menyebutkan bahwa para elf di pintu gerbang mempersenjatai busur mereka pada 
mereka dan Shibaid sedikit mengernyit. 

"Tidak terlalu buruk ketika kita tiba." 

"Itu karena aku datang, kurasa." 

Shin berbicara dengan Shibaid sambil memanjakan Yuzuha, lalu Tiera bergabung dalam 
percakapan dengan nada minta maaf. 
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"Jadi itu benar-benar berhubungan dengan itu, Tiera?" 

"Ini. Karena itu, segalanya menjadi sangat rumit, jadi saya tidak punya pilihan selain 
menghubungi Anda. " 

Tiera meminta maaf karena harus melakukannya. Dia ingin menyelesaikan situasi sendiri, 
jika memungkinkan. 

"Anda tidak perlu malu meminta bantuan kami. Tapi bukan berarti aku tahu segalanya 
tentang Pohon Dunia. " 

"Tapi kamu tahu lebih banyak dari kami, bukan?" 

"Yah... kurasa." 

Dibandingkan dengan orang-orang di dunia ini, kurasa aku melakukan ... itulah yang ingin 
Shin katakan, tapi dia menghentikan dirinya sendiri. Jika ilmu yang didapat di era game 
masih valid, Tiera pasti benar. Masalah akan muncul jika gejala penyakit yang tidak 
disadari Shin hadir. 

"Bagaimanapun, mari kita urus perkenalan sebelum membahas detailnya. Aku belum 
pernah bertemu wanita muda itu sebelumnya. Seperti yang Anda dengar dari Tiera, saya 
Shin, seorang petualang. Ini adalah..." 

Istrinya, Yuki. 

Diperkenalkan oleh Shin, Schnee tersenyum dan menyapa wanita muda itu. Dia dengan 
santai menekankan bagian "istri", menyebabkan Shibaid dan Tiera bereaksi. 

Tiera tidak dapat memproses informasi baru dan menatap mereka, mulutnya terbuka 
lebar. Shibaid dengan cepat mengerti dan tersenyum. 

"Ehm, nama saya Lymliss Luderia. Er, senang bertemu denganmu. " 

Mungkin karena ini adalah pertemuan pertama mereka, setelah memperkenalkan diri 
Lymliss menatap Shin dengan malu-malu. Dia mungkin malu dengan orang asing. Nama 
keluarganya sama dengan penjaga gerbang Anaheit, jadi mereka mungkin bersaudara. 

"Senang bertemu denganmu. Jadi, kembali ke topik, bagaimana situasinya? Menilai dari 
percakapan antara pembawa pesan Lyla dan penjaga gerbang, sepertinya ada faksi yang 
berselisih di sini? " 

Berpikir bahwa dia akan ditanyai nanti, Shin tidak mengatakan apa-apa tentang reaksi 
Tiera dan Shibaid. Pada saat yang sama, dia mencoba mengatakan apa yang menurutnya 
bisa menjadi inti dari situasi tersebut. Dari percakapan Lyla dan Anaheit, dia menduga 
pasti ada beberapa faksi yang bermain. 
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"Seperti yang kamu katakan. Desa Lanapacea lahir untuk mengawasi Pohon Dunia, jadi 
strukturnya berbeda dari negara lain. Ada seorang raja, tapi yang bertanggung jawab atas 
Pohon Dunia memiliki otoritas lebih. " 

Shibaid menilai bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hubungan Shin 
dan Schnee dan menjawab pertanyaan Shin dengan jelas. Karena pentingnya Pohon Dunia, 
pengurusnya memiliki pengaruh tertinggi. 

"Apa artinya itu untuk negara ini...?" 

"Yah, sampai sekarang tampaknya berfungsi normal." 

"Sampai saat ini?" 

Ya, sampai sekarang. 

Kata-kata yang diulang-ulang itu menyoroti fakta bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan 
terjadi di masa depan. 

"Biasanya, penjaga Pohon Dunia tidak ikut campur dalam politik negara. Pemimpin 
pengasuh saat ini, kepala keluarga Luderia, tampaknya sedikit berbeda. Dia tampaknya 
terlibat dengan kekuatan luar. " 

Mengapa para pengurus Pohon Dunia, sebuah keberadaan yang vital bagi seluruh dunia, 
harus terkurung di desa yang begitu terpencil? Ini rupanya fokus dari pertanyaan tersebut. 

"Aku punya firasat buruk tentang semua ini." 

"Tapi biasanya, keadaan tidak akan seburuk yang mereka lakukan." 

Tiera, yang mengatasi keterkejutannya, bergabung dalam percakapan. 

"Maksud kamu apa?" 

"Biasanya, klan pengurus ada dua: jika salah satu lepas kendali, itu adalah tugas yang lain 
untuk menjaga mereka tetap sejalan." 

Shin kemudian menyadari sekejap. 

"Mungkinkah yang lainnya adalah klan Lucent?" 

"Ya persis. Karena kutukanku, tugas mereka dihentikan. " 

Masih ada orang yang membawa nama Lucent, tapi sebagai klan yang melahirkan peri 
terkutuk, mereka diperlakukan agak kasar. 

"Saya kembali dengan kutukan saya hilang, jadi segalanya berubah menjadi masalah." 
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"Saya yakin mereka melakukannya ..." 

Klan Lucent, dianggap oleh semua garis keturunan yang tidak murni. Namun, pendeta 
wanita yang dibuang itu telah mengatasi kutukannya dan telah kembali, lebih kuat dari 
sebelumnya. Dia juga mempertahankan kekuatan pendeta untuk boot. 

"Para pengikut klan Lucent menjadi bersemangat, mengatakan bahwa ini adalah kelahiran 
kembali klan dan hal-hal serupa." 

"Wow..." 

Tiera dan anggota klan lainnya dulu dicintai semua orang: jika bukan karena kutukan, 
mereka pasti bisa menghentikan klan Luderia. 

Shin, secara pribadi, berpikir bahwa sudah terlambat untuk reaksi seperti itu. 

"Namun, saya memberi tahu mereka bahwa saya tidak punya niat seperti itu." 

"Itu tergantung pada apa yang mereka rencanakan. Mungkin mereka tidak benar-benar 
ingin mengusir... .tidak, maaf, saya mengatakan sesuatu yang aneh. " 

Apa pun alasannya, pihak yang diusir akan merasa ditinggalkan. Shin menyatakan pikiran 
jujurnya, tetapi dengan cepat menyadarinya dan meminta maaf kepada Tiera. 

"Tidak, jangan khawatir. Jika saya berada dalam situasi yang sama, saya mungkin juga tidak 
akan bisa menghentikannya. " 

Menurut Tiera, tidak semua elf setuju dengan pengusiran tersebut. Itulah alasan mengapa 
dia berhasil bertahan sampai dia bertemu Schnee. Awalnya dia direncanakan untuk 
dieksekusi, bukan diasingkan. 

"Tapi, sekarang apa statusmu di sini?" 

"Yah, aku tidak memiliki status atau otoritas sebagai Lucent, tapi aku masih pendeta, jadi 
aku memiliki semacam perlakuan khusus." 

Pendeta Pohon Dunia adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa menjadi. Seseorang 
harus dikenali oleh Pohon Dunia dan dapat berkomunikasi dengannya. Bakat seperti itu 
tidak diwariskan, tetapi lebih mudah muncul dalam garis keturunan tertentu. 

"Kalau begitu kurasa pendeta wanita lain pasti tidak senang tentang itu, kan? Ada pendeta 
wanita lain yang memegang peran itu sebelum kamu kembali, ya? " 

"Bukan itu. Lagipula, salah satu pendeta adalah anak ini. " 

Tiera kemudian membawa Lymliss ke hadapannya. 
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"Ah, er, ehm... ya... saya..." 

Dia sudah hampir menangis. Pekerjaannya memang pendeta wanita. 

"Saya meminta maaf sebelumnya karena tidak hormat, tapi... akankah dia baik-baik saja?" 

Shin berpikir bahwa pendeta wanita akan memiliki sikap yang lebih tegas dan berani, jadi 
dia tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. 

"Dia akan baik-baik saja. Mereka mendukung negara ini selama aku pergi. Bakat dan 
keterampilan mereka terbukti. " 

"Begitu.... Tunggu, apakah ada begitu banyak pendeta?" 

Tiera dengan jelas mengatakan "mereka". Itu berarti setidaknya ada dua atau lebih. 

"Tentu saja kenapa? Kami tidak tahu kapan seseorang dengan bakat lahir. Bisa terjadi lebih 
dari satu orang memilikinya pada generasi yang sama. Lymliss seperti junior saya ketika 
saya masih menjadi pendeta wanita. Sampai sekarang, dia telah bertindak sebagai pendeta 
lebih lama dari saya, jadi dia menjadi senior saya. " 

"Tidak semuanya!! Sister Tiera, Anda jauh lebih luar biasa daripada orang seperti saya !! 
Anda mengatasi kutukan, menjadi lebih kuat, dan masih memiliki kemampuan pendeta 
Anda ... sementara saya yakin saya bahkan tidak bisa keluar dari desa. " 

Lymliss membalas dengan antusias. Semua rasa malu sebelumnya sepertinya hilang. Nada 
suaranya ketika dia mencantumkan semua yang dicapai Tiera begitu polos sehingga sulit 
membayangkan dia memenuhi peran penting seperti pendeta Pohon Dunia. 

Akan tetapi, subjek jawaban dia tidak akan menerimanya. Berbeda dengan antusiasme 
Lymliss, Tiera berubah merah padam. 

"Berhenti, berhenti, sudah cukup!" 

Tiera tidak berdaya menahan semua pujian, tetapi pada titik tertentu tidak tahan lagi. 

"Oh, jangan seperti itu, itu artinya kamu yang dihormati." 

"Maksudku... itu terlalu dilebih-lebihkan, itu seperti mereka membicarakan tentang orang 
yang sama sekali berbeda..." 

Diri Tiera yang belum dewasa, seperti sebelum bertemu Schnee, tampaknya masih ada di 
dalam dirinya. Sementara dia mengatakan itu semua dilebih-lebihkan, Shin tahu bahwa dia 
menggunakan kemampuannya tanpa sengaja. Dia pikir dia bukan sesuatu yang istimewa, 
tetapi ada kemungkinan kebenarannya justru sebaliknya. 
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"Saya sama sekali tidak melebih-lebihkan! Penyaluran roh Sister Tiera dapat memanggil 
roh almarhum, jadi dia menjadi seperti seseorang yang sama sekali berbeda. " 

Shin ingin mengoreksi Lymliss, mengatakan bahwa orang yang sebenarnya berbeda 
menghuni tubuh Tiera, tetapi menghentikan dirinya sendiri pada waktunya. Rupanya, Tiera 
sekarang bisa menggunakan skill yang sebelumnya tidak dia ketahui. Shin membayangkan 
dia seperti cenayang, tapi rupanya Tiera sekarang bahkan lebih dari itu. 

Di masa lalu ada pendeta wanita dengan kekuatan yang sama, tetapi tidak seperti Tiera, 
tidak ada yang berhasil menguasai keterampilan mereka selama hidup mereka. Itulah 
alasan mengapa Tiera dianggap jenius. 

"Ini memalukan untuk dikatakan, tapi terkadang itu membuatku bertindak sangat 
memalukan, atau begitulah aku diberitahu..." 

"Itu adalah kemampuan yang luar biasa, tapi ya, aku tidak terlalu iri dengan bagian itu..." 

Saat jiwanya kembali ke Pohon Dunia, beberapa keterampilan menjadi tidak dapat 
digunakan. Tiera tidak bisa mengingat ingatannya saat itu, jadi bisa dibilang dia tidak 
mendapatkan banyak manfaat dari bakat ini. Dia menerima rasa terima kasih dari orang-
orang yang bisa dia bantu, tapi hanya itu. Sebagai gantinya, dia diberikan perlakuan yang 
sesuai dengan perannya. 

"Orang-orang di sekitarku iri padaku, tapi melihat ke belakang saat itu, aku hampir tidak 
punya waktu luang, semua makananku benar-benar hemat, pelatihannya sangat keras, 
semua orang menatapku dengan belas kasihan sampai penyaluran semangat berakhir... 
Aku benar-benar bekerja keras ... Bukankah saya...? " 

"Tiera !! Kembalilah kepada kami !! " 

Perawatan yang dia terima tidak cukup. Tatapan Tiera semakin jauh saat dia berbicara, jadi 
Shin buru-buru membawanya kembali ke dunia nyata. 

"Ehm, saudari Tiera, kamu baik-baik saja?" 

"Eh !? Apakah saya...? Kepala saya sakit..." 

"Kurasa lebih baik kembali ke topik." 

Shin menyuruh Tiera untuk santai dan menyimpulkan situasinya. 

Pertama, klan penjaga Pohon Dunia saat ini hanya Luderia. Kepala klan juga sepertinya 
terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Tiera tidak memiliki otoritas, tetapi mantan 
pengikut klan Lucent, memeganginya sebagai boneka sekarang setelah dia mengatasi 
kutukannya, mulai bergerak untuk memulihkan klan. 
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"(Lyla yang kita temui sebelumnya berasal dari klan Luderia, kan? Mengapa seseorang dari 
klan Luderia melayani Tiera alih-alih kepala mereka? Tunggu, apakah itu berarti ...)" 

Karena Lymliss, pendeta wanita dari klan Luderia, bersama mereka, Shin menggunakan 
Mind Chat untuk berbicara dengan Shibaid. Namun, ketika dia melakukannya, dia 
mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. 

Shin pernah hidup di dunia di mana semua jenis cerita dan dongeng saling terkait. Dia 
dapat mengingat banyak kejadian serupa seperti yang sedang berlangsung di Lanapacea 
saat ini. 

"(Mungkin seperti yang kamu pikirkan. Meskipun mereka menggunakan nama Luderia saat 
ini, ada banyak orang di sini yang dulu memiliki nama Lucent atau terhubung dengannya. 
Lyla adalah salah satunya juga.)" 

"(Begitu, jadi Luderia menyerap klan Lucent yang jatuh itu sendiri.)" 

Desa Lanapacea dibentuk oleh beberapa marga. Di antara mereka, yang memiliki otoritas 
paling besar adalah klan keluarga kerajaan dan klan pendeta wanita pertama, Lu, yang 
kemudian terpecah menjadi dua: Lucent dan Luderia. 

Klan yang mengikuti Lucent diserap oleh Luderia, yang memiliki peran yang sama dalam 
menjaga Pohon Dunia. 

Tempat ini juga milik Luderia? 

"Ya, saat ini tempat itu digunakan sebagai rumah kedua klan Luderia, tapi dulunya adalah 
tempat kami tinggal. Itu ditugaskan kepada saya karena mereka pikir saya akan lebih 
mudah tinggal di sini. " 

Mantan pengikut klan Lucent berkumpul di sana saat ini. 

"Beberapa orang bahkan meninggalkan pekerjaan mereka untuk datang ke sini... ini 
menjadi sangat bermasalah." 

Shin bertanya-tanya apakah itu tidak dianggap mengabaikan tugas. 

"Bukankah klan Luderia mengatakan sesuatu tentang situasinya?" 

"Tentu saja. Karena Anda seorang pendeta wanita, mulailah membantu pemurnian Pohon 
Dunia, kata mereka. Itu tujuan saya juga, jadi saya tidak punya alasan untuk menolak, tapi 
banyak masalah lain yang muncul. " 

Shin hanya tahu bahwa Pohon Dunia mulai sekarat. Begitu tiba di Lanapacea, dia 
mendengar tentang perselisihan antara klan Luderia dan Lucent, tetapi ternyata ada lebih 
banyak lagi. 
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"Pertama, tentang pendeta wanita dengan kemampuan memurnikan Pohon Dunia. Selain 
Lymliss masih ada satu lagi, tapi dia sudah lama menghilang. Dia lahir setelah saya pergi, 
tetapi dia diculik, jadi baru-baru ini Lymliss bekerja keras untuk pemurnian sendiri. Salah 
satu alasan mengapa Pohon Dunia melemah adalah karena kekuatannya saja tidak cukup 
untuk mengimbangi kecepatan saat Pohon Dunia sekarat. " 

Krisis Pohon Dunia tidak diketahui semua penduduk Lanapacea. Bahkan jika seseorang 
mengunjungi desa itu, mereka tidak akan mengetahuinya. 

Menurut para elf yang telah memeriksa lokasi penculikan pendeta wanita yang hilang, ada 
jejak racun, jadi mereka curiga setan adalah pelakunya. Tidak ada petunjuk lain, jadi tidak 
mungkin untuk mencarinya. 

"Pohon Dunia membersihkan dunia ini dari ketidakmurnian. Karena penurunan Pohon 
Dunia dan peningkatan pengotor, banyak Pohon Dunia secara bertahap terkontaminasi. 
Jika Tiera tidak ada di sini, Pohon Dunia ini akan berada dalam bahaya serius. " 

Shibaid menambahkan bahwa kemampuan Lymliss sebagai pendeta wanita tidak kurang 
sama sekali, tetapi kontaminasi Pohon Dunia telah meningkat ke titik di mana itu tidak 
cukup. 

"Itulah salah satu alasan yang mendasari mengapa beberapa orang dengan gigih 
mendorong kebangkitan klan Lucent. Pendeta yang diculik berasal dari klan bernama 
Lulac, yang seharusnya menjaga klan Luderia tetap terkendali: mereka memiliki peran 
pengurus menggantikan Lucent. Sejak pendeta perempuan diambil, otoritas dan pengaruh 
mereka semakin kecil, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, saat ini Luderia berada 
di depan dan tengah. " 

Klan Lucent telah diserap oleh Luderia, tetapi karena kelahiran pendeta wanita lain, 
situasinya telah kembali ke dua klan yang berperan sebagai penjaga Pohon Dunia. 

Insiden penculikan, bagaimanapun, mengakhiri itu. Segalanya akan sangat berbeda jika 
Lymliss yang menghilang, tapi pendeta wanita yang dibawa pergi milik klan pengasuh baru, 
Lulac. 

Karena itu, otoritas dan pengaruh sebagai klan penjaga Pohon Dunia kembali 
terkonsentrasi di tangan Luderia. 

"Karena pemurniannya lambat, saya disambut di desa, tetapi seperti yang Anda ketahui, 
situasinya cukup rumit." 

Ekspresi Tiera tertutup. Karena situasinya, bagaimanapun, posisinya agak kuat. Dia 
dulunya seorang pendeta wanita, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Kemampuannya 
juga jauh lebih unggul dari Lymliss. 
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Berkat Tiera, situasinya sekarang agak stabil. Jelas bagi Luderia untuk meminta 
bantuannya. 

"Maaf, kalau saja saya tidak terlalu tidak kompeten..." 

"Mau bagaimana lagi, Pohon Dunia berada dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan 
daripada saat aku di sini. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu orang. " 

Lymliss melihat ke bawah karena malu, tapi Tiera membelanya. Shin tahu sejauh mana 
kekuatan pemurnian Tiera. Jika Tiera dan pendeta wanita lain hampir tidak bisa mencegah 
kontaminasi, situasinya memang mengerikan. 

"Sekarang aku mengerti mengapa kamu memanggilku." 

"Persis. Tolong, kami ada di tanganmu. " 

Shin pertama-tama harus melihat Pohon Dunia sebelum bisa mengatakan apa pun, tetapi 
dia siap melakukan apa pun yang dia bisa. 

"Ngomong-ngomong, Tiera... ada hal lain yang perlu kamu katakan, bukan? Sesuatu yang 
sangat penting. Anda harus berbicara sekarang. " 

"Ugh...! Aku tidak melupakannya, sungguh! Tapi aku ingin bertindak seolah itu tidak 
terjadi... " 

Pertanyaan Shibaid membuat ekspresi Tiera masam. Jika Tiera ingin bertindak seperti itu 
tidak terjadi, itu pasti sesuatu yang serius, jadi Shin bersiap untuk mendengarkannya 
dengan serius. 

"Apa yang terjadi?" 

"Yah... kepala klan Luderia saat ini memiliki seorang putra, dan dia... berkata dia ingin 
mengambilku sebagai istrinya." 

"... ..Oof." 

Benar-benar terkejut, Shin hanya bisa mengeluarkan semacam rengekan. Perkenalan diri 
Schnee sebagai istrinya mungkin juga berkontribusi. 

"Apakah dia berencana menarikmu bersama mereka sebelum kamu menjadi tokoh utama 
klan?" 

"Sebenarnya, sepertinya bukan itu masalahnya. Ketika saya kembali ke sini, saya memiliki 
kesempatan untuk berbicara sedikit dengannya, tetapi dia melamar saya saat itu juga. " 

Setelah pemurnian, putra pemimpin klan dengan pengikut Luderia datang untuk 
menemani Lymliss dan melamar Tiera di tempat. Tiera menambahkan bahwa dia tidak 
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mengatakan apa-apa tentang penyebab seperti pemurnian Pohon Dunia atau dunia pada 
umumnya, tetapi hanya memintanya terus-menerus. 

"Nyata?" 

"Sebelum kamu bertanya, aku menolak." 

Tiera setengah memelototi Shin dan menjawab. Shibaid kemudian berkata bahwa dia 
langsung menolak, bahkan tanpa waktu untuk bertindak terkejut. 

"Apakah kamu sudah mengenalnya?" 

Shin berpikir bahwa lamaran pernikahan yang tiba-tiba akan membuat siapa pun terkejut, 
jadi pasti ada alasan mengapa Tiera tidak. 

"Ya, saya mengenalnya sejak saya menjadi pendeta, yah dia adalah teman masa kecil. Peri 
memiliki sedikit anak, jadi bukan hanya dia saja. Karena saya adalah putri dari kepala klan 
Lucent, karena adat istiadat dan hal-hal seperti itu... yah, banyak yang terjadi. 
Sederhananya, dia adalah teman masa kecil dan mantan tunanganku. " 

"Oh, jadi begitu." 

Shin telah mendengar bahwa keluarga berpangkat tinggi biasa menikahi putra dan putri 
mereka untuk menjaga hubungan mereka. Itu bukanlah sesuatu yang pernah terpikir 
olehnya, tapi itu tidak pernah terdengar di dunia nyata. 

Dia tidak tahu bahwa Tiera adalah putri dari kepala klan, tetapi itu menjelaskan situasinya 
dengan baik. Di dunia itu raja dan bangsawan ada, jadi tidak aneh hal seperti itu terjadi di 
antara elf juga. 

Shin bertanya-tanya, bagaimanapun, apakah boleh bagi anak-anak dari dua klan pengasuh 
yang berbeda untuk menikah. 

"Ketika saya dikutuk, rencana pernikahan dihilangkan begitu saja, tapi sekarang kutukan 
itu hilang, dia bertindak seperti tidak terjadi apa-apa! Itu sangat mengerikan! " 

Tiera mengingat lamaran itu dan amarahnya berkobar lagi. Dia sekarang sangat marah. 

"Tenanglah, Tiera. Kemarahanmu pasti bisa dibenarkan, tapi ini bukan waktunya untuk 
membuat keributan. " 

"Y, ya... maafkan aku, tuan." 

Kata-kata Schnee langsung menenangkan Tiera, seperti yang diharapkan dari mentornya. 

"Ehm, saudari Tiera... apa sebenarnya hubunganmu dengan nona Yuki?" 
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"Oh, aku tidak memberitahumu tentang itu, kan. Ketika aku diusir dari desa, tuan 
menyelamatkanku. Dia merawatku sampai kutukan itu hilang. Dia mengajari saya tidak 
hanya keterampilan, tetapi juga cara berpikir baru, cara memandang sesuatu, banyak hal 
yang tidak saya ketahui. " 

"W-wow! Luar biasa! " 

Lymliss, yang sangat menghormati Tiera, memandang Schnee, master Tiera, dengan mata 
berbinar. Rasa malunya sepertinya hilang saat dia berubah seperti ini. 

"Ngomong-ngomong, apakah Nona Lymliss tidak apa-apa berada di sini?" 

Untuk membantu Schnee, yang merasa canggung karena tatapan tajam peri muda itu, Shin 
bertanya tentang sesuatu yang dia ingin tahu sejak kedatangannya. Lymliss berbicara 
kepada Tiera dengan rasa hormat yang sama dengan pengikut Luderia yang merencanakan 
kebangkitan Lucent. 

Lymliss menyebut Tiera "adik", tapi dari perilakunya semua orang akan mengira bahwa 
Tiera lebih tinggi. Terlepas dari perasaan Lymliss, klan Luderia pasti tidak melihat 
situasinya secara positif. 

"Biasanya tidak akan baik-baik saja, tapi karena kita sedang memurnikan Pohon Dunia 
bersama-sama, dia datang ke sini dengan dalih bahwa tidak buruk bagi kita untuk 
memperkuat hubungan kita." 

"Sister Tiera mengajari saya bagaimana seorang pendeta seharusnya bertindak dan 
menggunakan kemampuan saya, jadi..." 

Semua antusiasmenya saat melihat Schnee lenyap: di depan Shin, Lymliss kehilangan 
semua momentumnya. Tingkahnya tampak berbeda saat berbicara dengan elf dan spesies 
lain, atau mungkin dia tidak terbiasa berbicara dengan pria. 

"Begitu, dia senior sebagai pendeta." 

"Tapi aku tidak mengajarinya sesuatu yang istimewa. Cara seorang pendeta wanita harus 
bertindak, sopan santun dan semacamnya berbeda dalam klan Lucent dan Luderia, dan 
kemampuan pendeta wanita dipelajari lebih banyak melalui praktik daripada teori. " 

"Itu tidak benar!! Ajaranmu sangat mudah dimengerti !! " 

"B-benarkah? Yah, aku senang kalau begitu. " 

Tiera menyerah pada momentum Lymliss, bahkan lebih kuat sekarang dibandingkan 
dengan Schnee. 

"Ngomong-ngomong, bukankah buruk jika kamu tidak kembali sekarang? Mereka tidak 
terlalu senang dengan kehadiran Anda di sini, bukan? " 
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"Tapi..." 

"Jangan khawatir, kita bisa segera bertemu lagi." 

Didorong oleh senyum Tiera, Lymliss kembali ke rumah utama klan Luderia. Pengawalnya 
sedang menunggu di ruangan lain. 

"Ini kekacauan yang bagus, lebih dari yang saya harapkan." 

"Benar... menulis dengan surat itu terlalu banyak, aku tidak tahu kapan harus mulai..." 

Kurang tegang sekarang setelah Lymliss pergi, Tiera tampak cukup lelah. 

"Awalnya, saya hanya khawatir bisa mengunjungi makam ibu saya atau tidak. Tapi aura 
Pohon Dunia benar-benar berbeda dari sebelumnya, jadi aku tidak bisa membiarkannya 
begitu saja. Lymliss yang malang benar-benar kurus saat saya tiba. " 

Pohon Dunia selalu dilindungi oleh prajurit elf, jadi biasanya tidak mungkin untuk 
mendekatinya. Berkat keterampilan dan peralatan Shibaid, mereka berhasil cukup dekat 
untuk memeriksanya. Karena Shibaid tidak mengetahui banyak skill penyembunyian, itu 
membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya. 

Ketika mereka akhirnya berhasil menyelinap masuk, mereka menemukan Lymliss, di 
ambang kehancuran karena menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk memurnikan 
Pohon Dunia. 

"Kami menggendong Lymliss kembali dan menanyakan apa yang terjadi. Dia ingat saya, 
jadi kami tidak diperlakukan sebagai penyusup. Saya kemudian mengungkapkan siapa saya 
secara resmi, dan inilah kami. " 

"Ini dia, dikagumi sebagai pendeta wanita dan berubah menjadi pemicu perseteruan ..." 

"Tolong jangan katakan seperti itu. Segera setelah Pohon Dunia sembuh, saya berencana 
untuk meninggalkan tempat ini. " 

Lanapacea adalah kampung halaman Tiera, tapi dia tidak berniat tinggal di sana. 

"Oke, sekarang aku tahu bagaimana perasaanmu. Berikutnya adalah Pohon Dunia, apakah 
kondisinya seburuk itu? " 

"Saya pikir jika saya tidak kembali, itu masalah waktu sampai benar-benar kering. Aku 
belum pernah melihatnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. " 

Sebagian batangnya telah kehilangan kilapnya, seolah-olah sudah kering, dan mulai 
berubah warna. Tiera mengatakan bahwa selama dia menjadi pendeta, tidak pernah 
berubah seperti itu. 
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"Ini sangat aneh. Saya belajar tentang Pohon Dunia dari pendeta wanita generasi 
sebelumnya, tetapi tidak ada yang pernah mengatakan apa-apa tentang fenomena seperti 
itu. Jika sesuatu terjadi pada Pohon Dunia, mereka pasti akan merekamnya untuk generasi 
mendatang... Aku juga bertanya pada Lymliss, tapi dia berkata dia tidak pernah belajar 
tentang hal seperti itu. Itu mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya. " 

Tiera mengatakan bahwa menurut pengetahuan elf, satu-satunya tindakan pencegahan 
yang tersedia adalah memurnikan Pohon Dunia. 

"Bagian dari Pohon Dunia telah mengering dan jatuh ke tanah, jadi kami memulihkannya." 

Shibaid kemudian mengeluarkan dua kartu item dan mewujudkannya. Salah satunya 
adalah lempeng orichalcum, yang lainnya adalah fragmen Pohon Dunia yang dia sebutkan. 

Itu mungkin bagian dari kulit Pohon Dunia. Ditempatkan di piring orichalcum, warnanya 
kusam seperti sakit-sakitan. 

"Ini sangat buruk..." 

Shin hampir tidak bisa berkata-kata. Dalam game tersebut ada misi penyelamatan yang 
melibatkan penyembuhan Pohon Dunia yang sakit, tapi dia ingat bahwa mereka tidak 
pernah berubah dalam keadaan yang begitu mengerikan. 

"Ini racun...? Tidak, ini terasa seperti aura iblis, tapi ini juga berbeda. " 

Di era game, Pohon Dunia yang terpengaruh diselimuti oleh efek visual aura gelap, tetapi 
sekarang setelah game menjadi kenyataan, dia bisa merasakan aura dari fragmen tersebut. 
Itu adalah aura yang mirip dengan banyak jenis "kehadiran berbahaya" yang dirasakan 
Shin di dunia ini, tapi juga berbeda dari mereka masing-masing. Itu hanya bisa 
didefinisikan sebagai ketidakmurnian. 

"Apakah itu kembali normal setelah kamu memurnikannya?" 

"Itu tergantung negara. Kalau sudah begini, kita hanya bisa memotong bagian yang 
terkontaminasi. Mungkin Anda akan baik-baik saja, tetapi peri biasa akan terkurung di 
tempat tidur selama berhari-hari setelah hanya menyentuhnya sedikit. Beberapa bahkan 
menjadi lumpuh atau bingung. " 

Tiera mengatakan bahwa siapa pun yang menyentuhnya terkena dampak status yang 
serius. Fragmen itu telah ditemukan oleh para prajurit elf, di bawah pengawasan pendeta 
wanita. Selama proses tersebut, salah satu dari mereka tidak sengaja menyentuhnya. 

Bahkan prajurit terlatih, dengan level yang jauh lebih tinggi dari elf biasa, tidak dapat 
menahan efeknya. 
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Tidak ada Yang Terpilih di antara mereka yang terpengaruh, jadi mereka tidak tahu apakah 
ketidakmurnian akan memengaruhi Yang Terpilih juga. 

"Mereka baru saja menyentuhnya dan tidak bisa bergerak lagi... apakah berbeda dengan 
kelumpuhan?" 

"Kelumpuhannya sama dengan yang normal, mereka tidak bisa bergerak. Tapi mereka juga 
kehilangan semua energinya. Saya meminta Shibaid untuk memeriksa, dan sepertinya, apa 
yang Anda sebut mereka? HP dan MP? Mereka berdua berbaju merah. " 

"Memang, saya percaya itu merampok kekuatan hidup mereka atau menyerapnya." 

Shibaid menambahkan hipotesisnya untuk melengkapi kata-kata Tiera. 

"Kalau begitu kita bisa mencoba memecahkan masalah dengan keterampilan. Kulit Pohon 
Dunia diperlakukan sebagai material, jadi itu mungkin memberi tahu kita sesuatu. " 

Semua jenis pekerjaan kreasi memiliki keterampilan yang sama, 【Analisis Material】, 

yang bisa mengetahui semua informasi terkait kreasi dari materi yang dianalisis. Jika 
digunakan, jendela penjelasan item mencantumkan kapan bahan itu digunakan dalam 
proses pembuatan dan apa pengaruhnya terhadap produk jadi. 

Misalnya, jika digunakan pada ramuan obat, terdaftar bahwa lebih baik memotongnya 
menjadi potongan-potongan kecil dan meningkatkan efek produk jadi. Namun, informasi 
semacam itu sering kali tidak jelas, sehingga proses trial and error yang ekstensif masih 
diperlukan. Meskipun demikian, itu adalah petunjuk yang berguna untuk pembuatan 
barang yang efektif. 

Shin berpikir bahwa dia tidak akan menggunakan kulit Pohon Dunia itu sebagai material 
saat dia mengaktifkan skill itu. Informasi tersebut ditampilkan kepadanya di jendela semi-
transparan. 

"Ah, tidak bagus." 

"Maksud kamu apa?" 

"Ini mengganggu... maksudku, ini adalah kekacauan yang campur aduk. Informasi itu 
mungkin dirusak oleh ketidakmurnian. " 

Shin melihat informasi yang ditampilkan, lalu mengangkat tangannya untuk menyerah. Ada 
huruf, angka, dan simbol yang tidak terkait bercampur di dalamnya, membuatnya tidak 
bisa dibaca. Bagian yang hampir tidak terbaca sepertinya menggambarkan kulit Pohon 
Dunia yang asli. 

"Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Saya kira bahkan jika itu digunakan untuk membuat 
sesuatu, itu bahkan tidak akan berhasil. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Kuharap kita bisa menemukan sesuatu, tapi kurasa itu tidak akan mudah." 

"Mau bagaimana lagi, kita akan beruntung jika itu berhasil." 

Untuk berjaga-jaga, Shin mencoba menggunakan semua jenis item dan skill penyembuh 
status pada fragmen kulit Pohon Dunia. Saat dia melakukannya, bagian yang berubah 
warna secara bertahap mendapatkan kembali warna aslinya. Ketika Shin dan Tiera 
memurnikannya, efeknya terlihat jelas. Seperti yang mereka duga, Tiera memiliki efek yang 
lebih besar. 

"Ini aneh ... Aku mencoba memurnikannya saat kami memulihkannya, tapi tidak terlalu 
berpengaruh." 

"Mungkin karena sekarang dia terpisah dari Pohon Dunia. Saya kira Pohon Dunia bertindak 
sebagai sumber ketidakmurnian. " 

Ketidakmurnian dari seluruh dunia berkumpul di Pohon Dunia. Shin kemudian berpikir 
bahwa akan sulit untuk memurnikannya sepenuhnya. 

"Begitu... tidak heran. Aku dan Lymliss tidak akan pernah bisa memurnikan seluruh dunia. " 

"... .Mungkinkah... kita tidak bisa berbuat apa-apa?" 

"Tidak, tunggu, saya hanya membuat daftar kemungkinan. Sejauh yang saya tahu, tidak 
mungkin untuk sepenuhnya memusnahkan ketidakmurnian. Tapi itu harus mungkin untuk 
menghapus cukup pengotor sehingga Pohon Dunia bisa memurnikannya sendiri atau untuk 
meningkatkan kemampuan pemurniannya. " 

Di masa lalu, Shin telah mengatur perangkat pemurnian pemurnian dan menciptakan 
nutrisi khusus untuk Pohon Dunia. Masalahnya adalah betapa berbedanya peningkatan 
ketidakmurnian antara era game dan sekarang. Dia bisa memikirkan kemungkinan 
tindakan balasan, tapi ada banyak faktor yang tidak diketahui dalam game, jadi dia tidak 
bisa menjamin itu akan efektif. 

"Tapi kita tidak bisa begitu saja. Pertama-tama, saya akan mendapatkan izin agar Anda 
dapat memasuki area Pohon Dunia untuk memeriksanya. " 

Mereka tidak akan diizinkan masuk hanya karena mereka adalah kenalan seorang pendeta 
wanita. 

"Kalau ternyata perlu, kita bisa pakai nama asli saya. Aku juga peri dan aku cukup terkenal. 
" 

"Kalau begitu, aku akan melakukannya juga." 

"Tidak, Shibaid, kau dulu adalah raja dari negara lain. Mereka mungkin menjadi curiga yang 
tidak perlu. Aku akan pergi sendiri dulu. " 
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"Hmm, memang kamu benar." 

Shibaid mengangguk ke Schnee. Saat ini, dia hanyalah seorang petualang, tetapi dia masih 
dikenal luas sebagai kaisar Shibaid dari kerajaan naga Kilmont. 

Bahkan jika dia tidak berhubungan dengan Kilmont lagi, jika identitasnya diketahui tidak 
hanya klan Luderia, tetapi juga raja Lanapacea akan dipaksa untuk bergerak. 

"Bukannya berita tentang identitas aslimu tidak akan menimbulkan kehebohan, tuan." 

"Baik. Aku yakin tidak ada elf yang tidak mengenal Schnee. " 

Shibaid mengangguk, tetapi Tiera dan Shin mengatakan bahwa ketenaran Schnee juga tidak 
bisa diremehkan. Dia terkenal di antara bangsawan dari beberapa negara, jadi itu adalah 
pernyataan yang meremehkan untuk mendefinisikannya sebagai "cukup terkenal". 

"Namun, saya tidak berasal dari negara tertentu, jadi kita bisa mengatakan bahwa saya 
datang dari kepedulian terhadap Pohon Dunia." 

"Aku ragu mereka akan menolak, tapi kepala klan saat ini adalah orang yang sangat keras 
kepala." 

Tiera mengungkapkan keprihatinannya dan Shin tidak bisa menahan diri untuk tidak 
bertanya-tanya apakah orang seperti itu cocok untuk menjadi pemimpin klan. 

Iklan 
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Vol. 15 - 2.1 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 15 Bab 2 Bagian 1 "Kalau begitu, aku akan segera 
mendapatkan izin." 

Tiera sudah siap untuk pergi ke Luderia. Dia mungkin tertarik untuk memecahkan masalah 
dan meninggalkan desa secepat mungkin. Kagerou, yang berbaring diam di kakinya, 
menyelinap ke dalam bayangannya. 

"Aku akan menemanimu kalau begitu." 

Schnee mengikuti Tiera. Jika izin tidak diberikan kepada mereka, kelompok tersebut harus 
mempertimbangkan untuk menyelinap masuk. 

Shin dan Shibaid tetap tinggal dan menunggu. Karena keadaan Lanapacea, mereka mungkin 
menimbulkan masalah jika mereka berjalan di luar. 

"Hei, Shibaid, ada sesuatu yang perlu kutanyakan." 

Apa itu? 

Shin berbicara dengan Shibaid, sambil menggendong Yuzuha di pelukannya. Agak sulit 
untuk bertanya kepada orang tersebut, jadi Shin memutuskan untuk membicarakannya 
dengan Shibaid terlebih dahulu. 

"Tiera bilang dia pertama kali datang mengunjungi makam ibunya, kan? Bagaimana 
hasilnya? " 

Shin telah melihat bayangan masa lalu Tiera, dirinya yang lebih muda merangkul ibunya 
yang sudah meninggal dan menangis. Berdasarkan hal tersebut, ibu Tiera kemungkinan 
meninggal saat berusaha melepaskannya. 

Bagi Tiera, ibunya adalah seseorang yang bisa dibanggakan, tapi, bagi Lanapacea, dia 
hanyalah pengkhianat pada saat itu. Tiera tidak mungkin membangun kuburan pada saat 
itu, jadi Shin bertanya-tanya apakah mereka telah memberinya penguburan yang layak. 

"Ibu perempuan Tiera... Aku belum mendengar apapun secara detil. Namun, seperti yang 
dikatakan Tiera, tidak semua elf setuju dengan pengusirannya. Ibu Tiera juga sangat 
dihormati. Meskipun agak miring, kuburannya pasti ada di sana. Itu juga tampak terawat 
dengan baik, seperti semua kuburan lainnya. " 

Shibaid berkata bahwa Tiera telah mengunjungi kuburan itu, jadi tidak salah lagi. Tidak ada 
cara untuk mengetahui apakah atau bagaimana upacara yang tepat telah diadakan, tetapi 
setidaknya ibu Tiera tidak diabaikan, jadi Shin sedikit lega. 
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"Ngomong-ngomong... Pohon Dunia dalam bahaya yang mematikan dan Tiera kebetulan 
kembali berkunjung? Semuanya terlalu nyaman. " 

"Saya setuju. Pohon Dunia, bagaimanapun, adalah salah satu pilar yang menopang dunia 
ini. Itu mungkin mengganggu teleportasi kami saat itu. " 

Dewa jahat sudah dikalahkan, jadi hal seperti itu tidak mungkin dilakukan dengan 
kekuatan Pohon Dunia, atau begitulah teori Shibaid. 

"Jika Anda mengatakannya seperti itu, itu terdengar layak. Saya hanya merasa bahwa 
perkembangan yang nyaman seperti ini terlalu sering terjadi pada kita. " 

Di Wraith Plains, Shin kebetulan berada di tempat Raja Wajah Tengkorak muncul. 

Shin diangkut bersama dengan Rionne. 

Shin berkunjung tepat ketika kaum merfolk sedang menghadapi krisis. 

Shin dan Schnee diangkut ke negara yang terancam oleh invasi iblis. 

Jika mereka mulai menghitung kasus yang lebih kecil juga, jumlahnya akan bertambah 
secara eksponensial. Pertemuan dengan Yuzuha dan Kagerou juga merupakan kasus 
seperti itu. 

Sebagian besar kejadian ini hampir tidak dapat diselesaikan oleh penduduk setempat. Shin 
bukan satu-satunya yang peduli dengan rangkaian kebetulan ini. 

"Begitu... kamu telah melibatkan dirimu dengan segala macam masalah bahkan ketika aku 
tidak ada." 

"Bukannya aku mencari masalah sendiri!" 

"Saya tahu itu. Kami tidak tahu apakah ada koneksi yang sebenarnya. Iblis atau iblis 
tampaknya sering terlibat, tetapi ada kasus lain juga. Apa yang terjadi di Bayreuth, 
misalnya, tampaknya hanyalah kejadian acak bagi saya. " 

Hanya serangan terhadap Erkunt yang disebabkan oleh iblis, tetapi banyak kejadian lain 
yang berhubungan dengan iblis. Namun pada awalnya, mereka tidak mengetahui 
keterlibatan iblis. 

Teleportasi Shin dan Rionne ke Tempat Suci adalah contoh pertama. Jika Shin tidak 
menyebabkan pedang Skullface terbang sampai ke istana kerajaan, mereka tidak akan 
pernah bertemu. 

"Kuu! Shin itu spesial! " 

"Hm? Yuzuha, apa kamu tahu sesuatu? " 
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Gumaman Yuzuha yang tiba-tiba menghentikan percakapan Shin dan Shibaid. Yuzuha 
merasakan tatapan mereka terkonsentrasi padanya, jadi dia melompat keluar dari pelukan 
Shin, mendarat di tanah dan mengambil bentuk manusia. 

Itu adalah versi remaja akhir Yuzuha, karena mereka terakhir kali melihatnya sebelum 
berpisah. Shin berpikir: jika dia menjadi terbiasa dengan kekuatan yang diterima dari 
Ishkar di Castle of the Depths dia akan terlihat lebih tua, tapi ternyata ini adalah batasnya 
saat ini. 

"Lebih mudah untuk berbicara dalam bentuk ini, jadi saya berubah. Aku teringat sesuatu 
tentangmu, Shin, dan belajar sesuatu yang baru. " 

"Kamu bilang aku spesial? Apa artinya?" 

"Saya bisa merasakan kekuatan yang berbeda dari Anda di dalam diri Anda. Saya pikir 
itulah yang memandu Anda ke sumber bahaya bagi dunia ini. Yang lain juga terpengaruh 
olehnya. " 

"Kekuatan... di dalam diriku?" 

"Iya. Kekuatan itu awalnya digunakan untuk melindungi dunia ini. Itulah mengapa itu 
tertarik pada iblis atau iblis, mengapa itu menghubungkan Anda dengan mereka. Apakah 
kamu tahu apa itu? " 

"Hmm... aku tidak bisa memastikan, tapi aku punya ide." 

Di dunia di mana aturan permainan masih diterapkan, ada keterampilan dan gelar yang 
mungkin hanya dimiliki oleh Shin. Berpikir tentang bagaimana dia mendapatkannya, dia 
hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. 

"Lawan terakhir saya berjuang untuk menyelesaikan game kematian. Saat aku 
mengalahkan monster bernama Origin, aku menerima Hadiah yang memberiku kekuatan 
yang, untuk standar dunia ini, mungkin bisa disebut curang. " 

Tiga Hadiah yang telah dibicarakan Shin dengan Schnee sebelumnya: Accomplished One, 
Limit Breaker, dan Liberator. Di antara mereka, dua yang pertama sangat menakjubkan. 
Karena statistik Shin yang maksimal, efeknya sangat "merusak permainan". 

"Kamu pernah memberitahuku tentang itu sebelumnya. Ketika saya mendengar tentang 
efeknya, sejujurnya saya meragukan telinga saya. " 

"Aku juga tidak bisa mempercayai mataku." 

Shin teringat dengan semacam nostalgia berapa kali dia memeriksa untuk melihat apakah 
dia tidak salah membaca. 
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"Saya juga mendapatkan keterampilan, tetapi saya belum menggunakannya. Atau lebih 
tepatnya, lebih tepat untuk mengatakan bahwa saya tidak dapat mengaktifkannya. Saya 
belum pernah melihat mereka sebelumnya dan tidak tahu apa syarat untuk aktivasi. " 

Tiga skill yang Shin peroleh setelah mengalahkan Origin, 【Hades Surge】, 【Scattering 

Surge】, dan 【Concentrated Surge】 masih mustahil untuk diaktifkan, karena Shin tidak 

mengetahui kondisi yang diperlukan. 

Biasanya, konsumsi MP, efek dll dari skill pemain dapat diperiksa melalui menu. Beberapa 
keterampilan yang dapat digunakan dalam acara memiliki kondisi aktivasi tertentu, tetapi 
biasanya mudah diprediksi dari nama atau konten acara. 

Tiga keterampilan yang diperoleh Shin, bagaimanapun, tidak memiliki kejadian atau 
petunjuk terkait tentang aktivasi mereka. Dari nama mereka, Shin bisa menebak bahwa 【

Hades Surge】 adalah skill pendorong atau pemicu untuk menggunakan dua skill lainnya. 

【Gelombang Hamburan】 mungkin adalah serangan jarak jauh. 【Lonjakan 

Terkonsentrasi】 mungkin adalah serangan dengan daya tembak tinggi yang 

terkonsentrasi ke satu titik, tapi ini semua hanyalah prediksi. 

"Saya belum pernah mendengar tentang keterampilan seperti itu sebelumnya. Namun, ada 
sesuatu yang membuatku khawatir. " 

"Apa itu?" 

"Selama pertempuran Shin melawan Ishkar, tubuhnya tampak diselimuti semacam aura 
ungu tua. Mungkinkah itu 【Hades Surge】? " 

Shin sama sekali tidak menyadarinya, jadi kata-kata Shibaid sangat mengejutkannya. 

"Maaf, tapi saya tidak tahu ... saya tidak ingat." 

"Banyak waktu telah berlalu. Setelah itu, saya pun asyik bertukar dengan Ishkar dan 
perselingkuhan para merfolk, jadi sampai sekarang saya lalai menyebutkannya. 
Permintaan maaf saya." 

"Jangan minta maaf, aku juga sama. Schnee dan Filma juga tidak mengatakan apa-apa, mau 
bagaimana lagi. " 

Shin telah mendengar bahwa selama pertempurannya dengan Ishkar, Shibaid dan yang 
lainnya telah dihentikan oleh penghalang tak terlihat. Tidak ada yang menyebutkan apapun 
tentang skill surge, jadi tidak aneh bagi mereka untuk tidak menggabungkan keduanya, jadi 
Shin menyuruh Shibaid untuk mengangkat kepalanya. 
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"Sekarang setelah saya pikirkan, saya merasa ada sesuatu yang berbeda pada saat itu. Aku 
merasa sangat ingin bertarung ... tapi aku merasa itu bukan kekuatan untuk melindungi 
dunia yang Yuzuha sebutkan. " 

"Kekuatan di dalam diri Anda tidak memiliki kemauan yang pasti. Kekuatan mungkin 
bereaksi berlebihan terhadap perasaan Anda, meningkatkan keinginan Anda untuk 
bertengkar terlalu berlebihan. Ketika kekuatan tumbuh terlalu kuat, orang-orang 
dimabukkan olehnya dan pengekangan mereka untuk menyakiti orang lain hilang. " 

"Benar, mungkin seperti yang Yuzuha katakan. Aku selalu menahan kekuatanku dengan 【

Limiter】, tapi jika tidak, aku merasa bisa melakukan apa saja. " 

Shin telah bertarung beberapa kali dengan kekuatan penuh, menghilangkan semua batasan 
yang diberlakukan oleh 【Limiter】. Setiap kali dia melakukannya, dia tidak bisa melihat 

dirinya kalah sedikit pun. Perasaan mahakuasa itu mungkin yang dimaksud Yuzuha ketika 
dia mengatakan bahwa dia mabuk oleh kekuasaan. 

"Apakah berbahaya untuk melepas 【Limiter】?" 

"Tidak selama Anda mempertahankan kendali. Jika terjadi sesuatu, aku akan 
menghentikanmu. " 

Yuzuha biasanya tanpa ekspresi, tapi sekarang matanya jelas memiliki cahaya yang kuat di 
dalamnya. 

"Bukankah lebih baik membicarakan hal ini dengan Schnee dan Tiera di sini juga?" 

"Ini masih... sedikit lebih awal." 

Shibaid bertanya-tanya apakah tidak lebih baik membagi informasi dengan yang lain dan 
Yuzuha menjawab, dengan nada mengantuk yang biasa. 

"Mengapa demikian?" 

Shibaid bertanya mengapa Yuzuha membicarakan masalah itu padanya juga dan tidak 
hanya Shin. 

"Tiera dan Schnee terlalu bergantung pada Shin. Jika... sesuatu terjadi padanya, mereka 
tidak akan bisa menghunus pedang mereka terhadapnya. Saya mungkin tidak bisa 
menghentikannya sendiri. " 

Yuzuha berbicara dengan jeda yang jelas setelah kata "jika". Dia jelas berharap 
kemungkinan itu tidak pernah menjadi kenyataan. 

"Jadi menurutmu aku bisa?" 
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"Shibaid, yang ada di dalam dirimu adalah kesetiaan. Anda tidak ingin menjadi seseorang 
yang spesial untuk Shin, seperti yang dilakukan Schnee. Itulah mengapa, ketika tidak ada 
pilihan lain yang tersisa, kamu akan bisa menggunakan senjatamu. " 

Yuzuha menatap lurus ke arah Shibaid, yang tidak menyembunyikan nadanya yang 
mengintimidasi, dan berbicara dengan tegas. 

"Bahkan ketika seorang pemimpin salah, bukankah itu kewajiban pengikut untuk 
mematuhinya?" 

"Kemungkinan itu juga tidak nol. Namun, saya percaya bahwa jika Anda berpikir pemimpin 
Anda salah jalan, Anda akan mencoba menghentikannya bahkan jika Anda harus melawan. 
Itulah kenapa aku juga membicarakannya padamu. " 

"......" 

Shibaid tidak keberatan dengan kata-kata Yuzuha. Dia mengakui pada dirinya sendiri 
bahwa dalam keadaan darurat, dia mungkin akan mengangkat senjata saat dia berkata. 
Shibaid adalah karakter pendukung Shin, tapi saat ini dia tidak terikat oleh apapun. Dia 
tidak akan bertindak atas perintah yang telah ditentukan sebelumnya, seperti yang dia 
lakukan dalam game, tetapi memutuskan jalan mana yang harus diikuti berdasarkan 
keinginannya sendiri. 

Dia tidak dipaksa menjadi sekutu Shin tanpa syarat. 

Mendengarkan mereka, Shin juga berpikir bahwa Shibaid akan menghentikannya jika 
perlu. Dia adalah orang yang mengatur kepribadian Shibaid. Di satu sisi, dia mengenalnya 
jauh lebih baik daripada Yuzuha. 

"Aku tidak berpikir ada yang perlu dikhawatirkan selama Shin seperti ini. Saya percaya 
pada Shin. " 

"Aku senang kamu melakukannya, tapi jangan peluk aku dalam bentuk itu, tolong." 

Menyeka suasana hati yang berat dalam satu pukulan, Yuzuha berjalan mendekat ke arah 
Shin dan memeluknya erat-erat, melingkarkan lengannya di punggungnya, sehingga lekuk 
tubuhnya yang tumbuh dengan lembut berubah bentuk di tubuhnya. 

Melihat ekornya yang bergoyang-goyang bahagia, menandakan suasana hatinya, Shibaid 
merasakan semua ketegangan meninggalkan tubuhnya dan bahunya turun. 

"Saya juga percaya bahwa Shin tidak akan termakan oleh kekuatan itu. Akankah kau bisa 
menghentikannya jika dia melakukannya? " 

"Ketika keadaan menjadi sulit, Yuzuha akan pergi." 

"......" 
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Yuzuha menjawab dengan wajah sangat puas, sambil menahan upaya Shin untuk 
mendorongnya menjauh. Shin dan Shibaid, keduanya tidak bisa berkata-kata, hanya berdiri 
di sana, tidak berdaya. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 15 - 2.2 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 15 Bab 2 Bagian 2 Sepuluh menit telah berlalu 
sejak Shin memberi tahu Yuzuha bahwa, jika dia harus tetap padanya, dia setidaknya harus 
melakukannya dalam bentuk rubah kecil. Sambil menunggu Schnee dan Tiera kembali, Shin 
memperhatikan Yuzuha dengan riang tertidur di pangkuannya ketika dia mendengar 
suara-suara pertengkaran dari pintu masuk. 

Shibaid juga memperhatikan dan melihat ke arah yang sama dengan Shin. Kediaman 
mereka cukup besar, jadi biasanya tidak mungkin untuk mendengar orang berbicara di 
pintu masuk dari kamar mereka: Shin dan Shibaid bisa berkat skill 【Listen】 mereka. 

Mereka tidak bermaksud untuk menguping semua percakapan di kediaman, jadi mereka 
biasanya membuatnya tidak aktif dan hanya menggunakannya saat diperlukan. 

Shin mendeteksi dua kehadiran yang berjalan di sekitar pintu masuk, jadi dia 
mengaktifkannya dengan berpikir bahwa mereka sedang menuju ke dalam kediaman. Salah 
satu dari mereka mengatakan bahwa seseorang telah datang untuk menemui Tiera dan 
mereka ingin menunggu di dalam, sementara yang lainnya, seorang elf yang bekerja di 
kediaman, menolak. Kediaman itu sangat besar, sehingga sejumlah pembantu bekerja di 
dalamnya. 

Shin terus mendengarkan dan percakapan berubah menjadi aneh: mereka mulai berbicara 
tentang pemimpin klan Lulac, masalah klan Lucent dan Luderia dan pertanyaan serupa, 
jadi Shin memutuskan untuk menyembunyikan dirinya dan pergi ke pintu masuk. 

"---Dan karena itu, kami meminta nona Tiera untuk datang ke kediaman klan Lulac kami. 
Jika keadaan terus seperti ini, Luderia akan tumbuh lebih kuat. Sebagai pengurus, ini tidak 
bisa dianggap benar. " 

"Omong kosong! Anda hanya mengejar kekuatan wanita Tiera. Lucent sekarang menjadi 
bagian dari Luderia, oleh karena itu, wajar jika nona Tiera berada di pihak kita. " 

Shin sekarang cukup dekat untuk mendengar suara-suara itu secara normal, tapi bukannya 
marah, dia malah merasa jengkel. Pada akhirnya, mereka berdua ingin menggunakan Tiera 
untuk keuntungan mereka sendiri. Mempertimbangkan status dari 2 elf laki-laki yang 
bertengkar di hadapannya, cukup jelas bagi mereka untuk melakukannya. Namun, Shin 
mengetahui perasaan Tiera sehingga dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mereka terlibat 
dalam debat yang tidak ada gunanya. 

"Mau bagaimana lagi, begitu... Aku akan kembali untuk hari ini." 
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Perwakilan dari klan Lulac berbalik dan pria itu, kemungkinan besar dari klan Luderia, juga 
pergi. Shin mengikuti kehadiran mereka untuk beberapa saat dan menyadari bahwa, untuk 
beberapa alasan, mereka menuju ke arah yang sama, bahkan berjalan berdampingan. 

Bahkan jika mereka harus menuju ke arah yang sama, tidak ada alasan untuk berjalan 
begitu dekat. Selain itu, ada kehadiran lain di belakang keduanya, yang sepertinya 
membuntuti mereka. 

"Ini aneh... klan mereka sepertinya berselisih. Jika kehadiran yang mengikuti mereka 
adalah pendamping ... mengapa mereka menyembunyikan kehadiran mereka? Sepertinya 
mereka tidak berurusan dengan urusan pribadi, jadi biasanya mereka akan sendirian, atau 
pengawal akan bersama dengan mereka ... " 

"Memang, ini patut dicurigai. Beberapa, bagaimanapun, tidak suka jika pendamping mereka 
berjalan dengan mereka, jadi bisa dimengerti jika yang terakhir disembunyikan. Jika 
keduanya memiliki peringkat tinggi, mungkin itu saja. Padahal, saya tidak mengerti 
mengapa mereka akan bersama. Saya kira tidak semua anggota dari klan saling berperang, 
tapi menilai dari percakapan mereka, hubungan mereka tidak tampak positif sedikit pun. " 

"Tepat sekali. Saya kira saya harus mengikuti mereka untuk sementara waktu. " 

Untuk alasan apa pun, keduanya menghindari jalan-jalan yang ramai, jadi Shin curiga ada 
sesuatu yang terjadi dan memberi tahu Shibaid bahwa dia akan mengejar mereka. Yuzuha, 
sekarang sudah bangun, naik ke bahu Shin dan pergi bersamanya. Shibaid tidak cocok 
untuk kegiatan sembunyi-sembunyi seperti itu, jadi dia berkata akan menunggu kembali di 
kediaman. 

"Baiklah ... sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu." 

"Kuu, kurasa mereka tidak bertengkar... sekarang." 

Shin dan Yuzuha, masih disembunyikan oleh 【Hiding】, mengikuti kedua elf itu. Di antara 

pertengkaran mereka, mereka terkadang berbisik satu sama lain, dengan nada yang sangat 
berbeda. Pertengkaran keras itu tampaknya merupakan taktik kamuflase yang 
dimaksudkan untuk kehadiran yang mengikuti mereka. 

Shin memutuskan untuk fokus hanya pada apa yang dibisikkan oleh kedua elf itu. 

"Cara berbicara seperti itu hanya akan memperburuk kesan orang. Jika Anda ingin 
meminta maaf, mengapa tidak menggunakan metode yang lebih damai? Ini seperti Anda 
memohon orang untuk membenci Anda. " 

Alis perwakilan Lulac berkerut, mata birunya menatap pria di sebelahnya. Dia cukup 
tampan, seperti biasa bagi kebanyakan elf, dengan rambut pendek dibelah sisi wajahnya. 
Nadanya santai dan dia tampak cukup percaya diri. 
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Menurut 【Analisis】, namanya adalah Herald. 

"Kamu juga. Sepertinya Anda ingin menggunakan Tiera sebagai pengganti pendeta 
perempuan Anda yang hilang. Itu akan menjadi pukulan yang lebih buruk bagi kesan 
orang-orang terhadap klan Anda. " 

Pria yang kemungkinan besar berasal dari Luderia itu menjawab. Dia peri, tentu saja, 
dengan rambut perak mencapai bahu, mata hijaunya menatap ke arah Herald. Namanya 
Orlean. 

"Sepertinya aku belum tahu itu! Orang tua kami sangat senang mengusir wanita Tiera pada 
saat itu. " 

"Tapi lihat dia sekarang! Dia kembali jauh lebih kuat, dengan binatang ilahi untuk boot, jadi 
dia mengencingi celananya khawatir dia akan membalas dendam. Namun dia tidak akan 
mengakui kesalahannya sama sekali... dia hanya putus asa. Saya mengerti bahwa saya 
bahkan belum lahir saat itu, tetapi bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab untuk 
menariknya ke sisi kami tidak masuk akal. Dan saya harus "menginjak air"? Apa yang harus 
saya lakukan? Di atas semua itu, pengikut kediaman itu adalah mantan orang Lucent, jadi 
meskipun aku mengatakan yang sebenarnya, siapa yang tahu apakah mereka akan 
mempercayaiku ... " 

Beberapa mantan pengikut Lucent diinvestasikan untuk menjadikan Tiera sebagai boneka 
kebangkitan klan. Dari sudut pandang mereka, tindakan Lulac akan dengan mudah 
dianggap berarti mereka ingin menggunakan Tiera untuk tujuan mereka sendiri. Herald 
sangat kesal sehingga dia berhasil mengangkat suaranya sambil berbisik, suatu prestasi 
yang cukup mengesankan. 

"Lalu bagaimana dengan saya? Saya adalah tunangannya dan bahkan tidak bisa 
melindunginya. Jika dia ingin membalas dendam, aku akan menjadi yang pertama dalam 
antrean! Jika ini akan membuatnya lega, itu akan baik-baik saja. " 

Orlean setuju dengan gagasan Herald bahwa dengan jujur menundukkan kepala dan 
memohon bantuan Tiera lebih baik, lalu mengatakan bagiannya. 

"Apa yang kamu katakan, idiot. Saya memang menyapanya secara resmi sebagai 
perwakilan dari Lulac, dan saya dapat mengatakan bahwa dia bukan wanita seperti itu. 
Orang-orang yang mengantarkan wanita Tiera ke pemurnian berkata mereka mulai 
menangis hanya dengan melihatnya melakukannya! Seseorang dengan kekuatan seperti itu 
tidak akan merasa lega dengan membunuhmu, Bung. " 

Tanpa sepengetahuan Shin, reputasi Tiera telah meningkat. Dia telah melihat 
pemurniannya sebelumnya, tetapi tidak ingat dipindahkan ke titik air mata. Dia bertanya-
tanya apa yang bisa terjadi. 
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"Aku sudah tahu itu. Aku sangat menyesali apa yang telah terjadi. Itulah mengapa saya 
ingin bekerja sama dengannya sebanyak yang saya bisa, tetapi dia selalu diawasi. Jika saya 
mengatakan hal seperti itu, mereka akan langsung menemui ayah untuk melapor. Kami 
sudah bertengkar tentang bagaimana mereka memperlakukan Tiera... dalam kasus 
terburuk saya tidak akan bebas untuk bertindak lagi. Tidak terlalu buruk sebelumnya, tapi 
akhir-akhir ini ayah bertingkah sangat aneh. " 

"Haruskah kita mempercepat rencananya?" 

"Tidak, aku ingin tahu sebanyak mungkin tentang apa yang ayah coba lakukan. Selain itu, 
kepala prajurit Lulac sebagian besar masih berada di pihak ayah. Setidaknya mayoritas 
mengikuti kepala sebagai pejuang yang melindungi negara dan Pohon Dunia. " 

Percakapan semakin mencurigakan dan Shin tidak bisa menghilangkan perasaan buruk 
yang semakin meningkat. Pidato mereka menunjukkan bahwa mereka mungkin 
merencanakan sesuatu seperti kudeta. 

Lebih dari segalanya, fakta bahwa Tiera sedang diawasi adalah sebuah masalah. Shin yakin 
tidak ada orang seperti itu saat mereka bersama. Dia mungkin diikuti hanya ketika dia 
pergi untuk memurnikan Pohon Dunia. 

(Jadi orang ini adalah mantan tunangan Tiera? Orang yang melamarnya begitu mereka 
bertemu ...) 

Kesan Shin terhadap Orlean berubah sedikit setelah mendengar percakapan mereka. Dia 
tampaknya memiliki beberapa keraguan tentang situasi saat ini, dan hal yang sama dapat 
dikatakan tentang Herald. Berdasarkan perkataan mereka, terlihat jelas bahwa mereka 
juga memiliki kolaborator lain. 

Proposal itu juga tampaknya melayani tujuan agar Tiera, yang telah kembali lebih kuat dari 
sebelumnya, diambil alih oleh klan Luderia, faksi paling kuat saat ini, dan untuk 
melindunginya dari kepala klan. 

"Adalah sebuah kesalahan untuk membiarkan Luderia menjadi klan terkuat selama ini. 
Tapi mereka yang tahu tentang Pohon Dunia sadar bahwa Luderia sedang merencanakan 
sesuatu ... sial, ayahmu bahkan tidak berusaha menyembunyikannya belakangan ini, 
bukan? " 

"Mungkin karena persiapan mereka sudah selesai. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa 
yang dia coba lakukan. Bahkan jika saya di baris berikutnya untuk posisi kepala klan, saya 
hanya mengawasi sangat sedikit aktivitas klan... hanya hal-hal yang dapat dilakukan orang 
lain. Dia benar-benar bertingkah aneh, tapi aku tidak tahu apa yang mengubahnya dan dia 
tidak akan memberitahuku tentang rencananya. Benar-benar membuat frustrasi. " 

Shin mengangguk pada dirinya sendiri saat dia terus mengikuti keduanya dan mengatur 
informasi yang dia kumpulkan. Tampaknya ada keretakan antara kepala Luderia saat ini 
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dan yang berikutnya, Orlean. Kepala saat ini dan pengikut terdekatnya merencanakan 
sesuatu. 

Menilai dari kata-katanya, Orlean sangat ingin melindungi Pohon Dunia dengan sungguh-
sungguh. Herald adalah teman masa kecilnya, itulah mengapa mereka berbicara terus 
terang. Dia juga sepertinya berpikir bahwa merawat Pohon Dunia adalah misinya. 

Menarik Tiera dalam keluarga mereka adalah niat kepala klan, tetapi Herald juga 
berpendapat bahwa kekuatan Tiera diperlukan untuk menjaga Luderia dan melindungi 
Pohon Dunia pada saat yang sama. 

Bagian dari klan Luderia juga terlibat dalam aktivitas yang mencurigakan, jadi dia percaya 
bahwa bagi Tiera akan lebih aman jika bersama Lulac, yang memiliki peran yang sama 
dengan klan penjaga Pohon Dunia. 

"Sampai jumpa. Lebih baik pikirkan undangan yang lebih baik lain kali. " 

"Seperti aku ingin kau memberitahuku. Lebih baik kamu berbicara lebih pintar lain kali 
juga. " 

Percakapan berbisik kedua elf itu berhenti di situ. Mereka bertingkah seperti bertengkar 
lagi, lalu berpisah. Shin mempertimbangkan untuk mengikuti salah satu dari mereka, tetapi 
menyadari bahwa mereka tidak akan membicarakan informasi penting sendirian, jadi dia 
berhenti mengikuti mereka. 

Bagaimanapun, dia sudah mengumpulkan informasi yang harus direfleksikan. 

"Jadi kepala Luderia selanjutnya melihat situasi ini sebagai aneh..." 

"Apakah Pohon Dunia dalam bahaya karena sebab yang sama?" 

"Jika bos dari pengasuh merencanakan sesuatu, akan aneh jika itu tidak ada hubungannya." 

Kecurigaan Yuzuha sangat beralasan. Shin menghela nafas: pasti akan ada masalah 
sebelum situasinya bisa diselesaikan. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 15 - 2.3 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 15 Bab 2 Bagian 3 Kira-kira satu jam setelah Shin 
dan Yuzuha kembali ke kediaman, mereka berbicara dengan Shibaid ketika mereka 
mendengar suara ledakan yang keras. 

Tiera dan yang lainnya sudah kembali. 

"Dalam suasana hati yang buruk juga, aku ragu mereka akan melaporkan hal-hal baik." 

Ledakan yang mereka dengar adalah suara pintu yang dibuka. 

"Yuzuha, mari kita bicarakan tentang apa yang kamu katakan sebelumnya ketika bisnis ini 
sudah beres. Dengan Filma dan yang lainnya juga. " 

Yuzuha menghindari menyebutkannya kepada Schnee dan Tiera, tetapi tidak baik untuk 
menyembunyikannya. Beberapa anggota juga ada di tempat lain, jadi mereka memutuskan 
untuk membahasnya lagi ketika semua orang sudah berkumpul. Shibaid mengangguk pada 
proposal Shin, saat Tiera dan Schnee mendekati kamar mereka, dengan langkah kaki yang 
jauh lebih gelisah dari biasanya. 

"Selamat datang kembali. Ijin... tidak diberikan, saya kira? " 

Suasana hati Tiera yang buruk tidak membutuhkan penjelasan. Dia jelas masih menahan 
amarahnya. 

"Oh ya, tepatnya! Demi Tuhan! "Hanya manusia yang tidak bisa dipercaya", kata mereka! 
Kaulah yang tidak pantas dipercaya !! Membuat Lymliss bekerja sangat keras saat kamu 
duduk kembali !! " 

Karena dia dikelilingi oleh Shin dan teman-temannya, Tiera mengeluarkan semua 
amarahnya. Dia tidak pernah menunjukkan kemarahan yang begitu mendidih. 

"Oke, oke, tenang sekarang. Bahkan jika saya adalah kenalan seorang pendeta, sulit untuk 
langsung memercayai seseorang, bukan? " 

"Itu juga benar, tapi... mereka bahkan tidak pernah bertemu denganmu, namun 
mengatakan hal-hal seperti" dia mungkin menipumu "atau" tidak mungkin ada orang 
seperti itu selain kita "... aah, aku jadi kesal hanya memikirkannya! ! " 

Menurut Tiera, area di sekitar Pohon Dunia adalah tempat suci bagi elf, di mana ras lain 
tidak diizinkan masuk. Situasi saat ini, bagaimanapun, adalah darurat. Bahkan dengan Tiera 
di sini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menghentikan kontaminasi. 
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Tiera mencoba meyakinkan mereka bahwa ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan 
hal-hal seperti itu, tetapi mereka merasa ragu bahwa Shin benar-benar berpengetahuan 
luas tentang Pohon Dunia. 

"Aku mengerti kenapa itu membuatmu marah, tapi itu sangat normal bagi mereka untuk 
menganggapnya mencurigakan. Pohon Dunia bukanlah sesuatu yang biasanya dipelajari 
oleh manusia. " 

"Itu ..! Itu benar, tapi... " 

"Saya kira kita harus meminta mereka mengajukan pertanyaan kepada saya yang hanya 
dapat ditanggapi oleh seseorang dengan pengetahuan yang sebenarnya, balas dengan 
benar dan lanjutkan dari sana. Jika mereka bertanya dari mana saya mempelajarinya, 
katakan saja bahwa saya dilatih oleh High Elf. " 

Jika itu tidak berhasil, satu-satunya cara yang tersisa adalah menyelinap masuk. Lanapacea 
adalah kampung halaman Tiera dan menyimpan Pohon Dunia, sebuah keberadaan yang 
penting bagi seluruh dunia, jadi Shin ingin menghindari masalah sebanyak mungkin. 
Selama masalah Pohon Dunia diselesaikan, tidak peduli apa yang para elf katakan atau 
lakukan, mereka hanya perlu mengeluarkannya dari sana, atau begitulah pikir Shin. Jika 
mereka bisa, tentu saja. 

"Akan mudah jika mereka diyakinkan seperti itu." 

"Ngomong-ngomong, kamu mengungkapkan nama Schnee? Dengan dukungannya, mereka 
harus lebih berhati-hati dengan kata-kata mereka, bukan? " 

"Kami melakukannya, tapi inilah hasilnya. Tanpa tuan, mereka bahkan tidak akan 
mendengarkan kita, kurasa. " 

"Itu... .wow." 

Apakah mereka sangat berhati-hati karena gawatnya situasi, atau apakah mereka hanya 
curiga pada spesies lain? Berdasarkan informasi yang dia miliki, Shin condong ke opsi 
terakhir. Jika bukan karena Pohon Dunia, dia pasti akan menjauh. 

"Yah, terlepas dari apakah mereka mempercayai kita atau tidak, apa yang harus kita 
lakukan tidak berubah. Mari mulai membuat persiapan. " 

"Kamu belum memeriksa Pohon Dunia, bagaimana kita bisa bersiap?" 

"Sebagai permulaan, saya akan menyiapkan tindakan pencegahan terhadap gejala yang 
saya ketahui. Nutrisi khusus 『Healer EX』 untuk memberi energi pada Pohon Dunia, 

lingkaran sihir 『Eraser EX』 untuk memperkuat kemampuan pemurniannya, lalu kristal 

ajaib 『Empower EX』 untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh 

ketidakmurnian. Dengan ketiganya, itu akan menjadi lebih tahan terhadap pengotor. " 
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Di dalam game, hanya satu saja yang cukup untuk menciptakan efek yang memadai. 
Menggunakan ketiganya sudah cukup untuk menghidupkan kembali Pohon Dunia yang 
layu. Mereka harus bekerja di dunia ini juga, jadi Shin memutuskan untuk menggunakan 
semuanya tanpa syarat. 

"Healer, Eraser, Empower... salah satunya memiliki nama yang cukup tidak 
menyenangkan..." 

"Lupakan tentang nama... Aku tidak memilihnya, hanya agar kita jelas. Saya belum pernah 
menggunakannya di dunia ini, jadi saya tidak yakin seberapa efektif mereka, tetapi harus 
berfungsi sebagaimana mestinya. " 

Shin melihat-lihat kotak itemnya dan mengeluarkan item yang tidak dia gunakan selama 
acara mereka. Dia memiliki 2 Healer EX, 2 Empower EX dan 1 Eraser EX. 

Penyembuh EX digunakan dengan menanam selubung nutrisi ke dalam tanah. 

Eraser EX, stiker lingkaran ajaib, akan diaplikasikan langsung ke bagasi. 

Empower EX adalah kristal ajaib yang akan dikubur di dekat akarnya. 

"Aku juga harus membuat beberapa." 

Item yang dibuat di dunia ini mungkin memiliki efek yang berbeda dari yang dibuat di era 
game. Shin memutuskan untuk membuat lagi, untuk berjaga-jaga. 

Eraser EX dan Empower EX memiliki proses produksi yang sederhana, yang pertama 
membutuhkan seseorang untuk menggambar lingkaran sihir dan yang terakhir untuk 
memasang pesona tertentu, tetapi Liquid Healer EX membutuhkan lebih banyak pekerjaan. 

"Jika Anda ingin mewujudkan Tsuki no Hokora, kita bisa melakukannya di taman dalam, 
tapi itu akan menonjol." 

"Tidak, itu cukup sederhana untuk dibuat, aku tidak membutuhkan Tsuki no Hokora untuk 
ini." 

Shin memastikan tidak ada orang di sekitar dan mengeluarkan beberapa pecahan logam 
dan 2 botol kaca dari kotak barang. Salah satunya berisi cairan perak semi transparan, yang 
lainnya berisi cairan emas. 

"Hei, Shin. Cairan perak itu... apakah itu getah Pohon Dunia...? " 

"Oh, kamu memperhatikan? Seperti yang diharapkan dari pendeta Pohon Dunia. Cairan 
emas ini adalah obat mujarab, pecahan ini adalah mineral orichalcum dan kirmizi. Mereka 
kecil karena sisa dari kerajinan. Saya juga akan menggunakan paduan baja ajaib yang saya 
buat untuk Healer EX. " 
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"Tunggu... kamu akan menggunakan material dari Pohon Dunia untuk menyembuhkannya? 
Bukankah itu aneh? " 

Tiera menghentikan Shin saat dia mendaftar bahan-bahannya. Dia merasa aneh 
menggunakan bahan dari Pohon Dunia untuk menyembuhkannya. 

"Sebaliknya, mereka perlu. Getahnya memungkinkan Pohon Dunia lebih mudah menyerap 
obat. Biasanya pertama-tama Anda akan menggunakan obat tanpa itu, menyembuhkan 
pohon sampai titik tertentu, lalu membuat obat dengannya. Jika memungkinkan, saya ingin 
menggunakan getah dari Pohon Dunia yang sakit, jadi dapatkan sedikit jika Anda bisa. " 

Shin kemudian memberikan botol kaca kosong dalam bentuk kartu kepada Tiera. Dia 
memiliki beberapa item dalam stok dari kejadian masa lalu, jadi dia akan menggunakannya 
kali ini. 

Shin mencampur emas dan perak dengan skill dan menjatuhkan pecahan di dalamnya. 
Seperti es di dalam air, pecahan logam meleleh dan cairan berubah menjadi warna hijau 
pucat. Wadahnya juga berubah, berubah menjadi botol tipis dengan panjang sekitar 20 
cemel. 

"Dan selesai. Kami hanya perlu menanamnya di tanah dekat pohon. " 

Itu tampak seperti botol nutrisi tanaman untuk digunakan di rumah, mungkin lebih besar 
dari biasanya. Cairan akan secara otomatis diserap oleh tanah, jadi tidak perlu melakukan 
apapun setelah mengaturnya. 

"Lalu, dua lainnya... satu, dua, tiga... selesai." 

Tanpa sedikit pun ketegangan, Shin menciptakan item lainnya. Dia membuat beberapa 
suku cadang dan memberikannya kepada Tiera juga. 

"Aku tahu aku seharusnya merasa bersyukur, tapi kamu membuat semuanya tampak 
begitu sederhana ... yah, seperti yang diharapkan dari Shin." 

"Bagaimana apanya?" 

Shin dengan ringan menyodok Tiera untuk ucapan tidak berterima kasihnya, lalu 
menjelaskan secara rinci bagaimana menggunakan item tersebut. Dia akan sangat senang 
bisa menghindari pemeriksaan para elf. 

"Oke, sudah dicatat. Aku ragu mereka akan mengizinkanmu di area suci dalam waktu dekat, 
jadi aku akan menguji ini dulu. " 

"Silakan lakukan. Sejujurnya, saya harap mereka akan cukup untuk menutup kasus ini. " 

Dengan begitu, tidak perlu bersusah payah untuk memasuki tanah suci para elf. Selama 
masalah Pohon Dunia terpecahkan, tidak perlu mengkhawatirkan penampilan. Bahkan jika 
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kepala klan muncul, mereka hanya perlu memberinya pukulan yang bagus. Masalah apa 
pun yang mengikutinya bisa diserahkan kepada kepala berikutnya, Orlean, untuk ditangani. 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu dan Lymliss akan memurnikan Pohon Dunia pada jam-
jam tertentu?" 

"Kami melakukannya dua kali sehari sekarang, sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. 
Dibutuhkan energi untuk memurnikannya, jadi kita tidak bisa melakukannya berkali-kali 
dalam sehari. Ini tidak terlalu membebani saya sekarang ... atau lebih tepatnya, saya lebih 
kuat sekarang, jadi saya masih bisa bergerak setelahnya, tapi ada Lymliss juga, jadi... " 

Tiera menambahkan bahwa kecepatan ini sangat dekat dengan batas Lymliss. 

"Kekuatan pemurniannya tidak lemah sama sekali, ketidakmurniannya terlalu tebal. 
Sekarang kami melakukannya bersama-sama, beban padanya seharusnya jauh lebih ringan. 
Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika saya tiba, saya menemukannya dalam 
keadaan yang... akan sangat mematikan baginya untuk melanjutkan. " 

Kemampuan untuk memurnikan berasal dari kekuatan suci, tetapi masih digunakan oleh 
orang-orang. Energi mereka bukannya tidak terbatas. 

Satu lagi alasan kemarahan Tiera terhadap Luderia adalah karena mereka memaksa 
Lymliss untuk terus memurnikan Pohon Dunia terlepas dari keadaannya. 

"Aku tahu bahwa hanya pendeta wanita yang memiliki kemampuan untuk memurnikan, 
tapi bukankah ada orang yang bisa memberikan dukungan? Hanya menggunakan 【Heal】 

atau 【Cure】 pada pendeta wanita akan banyak membantu, kupikir. " 

"Sayangnya tidak ada yang seperti itu. Ada 2 penjaga, apapun alasannya. Pendeta wanita 
tidak menggunakan kekuatan sihir untuk pemurnian, tetapi sesuatu yang mendekati 
kekuatan hidup. Kau tahu, aku mencoba menggunakan 【Analisis】 di Lymliss dan 

menyadari bahwa indikator kekuatan sihir, "MP", kan? Mereka tidak banyak menurun. Yah, 
mereka sedikit kurang dari nilai maksimalnya, tapi terlepas dari itu dia benar-benar 
dihabiskan. Aku juga mencobanya pada diriku sendiri, dan hasilnya juga tidak berkurang 
banyak. " 

Skill seperti 【Heal】 atau 【Cure】 tidak dapat memulihkan energi yang dihabiskan 

untuk pemurnian. 

"HP seharusnya mewakili kekuatan hidup, tapi aku juga tidak yakin apa itu sebenarnya. 
Hmm, pemurnian tidak menggunakan kekuatan sihir, ya ... kita tidak bisa menggunakan 
keterampilan transfer MP jika terjadi keadaan darurat. " 

"Kamu bisa melakukannya? Tapi ya, kami tidak bisa meminum eter saat memurnikan. " 
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Untuk memurnikan sambil melakukan hal-hal lain -bahkan hanya minum sedikit ramuan-
akan sangat sulit. 

"Itu tidak ada dalam daftar, tapi mungkin itu keahlian atau sesuatu. Itu adalah aktivitas 
yang sakral, jadi jika bisa dilakukan dengan mudah, itu akan memakan banyak hal, kurasa... 
" 

Karena keterampilan didasarkan pada pola, Shin berpikir bahwa hal yang sama mungkin 
juga berhasil untuk pemurnian. Tidak aneh jika ada kondisi untuk aktivasi. 

"Bagaimanapun, aku melakukan semua yang aku bisa saat ini." 

"Kami harus menunggu Luderia menghubungi kami atau sampai pemurnian berikutnya. 
Kami juga bisa bergerak sendiri, meskipun... " 

"Menyembunyikan diri kita sendiri dan menyelinap di rumah Luderia?" 

Shin membalas komentar Schnee, dengan nada bercanda, dengan proposal yang telah 
muncul beberapa kali dalam percakapan. Dia mempertimbangkannya lagi, berpikir itu bisa 
jadi sepadan. Mereka dapat mempelajari apa yang sebenarnya dilakukan oleh kepala klan 
Luderia. 

"Bolehkah kita?" 

"... .Tidak, mari kita tunggu sampai pemurnian berikutnya. Kami mungkin bisa menyelinap 
masuk tanpa ketahuan, tapi mereka adalah penjaga Pohon Dunia. Mereka mungkin telah 
mengatur alarm yang tidak kita sadari, menggunakan kekuatan Pohon Dunia. Jika 
penyusup terdeteksi pada hari yang sama pengunjung datang dari dunia luar, kami akan 
langsung dicurigai dan kedudukan Tiera akan semakin buruk. Mari kita beri waktu. " 

Pohon Dunia masih memiliki banyak hal yang tidak diketahui bahkan untuk Shin. Akan 
lebih sulit untuk bergerak bebas jika mereka tidak dipercaya lebih jauh, jadi mereka 
memutuskan untuk menunggu. Itu juga alasan mengapa dia tidak mengikuti Orlean ke 
kediamannya. 

Jadi, kita harus mengumpulkan informasi untuk saat ini? 

"Baik. Informasi tentang Pohon Dunia dibatasi, tetapi kami mungkin menemukan sesuatu 
tentang Luderia atau Lulac. Ngomong-ngomong, saat kalian berdua pergi, elf dari Lulac dan 
Luderia datang ke sini. Aku mengikuti mereka sebentar dan menemukan bahwa--- " 

Waktunya tepat, jadi Shin memberi tahu Schnee dan yang lainnya tentang apa yang dia 
dengar dari Orlean dan Herald. 
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"Orlean itu adalah elf yang melamarku, tidak salah lagi. Tapi siapa yang mengira hal-hal 
seperti itu... yah, setelah kupikir-pikir, melamar saat dia bertemu denganku, setelah sekian 
tahun, sungguh aneh. " 

"Dia ingin kau di sisinya untuk melindungimu, kurasa. Apa yang Shin dengar tidak cukup 
untuk menjelaskannya. Berdasarkan cara mereka berbicara, siapa pun yang mengikuti 
mereka secara rahasia pasti dikirim oleh kepala klan. " 

Shin sudah curiga. Kedua elf itu tahu mereka diikuti, jadi mereka berpura-pura bertengkar 
sambil berbicara. Jika mereka bertengkar, tidak aneh jika mereka pergi ke arah yang sama 
dengan kecepatan yang sama. Jika Shin tidak mendengar percakapan bisikan mereka, dia 
juga akan berpikir bahwa mereka terlalu terlibat dalam pertarungan mereka dan 
kehilangan pandangan dari sekitarnya. 

"Mungkin ada baiknya untuk menghubungi mereka. Ada informasi yang mungkin tidak 
dapat saya temukan sendiri, meskipun... bagaimana dengan Shibaid? " 

"Sebagai rekan Tiera, saya bisa mengatur percakapan biasa dengan mereka, tapi saya ragu 
kita bisa menggali lebih dalam." 

Schnee mungkin bisa lebih mudah berbicara dengan mereka. High elf dan elf terlihat 
hampir sama. Bagi Shin dan Shibaid, manusia dan dragnil, itu tidak akan mudah. 

"Ada gunanya mencoba. Informasi orang dalam tentang Lanapacea sangat penting bagi 
kami saat ini. " 

Shin dan Schnee bisa menyelidiki mereka sambil menyembunyikan diri. Bahkan jika Orlean 
dan Herald selalu diawasi, mereka tidak akan ditemukan. 

"Saya juga dapat membantu pengumpulan informasi. Atau lebih tepatnya, orang-orang 
yang bertujuan untuk membangkitkan klan Lucent akan berbicara bahkan tanpa aku 
memintanya... " 

"Bukankah itu sumber yang sangat penting? Beberapa dari mereka bekerja untuk Luderia, 
bukan? " 

"Itu benar, tapi hanya para tetua dan orang-orang berpangkat tinggi yang mengetahui hal 
yang sangat penting. Saya mendengar bahwa mereka bahkan lebih tertutup sejak saya 
kembali. Lagipula, mantan pengikut Lucent tidak pernah diberi tugas penting. " 

Entah mereka tidak mempercayai pengikut Lucent atau hanya tidak memercayai siapa pun 
di luar klan mereka sendiri. Yang pertama lebih mungkin, karena mereka curiga mereka 
mata-mata. Mereka sudah membocorkan informasi, jadi kecurigaan mereka memang sah. 

"Tiera dan saya akan mulai mengumpulkan informasi, kalau begitu." 
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"Sementara itu, kita harus... hm?" 

Shin sedang berpikir untuk menyembunyikan kehadirannya dan pergi ke kota untuk 
menguping ... mengumpulkan informasi, ketika ikon pesan muncul di ujung pandangannya. 

"Apa yang salah?" 

"Saya menerima pesan. Pengirimnya adalah... Lilishila? " 

Sejenak Shin bertanya-tanya siapa itu, lalu teringat pendeta elf yang membantu mereka di 
Palmirack, selama penyelamatan Wanita Suci. Dia adalah orang yang memberi tahu Shin 
apa artinya bagi peri untuk membentuk pesta dengan seseorang yang berbeda jenis 
kelamin dan spesies lain. 

"Apakah ini sesuatu yang mendesak?" 

"Tunggu sebentar... yah..." 

Shin membalas Shibaid, lalu memindai pesan itu. Pesan tersebut menyatakan bahwa gadis 
elf yang ditemukan terkurung di kamar "pig cardinal" Massal akhirnya sadar kembali. Ia 
juga mengatakan bahwa dia harus kembali ke Lanapacea. 

"Mungkinkah gadis itu adalah pendeta yang hilang?" 

Yang menarik tali di belakang kardinal adalah iblis: pendeta Lanapacea juga dikatakan 
telah diculik oleh iblis. 

Peri itu juga mengatakan bahwa dia harus kembali ke Lanapacea, jadi kemungkinan besar 
dia adalah pendeta Lulac yang diculik. 

"Gadis itu... dia lahir setelah aku pergi, jadi tidak heran aku tidak mengenalinya." 

"Kamu tidak tahu apakah elf lain adalah pendeta wanita sepertimu?" 

"Beberapa bisa, tapi bukan aku. Dia rusak oleh racun pada saat itu, jadi saya ragu saya akan 
menyadarinya bahkan jika saya memiliki bakat itu. " 

Mampu mengetahui apakah orang lain memiliki kekuatan yang sama tampaknya 
tergantung dari orang ke orang. 

"Jika gadis itu benar-benar seorang pendeta, maka... Aku tahu kedengarannya aneh untuk 
mengatakan ini, tapi bagaimana dia bisa tetap hidup? Sementara mereka menyerang saya 
dengan tatapan gila di mata mereka... " 

Tiera mungkin mengingat dua iblis yang mereka lawan di tempat persembunyian Fraksi 
Puncak, Adara dan Scoruas. Shin juga memikirkannya. 
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Memang benar bahwa begitu mereka merasakan kekuatan Tiera, mereka mengabaikan 
Shin dan yang lainnya untuk mengincarnya. Dalam hal ini, mereka tidak akan menculik 
pendeta itu, tetapi langsung membunuhnya. 

"Bisa jadi ketika mereka menculiknya mereka bisa menyegel kekuatannya, atau dia sangat 
lemah sehingga mereka tidak bisa merasakannya. Saya tidak tahu siapa yang menculiknya, 
tetapi, jika itu dilakukan oleh iblis, peringkat apa pun akan sangat berbahaya. Bahkan 
seorang pendeta wanita tidak bisa bertahan melawan iblis sendirian. Jika dia tetap hidup, 
itu pasti karena mereka telah merencanakan sesuatu. " 

Bahkan jika pendeta wanita dikawal, tergantung pada peringkat iblis, kekuatan bela diri 
pada level Schnee atau Shibaid diperlukan untuk melakukan pertarungan. Shin setuju 
bahwa sangat tidak mungkin bagi seseorang dari dunia ini untuk melakukan itu. 

"Semakin cepat kita membawanya kembali, semakin baik. Tapi jika mereka bertanya 
bagaimana kami membawanya kembali, kami tidak bisa menjawab. " 

Lilishila dan gadis peri berada di Palmirack, salah satu rumah serikat Rokuten. Bahkan 
tanpa menggunakan Tsuki no Hokora, mereka bisa menggunakan teleport crystal untuk 
membawanya ke sana secara instan. Shin telah mempersiapkan beberapa untuk situasi 
ketika Tsuki no Hokora bermasalah untuk digunakan -seperti sekarang-atau ketika mereka 
secara fisik tidak dapat mewujudkannya. Jika mereka mendaftarkan lokasi saat ini, mudah 
untuk bolak-balik dari satu titik ke titik lainnya. 

Jika kelompok Shin, yang baru saja tiba di Lanapacea, muncul dengan pendeta yang diculik 
entah dari mana, skandal besar pasti akan meletus. Jika mereka tiba bersama, mereka bisa 
mengatakan mereka mengantarnya ke sana, tetapi Shin dan Schnee telah memasuki desa 
sendirian. Mereka akan kesulitan menjawab dari mana asalnya gadis itu. 

"Orang-orang di sini tahu tentang kristal dengan sihir teleportasi. Kami dapat mengatakan 
bahwa dia lemah dan kami meninggalkannya di suatu tempat untuk memulihkan diri, 
berencana untuk memindahkannya nanti, bagaimana menurut Anda? Mengetahui betapa 
pentingnya pendeta wanita, tidak aneh jika menggunakan teleport crystal yang berharga 
untuk itu, kurasa. " 

Shin mengangguk setuju dengan proposal Schnee. Jika mereka ditanyai mengapa mereka 
tidak menyebutkannya sejak awal, mereka dapat mengatakan bahwa mereka khawatir 
mereka tidak akan dipercaya. Fakta bahwa Schnee bersama dengan Shin juga berkontribusi 
pada kredibilitas cerita tersebut. 

"Namun, waktu yang luar biasa..." 

Shin mengingat apa yang dikatakan Yuzuha. Berpikir bahwa peristiwa ini mungkin 
disebabkan oleh kekuatan di dalam dirinya membuatnya merasa berkonflik. Waktunya 
sempurna bagi mereka. Terlalu sempurna. 
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"Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu?" 

"Agak. Aku akan memberitahu semua orang setelah ini selesai, termasuk Filma dan Sety. " 

Shin mengatakan dia ingin memprioritaskan pendeta wanita. Dengan 3 pendeta wanita, 
pemurnian Pohon Dunia mungkin akan berkembang juga. 

"Dimengerti. Aku akan pergi mengumpulkan informasi. " 

"Saya akan bertanya tentang pemurnian." 

Oke, sampai jumpa lagi. 

Shin menyerahkan pengumpulan informasi kepada Schnee dan Tiera, membalas pesan 
Lilishila, lalu berteleportasi ke Palmirack dengan Shibaid dan Yuzuha. Mereka tiba di hati 
Palmirack, ruang kontrol. Mereka belum memberi tahu Lilishila bahwa mereka bisa 
mengaksesnya, jadi mereka menyembunyikan diri dengan 【Menyembunyikan】 dan 

masuk kembali dari pintu masuk utama. 

Mereka menemukan peri perempuan dengan rambut hijau pucat dan mata coklat 
menunggu mereka: pengirim pesan, Lilishila. 

"Sudah lama tidak bertemu. Kamu tiba sangat cepat, apakah kamu di sekitar sini? " 

"Ya, sesuatu seperti itu. Jadi, tentang pesan Anda... " 

"Ya, kita harus mengurus itu dulu. Silahkan lewat sini." 

Lilishila memimpin kelompok itu ke sektor di mana kamar pribadi berbaris, lalu mengetuk 
salah satu pintu. Di dalamnya ada peri perempuan muda, mengenakan jubah pendeta 
magang. 

Rambut hijau dipotong setinggi bahu dan miring, mata hijau pucat. Dia memberikan kesan 
yang agak berkemauan keras. Di tahun-tahun manusia, dia akan berusia pertengahan 
belasan. 

"Ehm, siapa tamu-tamu ini?" 

Mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan Anda, seperti yang saya katakan 
sebelumnya. 

"Saya melihat. Anda memiliki rasa terima kasih saya untuk itu. " 

Peri muda itu berdiri dari kursinya dan menundukkan kepalanya. Setelah mengangkatnya 
lagi, dia dengan sopan dan tegas memperkenalkan dirinya. 

Namaku Lina Lulac. 
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"Aku Shin, ini rekanku Yuzuha." 

Namaku Shibaid. 

Kelompok Shin memasuki ruangan dan memperkenalkan diri mereka secara bergantian. 

"Er, apakah ada yang salah?" 

Shin bertanya tentang alasan mengapa Lina menatap dengan tajam. Bahkan sebelum 
menyebut namanya, matanya telah tertuju padanya. 

"Tidak, hanya..." 

Lina tidak memberikan jawaban yang jelas dan kata-katanya menghilang di tengah jalan. 
Dia melirik Lilishila beberapa kali. 

"Lilishila, kami berencana untuk membawanya kembali ke Lanapacea secepat mungkin, 
apa tidak apa-apa?" 

Dari ekspresi dan tatapan Lina, Shin mengira dia tidak bisa berbicara jika Lilishila ada, jadi 
dia memindahkan situasi. 

"Kondisi Lina tidak buruk, kupikir, tapi dia baru sadar. Aku takut perjalanan yang begitu 
jauh akan merugikannya. " 

"Tidak, aku baik-baik saja. Saya tidak begitu yakin mengapa, tapi saya merasa dalam 
kondisi yang sangat baik. Saya ingin meminta bantuan mereka untuk membawa saya 
kembali. " 

Lilishila khawatir tentang Lina, tetapi yang terakhir mengatakan dia baik-baik saja dan Shin 
menambahkan bahwa mereka tidak akan terlalu memaksanya, jadi dia mengalah. 
Persiapan dilakukan dengan cepat: Lina tidak memiliki barang-barang pribadi, dia hanya 
memiliki pakaian yang disediakan gereja untuknya. 

Shin akan menyediakan makanan dan transportasi, jadi yang tersisa hanyalah Lina pergi. 

"Serahkan sisanya pada kami." 

"Terima kasih banyak. Tolong ambil ini juga. " 

Shin memunculkan kereta kuda dan naik ke kursi kusir, ketika Lilishila memberinya 
setumpuk kertas. 

"Ini adalah...?" 

"Dokumen tentang Tempat Suci yang saya sebutkan sebelumnya. Namun, kami tidak dapat 
mengumpulkan informasi yang luas. " 
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Lilishila jelas telah bersiap untuk memberikannya kepada Shin segera. Dia mengubah 
kertas menjadi barang dan meletakkannya di kotaknya. 

"Terima kasih untuk bantuannya. Kita akan berangkat sekarang. " 

"Silakan datang bersama nona Yuki dan semuanya lain kali. Anda akan selalu diterima. " 

Kereta kuda Shin pergi, di bawah tatapan Lilishila. Kagerou tidak bersama mereka, jadi 
Yuzuha menariknya. 

"Nona Lina, sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu. Bisakah kita mendengarnya 
sekarang? " 

Setelah mengambil jarak dari Palmirack, Shin berbicara dengan Lina. Menilai dari 
perilakunya ketika Lilishila hadir, Shin berpikir bahwa dia belum mengungkapkan fakta 
bahwa dia adalah seorang pendeta Pohon Dunia. 

"Anda adalah penyelamat saya, tidak perlu gelar atau pidato sopan dengan saya. Ada 
sesuatu yang ingin saya ketahui... siapa Anda sebenarnya? " 

"Kalau begitu, aku akan membawamu ke sana. Maaf menjawab pertanyaan dengan 
pertanyaan lain, tetapi, secara konkret, apa yang ingin Anda ketahui? " 

Shin tidak yakin harus menjawab apa, jadi dia mengajukan pertanyaan sebagai gantinya. 

"Aku bisa merasakan aura samar Pohon Dunia darimu. Selain itu, meskipun sebagai 
Manusia kamu juga memiliki kekuatan sihir spesies lain di dalam dirimu. Dragnil dan 
monster bersamamu juga tidak biasa, tapi kamu sangat luar biasa. Juga... sulit untuk 
dijelaskan, tapi aku merasakan kekuatan luar biasa darimu. Apakah kamu benar-benar 
manusia? " 

Lina jelas bingung. Nadanya berubah lebih dari sekali saat dia berbicara. 

"Saya pikir saya adalah manusia. Soal auranya, mungkin karena salah satu rekanku adalah 
pendeta Pohon Dunia. Adapun alasan mengapa ada campuran kekuatan sihir di dalam 
diriku, yang aku tidak tahu. Tetapi rekan pendeta saya mengatakan hal yang sama kepada 
saya. " 

Shin menjawab sambil berpikir bahwa campuran kekuatan sihir itu karena dia adalah 
seorang High Human yang melakukan beberapa kebangkitan di era game. 

"Ngomong-ngomong, kamu sangat berani untuk ikut dengan kami seperti itu. Kami 
membantu Anda, tentu, tapi bukan berarti kami bisa dipercaya, kan? " 

"Saya tidak bisa kembali ke Lanapacea sendirian, dan jika saya memberi tahu gereja alasan 
saya harus segera kembali, saya akan membuat pertaruhan berisiko." 
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Taruhan? 

Dengan bantuan gereja, adalah mungkin untuk melakukan perjalanan kembali ke 
Lanapacea dengan lebih aman dan cepat daripada melakukannya sendirian. 

"Jika saya ingin kembali secepat mungkin, saya perlu membicarakan keadaan saya. Tapi 
berbicara tentang Pohon Dunia sangatlah berbahaya. Itu adalah sumber material yang 
sangat berharga dan ada orang yang ingin mendapatkan kekuatannya. Ketika kekuatan ada 
dalam genggaman mereka, orang akan selalu meraihnya. Namun, jika saya tidak melakukan 
apa pun, Pohon Dunia mungkin akan hancur. " 

"Haus akan kekuasaan... Aku tidak bisa menyangkal itu. Tapi yang lebih penting... Pohon 
Dunia dalam bahaya besar? " 

Shibaid diam-diam mendengarkan Lina, tapi mau tidak mau bereaksi terhadap kata-kata 
terakhirnya. 

"Kata-kata Lina tidak jauh dari kebenaran, ya." 

"Maksud kamu apa?" 

"Kamu tidak berpartisipasi dalam acara itu, kan Shibaid? Tidak heran Anda tidak tahu. Jika 
semua Pohon Dunia jatuh ke dalam kehancuran, ditebang, atau karena alasan apa pun 
lenyap, bencana yang mengakhiri dunia akan terjadi. " 

Shin teringat tentang permainan itu dan mengingat kembali ingatannya tanpa berpikir. 
Hanya setelah menyadari keheningan yang mengikutinya, dia menyadarinya. 

"Hei? Apa yang salah?" 

"Yah, kamu mengatakan semua itu secara alami, bahwa..." 

"Aku juga penasaran. Ini seharusnya menjadi rahasia yang hanya diungkapkan kepada 
pendeta wanita. " 

Shin kemudian menyadari kesalahannya. 

Peristiwa penghancuran dunia yang terjadi di dalam game disebabkan oleh pemain 
tertentu menebang semua Pohon Dunia. Bisa dibilang, itu adalah bencana yang disebabkan 
oleh tangan manusia. Pemain berjuang bersama untuk melindungi kota-kota besar, tetapi 
kerusakannya sangat besar. Dalam game, itu hanyalah peristiwa rahasia. 

Di dalam game, "akhir dunia" hanya berarti bahwa bangunan, dll. Rusak dan pemain 
menerima hukuman karena mati, tetapi secara alami tidak ada yang benar-benar mati. Di 
dunia ini, bagaimanapun, tidak akan seperti itu. 
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"Saya tidak bisa mengatakan mengapa saya tahu, setidaknya untuk saat ini. Tapi memang 
benar kami ingin membawamu kembali ke Lanapacea. Salah satu rekan kami dan Lymliss 
saat ini sedang bekerja keras untuk memurnikan Pohon Dunia. Anda adalah pendeta Lulac 
yang diculik, kan? " 

"Jadi, kamu tahu." 

"Yah begitulah. Kami menggunakan sedikit trik untuk datang menjemput Anda. Kami akan 
melakukan hal yang sama untuk kembali. Saya yakin Anda memiliki banyak pertanyaan, 
tetapi tujuan kami adalah menyembuhkan Pohon Dunia. Jika memungkinkan, saya ingin 
Anda bekerja sama dengan kami setelah kami kembali ke Lanapacea. " 

Lina terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Rupanya dia telah membuat keputusan. 

"Dimengerti. Izinkan saya menanyakan satu hal lagi. Rekan pendeta Pohon Dunia Anda, 
apakah itu Tiera Lucent? " 

"...ya itu betul. Pendeta yang terkutuk dan dibuang. Izinkan saya memberi tahu Anda 
terlebih dahulu bahwa kutukan telah dihilangkan. Monster tidak akan menyerang 
Lanapacea seperti itu. " 

"Apakah begitu. Itu dia, bagaimanapun juga... " 

"Apakah kamu kenal Tiera?" 

Shin merasa aneh bahwa Lina tampak yakin bahwa temannya adalah Tiera, meskipun 
mereka berdua adalah pendeta Pohon Dunia. 

"Tetua itu memberitahuku tentang dia. Salah satu pendeta wanita terkuat dalam sejarah, 
diusir dari desa karena kutukan. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Jika Anda tahu 
kemampuan seperti apa yang dimiliki pendeta Pohon Dunia, saya yakin Anda bisa 
menebaknya? " 

Lina menyiratkan bahwa jika mereka benar-benar sahabat, mereka seharusnya sudah tahu. 

Kemampuan yang dimiliki pendeta Pohon Dunia? 

"Iya. Kemampuan saya adalah 【Clairvoyance】. Aku bisa melihat lokasi manapun di 

bawah pengaruh kekuatan Pohon Dunia, tidak peduli seberapa jauh lokasinya. Saya juga 
bisa berbicara dengan almarhum, meski hanya sedikit. " 

"Tunggu sebentar. Apakah tidak apa-apa memberi tahu kami sebanyak itu? Kami bukan 
dari Lanapacea, Anda tahu itu. " 

Shin terkejut mendengar Lina berbicara tentang kekuatannya secara detail. Shibaid tidak 
mengatakan apapun, tapi menatapnya dengan curiga juga. 
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Terlepas dari kata-kata Shin dan tatapan Shibaid, ekspresi Lina menjadi lebih lembut 
secara tak terduga. 

"Sebenarnya, karena kekuatan ini, aku sudah tahu kalau aku bisa mempercayai kalian 
berdua. Palmirack tampaknya dibuat di atas garis Ley, jadi saya bisa menggunakan 
kekuatan saya sedikit. " 

Melalui kemampuannya untuk berkomunikasi dengan almarhum, Lina mengetahui bahwa 
Shin dan Shibaid dapat dipercaya. 

"Jiwa orang mati ... bisakah Anda memberi tahu kami siapa itu?" 

Sayangnya, itu yang saya tidak tahu. 

Kamu tidak tahu? 

Yang bisa Lina katakan hanyalah bahwa itu adalah peri yang terhubung dengan garis 
keturunan pendeta Pohon Dunia. Kemampuan Lina dapat mengatakan bahwa itu adalah 
kebenaran, jadi dia mempercayai kelompok Shin. Jiwa yang memberitahunya tentang Shin, 
bagaimanapun, tidak pernah menyebutkan nama mereka. Namun, menurut Lina, itu bukan 
hal yang aneh. 

"Untuk memberitahu Anda tentang kami... apakah sesuatu terjadi pada Pohon Dunia?" 

"Memang ... ini bisa menjadi situasi yang sangat mengerikan sehingga bantuan dari pendeta 
wanita yang jauh dibutuhkan." 

Shin diam-diam berdoa agar barang yang dia berikan kepada Tiera bisa efektif. 

"Oke, kurasa sudah waktunya. Yuzuha, ganti rute. " 

Saat mereka berbicara, Shin memperhatikan bahwa tidak banyak orang atau kereta di 
sekitar mereka, jadi dia menyuruh Yuzuha untuk pergi ke hutan. Itu adalah perubahan arah 
yang tidak wajar, tetapi Lina tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika Pohon Dunia telah 
memberitahunya tentang Shin, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa dia terlalu 
percaya. 

"Oh ya, ada satu hal lagi yang perlu saya konfirmasi, apakah Anda keberatan?" 

"Apa itu?" 

"Tentang saat kamu diculik. Setan yang kami temui di masa lalu mencoba membunuh Tiera 
begitu mereka menyadari bahwa dia adalah seorang pendeta Pohon Dunia. Mengapa 
mereka membiarkanmu hidup? " 

Mereka tahu bahwa Lina telah diculik oleh setan karena jejak yang tertinggal. Itu semua 
sangat tidak wajar. 
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"Saya percaya bahwa mereka bermaksud menggunakan kekuatan saya. 【Clairvoyance】 

saya tidak bisa menyakiti orang lain, tapi tergantung pada penggunaannya, itu bisa menjadi 
ancaman yang kuat. Saya tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi dikatakan bahwa di 
masa lalu orang dapat melihat seluruh dunia dengannya. Itu mungkin untuk melihat semua 
rahasia yang ingin disembunyikan orang. " 

"Ini sangat berbeda dari skill 【Clairvoyance】 ... jadi iblis menganggapnya layak 

digunakan, dan telah menemukan cara juga." 

Lina mengatakan bahwa dia dengan rela menyerap racun ke dalam dirinya untuk jatuh ke 
dalam semacam koma dan mencegah mereka memanipulasinya. Mereka membuatnya 
tetap hidup karena mereka dapat memanipulasinya bahkan dalam keadaan itu atau dia 
masih layak digunakan dengan cara lain. 

"Jika kamu kembali ke Lanapacea, akankah iblis datang untukmu lagi?" 

"Itu mungkin. Itu sangat kuat sehingga saya bahkan tidak bisa menahannya untuk sesaat. " 

"....Apakah kamu baik-baik saja?" 

Shin memperhatikan bahwa lengan Lina, yang disilangkan di depan dadanya, sedikit 
gemetar. Dia bertingkah seolah semuanya baik-baik saja, tapi dia telah diculik oleh monster 
dan hampir mati. Mustahil baginya untuk tidak takut. 

"Sir Shin, Anda bekerja sama dengan nona Tiera, tapi tidak dengan klan Luderia, kan?" 

"Hm? Ya itu betul. Saya belum bertemu dengannya, tetapi kami telah mendengar desas-
desus bahwa kepala klan Luderia sedang merencanakan sesuatu. Saya sedang berpikir 
untuk mencari tahu kebenaran tentang itu juga. " 

"... Kalau begitu... setelah kita kembali ke Lanapacea, bisakah aku tinggal bersamamu 
sebentar?" 

Shin menatap Shibaid. Jika pendeta Lulac yang hilang itu kembali, semua Lanapacea pasti 
akan langsung mengetahuinya. Bahkan jika kepala Luderia sedang merencanakan sesuatu, 
Lulac memiliki pengaruh yang cukup baginya untuk mewujudkan rencananya dengan 
mudah. 

Namun, risiko Lina diserang oleh iblis masih ada. Shin menyimpulkan bahwa Lina telah 
mengajukan proposal itu setelah mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan. 

"Namun, tidak ada jaminan bahwa tinggal bersama kami aman." 

Shin menghentikan kereta, mengubahnya menjadi kartu dan menjawab Lina. Kartu itu 
menyelinap ke dalam saku bajunya... sebenarnya, kotak barangnya. 
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"Mereka mengatakan kemampuan deteksi saya adalah yang tertinggi dalam sejarah 
pendeta wanita. Saya dapat memberitahu bahwa Anda semua -- Tuan Shin, Tuan Shibaid, 
Nyonya Yuzuha-lebih kuat dari iblis yang menyerang saya. Inilah mengapa saya ingin 
meminta bantuan Anda, sampai kepala klan ditangkap. " 

Lina lalu bersujud. Shin terkejut dengan ketidakpeduliannya pada tangan dan pakaiannya 
yang menjadi kotor karena tanah dan lumpur. 

"Ada apa denganmu, tiba-tiba !?" 

"Saya pernah melihatnya. Saya telah melihat kepala klan Luderia... berurusan dengan setan. 
Alasan kenapa aku diserang mungkin karena aku melihat adegan itu melalui 【

Clairvoyance】 ku. Saya ingin melakukan sesuatu tentang Pohon Dunia... tapi saya takut... " 

Lina berbicara dengan suara yang sangat lemah. Perasaan yang dia tahan mengalir keluar. 
Bahunya yang ramping gemetar. 

".... Begitu, itu juga dimaksudkan untuk membuatmu diam." 

Bukti kesalahan kepala klan muncul dari sumber yang tidak terduga. Dari Lanapacea, yang 
terletak tepat di kaki Pohon Dunia, bahkan kamar pribadi kepala klan terlihat oleh 【

Clairvoyance】. 

Jika Lina mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak bisa membiarkan kepala klan bebas. 
Bahkan ada kemungkinan Tiera sedang diserang sekarang. 

"Kamu bisa tenang. Kami tidak akan meninggalkan Anda untuk mengurus diri sendiri, tidak 
pada saat ini. " 

Shin meletakkan tangan di bahu Lina yang gemetar dan mengangkat kepalanya. Dia pasti 
sangat ketakutan: matanya berkaca-kaca. 

"Akankan kamu menolongku?" 

Air mata Lina sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia sedang berakting. Matanya masih 
menunjukkan pergulatan antara keinginan untuk menyelesaikan misinya dan teror yang 
dia rasakan. 

"Serahkan pada kami. Bahkan jika iblis adipati muncul, kami akan menjatuhkan mereka. " 

"Memang." 

Kuu! 

Shin, Shibaid dan Yuzuha semua mengangguk dengan percaya diri. 

Demi dunia? Untuk menghapus ketidakmurnian? 
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Itu adalah misteri bahwa, daripada cita-cita luhur seperti itu, berjuang untuk membantu 
rekan mereka, yang berjuang untuk memenuhi tugasnya meskipun diusir, dan untuk 
menyeka air mata seorang gadis yang ketakutan membuat mereka jauh lebih termotivasi. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 15 - 2.4 
TNG Vol. 15 Bab 2 Bagian 4 "Oke, sekarang persyaratan aliansi kita telah ditetapkan, mari 
berteleportasi." 

Shin menunggu Lina berhenti menangis, lalu membuat persiapan untuk teleportasi. Dia 
tampak agak malu karena kehilangan kendali, jadi wajahnya masih merah. 

Teleportasi? 

"Ya, itu adalah teknik rahasia yang memungkinkanmu pergi ke tempat yang jauh secara 
instan. Itu melekat pada kristal ini. Dengan ini, kita bisa pergi ke Lanapacea sebentar lagi. 
Kami akan menonjol jika kami menggunakannya di ruang terbuka, jadi kami menunggu 
sampai kami mencapai tempat yang lebih terpencil, seperti di sini. " 

"Jadi itulah mengapa kami pergi ke hutan. Saya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi... 
.er, Pak. " 

Lina dengan canggung menaikkan nada kesopanannya. Dia sepertinya tiba-tiba menyadari 
bahwa dia berbicara dengan santai. 

"Saya minta maaf, saya sedikit keluar dari situ." 

"Tidak apa-apa. Saya hanya petualang tanpa nama, jadi silakan berbicara sesuka Anda. 
Anda hanya perlu khawatir tentang itu ketika ada orang lain di sekitar. " 

Shin mengarang fakta bahwa akan buruk jika seorang pendeta Pohon Dunia memanggilnya 
terlalu sopan dan menyuruh Lina untuk mengadopsi nada yang lebih santai. Mereka akan 
bertarung bersama untuk menyembuhkan Pohon Dunia dan menjatuhkan kepala klan 
Luderia, jadi dia sejujurnya tidak ingin dia memperlakukannya dengan pengekangan 
seperti itu. 

Shin juga secara pribadi tidak suka diperlakukan dengan hormat dan kagum karena 
kekuatannya. 

"Oke, jadi, er, terima kasih." 

Lina dengan canggung menundukkan kepalanya ke Shin, yang mengangguk. 

Oke, siap berangkat. 

Shin memasukkan kekuatan sihir ke kristal itu. Mantra terlampir diaktifkan dengan benar 
dan saat berikutnya kelompok Shin berada di kediaman Lanapacea. 

"Wow, kita benar-benar berada di Lanapacea..." 
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Lina sepertinya tahu tentang kediaman itu: dia melihat sekeliling ruangan dan menyadari 
mereka kembali ke Lanapacea. Namun, dari bagaimana dia melihat sekeliling, dia tampak 
agak bingung. 

"Oh, mereka kembali." 

Schnee dan Tiera juga ada di kediaman itu: mereka mungkin mendeteksi kepulangan 
mereka. Pintu terbuka dan mereka memasuki ruangan. 

"Kamu kembali. Sedikit terlalu cepat, bukan? " 

"Sudah hampir waktunya untuk pemurnian berikutnya. Aku belum mendapat banyak 
informasi, tapi setidaknya aku ingin memberitahu master. " 

Tiera berhasil memperoleh informasi baru, meski hanya sedikit. 

"Jadi ini gadis yang ditulis Lilishila. Saya Tiera Lucent. Bagaimana perasaanmu?" 

"A-namaku Lina Lulac. Sejujurnya saya terkejut, tapi saya merasa sangat baik! " 

Tiera tahu apa yang telah Lina alami, jadi dia berbicara dengannya dengan senyum hangat. 
Lina telah memperhatikan Tiera bahkan sebelum yang terakhir memperkenalkan dirinya, 
jadi dia menjawab dengan nada yang agak bersemangat. 

"Apakah racun tidak mempengaruhinya lagi?" 

"Jelas tidak terlihat seperti itu. Dia mungkin sembuh karena kami membuatnya minum 
ramuan. Dia juga mengatakan bahwa Pohon Dunia menggunakan kekuatannya untuknya. " 

Shin menjawab pertanyaan bisikan Schnee dengan apa yang dia dengar dari Lina. 

"Pendeta wanita sebelumnya memberitahunya tentangmu...? Yah, kurasa pendeta wanita 
bisa melakukan hal seperti itu... tapi aku ingin tahu siapa dia. " 

Seorang pendeta wanita? 

"Iya. Tidak jarang pendeta wanita bisa berbicara dengan orang mati. Situasi saat ini cukup 
unik. Saya tidak bisa tidak berpikir bahwa pasti ada alasan mengapa dia dipilih. " 

"...tepat sekali. Jika pendeta wanita dipilih secara acak, seperti dalam game, itu tidak akan 
cocok sama sekali. " 

Shin dan yang lainnya tidak tahu siapa elf yang dilihat Lina itu. Lina telah memberi tahu 
mereka tentang fitur wajah peri, tetapi seperti yang diharapkan, dia sangat cantik, yang 
tidak membantu mempersempit pilihan. Dia memiliki rambut perak dan mata hijau, 
kombinasi yang tidak biasa di antara elf. 
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"Itu tidak membantu bahwa dia tampaknya tidak memiliki fitur unik ... karena dia 
menghubungi Lina dari sisinya, sulit untuk memanggilnya dari sisi ini juga." 

"Aku juga tidak bisa menunjukkan dengan tepat semangat mana yang harus disalurkan, itu 
tidak bisa dihindari." 

Tiera mengatakan bahwa meskipun dia dapat berbicara dengan orang mati, dia tidak dapat 
melakukannya dengan sembarang orang tanpa syarat. 

"Jika bencana mendekat, seseorang dengan kemampuan untuk mengatasinya muncul; 
untuk berkomunikasi dengan keluarga yang tersisa, seseorang dari keluarga yang sama 
diperlukan. Memanggil orang yang tepat untuk melakukan hal-hal seperti itu bukanlah 
sesuatu yang dapat saya lakukan, tetapi saya mendengar bahwa pendeta wanita 
sebelumnya memiliki kemampuan ini. " 

Sejauh yang Tiera tahu, hanya satu pendeta Pohon Dunia yang pernah memiliki 
kemampuan seperti itu. Dia adalah pendeta yang sangat kuat, seperti Tiera. 

"Begitu... yah, jika itu tidak mungkin, maka itu saja. Jika dia pernah berhubungan lagi, 
tolong tanyakan namanya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang istimewa meskipun kita 
tahu, tapi itu selalu lebih baik daripada tidak tahu. " 

"OK saya mengerti." 

Lina mengangguk ke Shin. Seperti sebelumnya, dia sangat dekat dengannya. 

".... Ngomong-ngomong, Shin. Lina kembali aman dan sehat, jadi bukankah kita harus 
membawanya ke Lulac? Otoritas dan pengaruh mereka akan dipulihkan jika dia kembali 
kepada mereka. " 

Schnee memperhatikan sikap Lina, matanya menyipit dan dia menyuarakan keraguan ini. 
Dia menambahkan bahwa Lina akan diberikan item yang tepat untuk melindunginya dari 
iblis, tentunya. 

"Tentang itu, yah, sebelum kita datang ke sini aku berjanji bahwa dia bisa tinggal bersama 
kita." 

Jika kepala klan Luderia yang berhubungan dengan iblis tahu bahwa Lina telah kembali, dia 
pasti akan diserang lagi. 

Iblis yang membuat kesepakatan dengan orang-orang pasti berperingkat tinggi. Dalam hal 
ini, kekuatan bertarung klan Lulac sepertinya tidak cukup. 

"Maaf, saya khawatir hal-hal menjadi sedikit rumit." 

"Sedikit? Mereka akan menjadi  sangat  rumit. " 
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"Kamu benar..." 

Shin telah berjanji, sebagian, secara mendadak. Bahkan jika Lina dilengkapi dengan item 
anti-iblis, seperti yang disarankan Schnee, itu tidak akan berarti apa-apa jika orang lain 
diserang menggantikannya. 

Di panti asuhan, Millie telah diberikan barang-barang seperti itu, tetapi iblis menyandera, 
memaksanya untuk mengeluarkan barang-barang itu sendiri. Lina punya teman dan 
keluarga di Lanapacea: Partai Shin tidak bisa melindungi mereka semua. Barang-barang 
yang mereka sediakan juga berpotensi untuk diserahkan kepada orang lain atau digunakan 
dengan cara lain. 

"Aku rasa itu tidak bisa dihindari. Untunglah di antara Lulac ada yang meratapi keadaan 
saat ini. Jika kami menghubungi mereka dan menjelaskan situasinya, gangguan lebih lanjut 
dari klan Lulac harus dikurangi. " 

"Hal yang sama berlaku untuk Luderia. Jika kita berbicara dengan Orlean, gerakan mereka 
akan sedikit berubah. Mempertimbangkan apa yang Shin dengar, mereka mungkin akan 
menghubungi saya saat saya menuju pemurnian berikutnya. " 

Kelompok Shin belum menyebutkan hubungan kepala klan dengan iblis. Jika Orlean dan 
Herald mengetahui, mereka-bersama sekutu mereka-mungkin menggunakan cara-cara 
kekerasan. 

"Aku akan pergi ke area suci sekarang. Apa yang harus kita lakukan dengan Lina? " 

"Memurnikan Pohon Dunia adalah prioritas utama kami, tapi aku berpikir untuk mencoba 
itemnya terlebih dahulu dan lain kali juga membawa Lina. Mereka tidak akan 
membiarkannya masuk begitu saja, kami hanya akan memulai keributan. " 

Kembalinya pendeta yang diculik pasti akan menjadi berita besar bagi desa. Jika dia 
menunjukkan kekuatan pemurniannya, tidak ada yang akan meragukan dia adalah Lina 
yang sebenarnya, tetapi kepala klan Luderia ada di pihak para pelaku. Dalam skenario 
kasus terburuk, pihak Shin bisa dituduh melakukan penculikan. 

"Herald adalah kakak laki-laki saya. Jika saya berbicara dengannya, saya yakin dia akan 
mengerti. " 

Shin menyebutkan apa yang dia dengar dari Herald dan Orlean; Lina sedikit terkejut, lalu 
mengatakan ini. 

"Saya kira kita mungkin akan berbicara dengan mereka sementara Tiera pergi ke 
pemurnian. Kita perlu menyelinap ke kediaman mereka, tapi adakah jebakan yang harus 
kita waspadai? " 
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Lina tidak tahu sejauh mana kemampuan siluman Shin, yang bisa membuatnya sulit untuk 
menjawab, jadi dia menghapus kehadirannya dan menjadi tidak terlihat untuk 
menunjukkan contoh padanya. Mata Lina membelalak. 

"Saya pikir mereka mungkin memperkuat keamanan sejak saya diculik. Saya tidak berpikir 
mereka akan menemukan Anda seperti Anda sekarang, Sir Shin. " 

"Kurasa kita harus pergi ke sana untuk mencari tahu. Tapi kenapa 'Pak'? Anda tidak perlu 
memanggil saya dengan gelar. " 

"Itu tidak akan berhasil." 

Nada bicara Lina menjadi sedikit lebih kasual, berkat sikap dan atmosfer Shin, tapi dia 
dengan jelas menyatakan dia tidak bisa memanggilnya tanpa gelar. Rupanya, itu adalah 
sesuatu yang dia tidak mau mengalah. 

Dia tidak hanya berbicara pada Shin, tapi semua anggota party dengan cara seperti itu. Shin 
tidak memiliki preferensi kuat tentang itu, jadi dia membiarkannya melakukan apa yang 
dia inginkan. 

"Oke, ayo pergi. Aku akan pergi ke Lulac dengan Lina. " 

Aku akan menemanimu. 

Kuu! 

Schnee dan Yuzuha berkata bahwa mereka akan mengikuti Shin. 

"Akan mencurigakan jika kita semua menghilang kecuali Tiera. Saya akan tetap di sini. " 

"Saya akan melakukan pemurnian, sesuai jadwal." 

Setelah memutuskan apa yang akan mereka lakukan, Tiera berangkat ke World Tree dan 
kelompok Shin menuju kediaman Lulac. Karena Lina bersama mereka, mereka tidak akan 
mengambil risiko tersesat. 

Shin menyembunyikan kehadiran mereka dengan keterampilan dan melanjutkan melalui 
atap desa. Lina tidak bisa melompat seperti mereka, jadi Yuzuha membiarkannya naik di 
punggungnya. Melaju tanpa memperhatikan jalanan, mereka dapat mencapai kediaman 
dalam waktu singkat atau sangat cepat. 

"Sepertinya kita tidak akan menemukan jebakan jahat. Bisakah kamu merasakan sesuatu, 
Schnee? " 

"Tidak, saya juga tidak mendeteksi adanya jebakan berbahaya. Saya yakin kita akan baik-
baik saja selama kita waspada terhadap mata orang. " 
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Jika kunoichi Schnee mengatakan dia tidak merasakan apa-apa, mereka menyimpulkan 
tidak ada jebakan yang perlu dikhawatirkan dan melompat ke atap kediaman. Jika mereka 
menemukan jebakan yang tidak bisa mereka deteksi, mau bagaimana lagi. 

"Hm?" 

Tepat sebelum memasuki kediaman, Shin merasakan sesuatu melewati tubuhnya. Dia pikir 
dia mungkin telah memicu alarm, memberi tahu Schnee dan yang lainnya untuk tidak 
bergerak dan dengan hati-hati mengamati sekitarnya, tetapi tidak ada seorang pun di 
dalam kediaman yang tampaknya bereaksi. 

"Apakah ada jebakan?" 

"Tidak, tapi aku merasakan sesuatu melewati tubuhku ..." 

Lina berkata bahwa dia tidak ingat perangkap seperti itu. Berpikir itu mungkin 
imajinasinya, Shin tetap waspada saat mereka turun ke taman kediaman. 

Dipandu oleh Lina, kelompok itu menuju ke tempat pribadi Herald, di mana mereka 
mendeteksi ada seseorang yang hadir. 【Through Sight】 mengungkapkan bahwa Herald 

sedang membaca sesuatu di ruangan itu. Rupanya dia tidak pergi menemui Tiera. 

Mereka berencana untuk meninggalkan pesan jika dia tidak ada di sana, tetapi jauh lebih 
nyaman baginya untuk hadir. Kelompok Shin masuk tanpa suara, menutup pintu di 
belakang mereka. Herald tidak memperhatikan dan terus melihat ke surat yang 
dipegangnya. 

"Saudara." 

"!? Siapa disana!?" 

Terkejut dengan suara yang tiba-tiba itu, Herald mengambil posisi bertarung dan berbalik. 
Posenya menunjukkan bahwa dia mungkin ahli dalam seni bela diri. 

"Tunggu! Ini aku, Lina! " 

Shin menonaktifkan skill tersebut dan mereka menjadi terlihat. Herald mengenalinya dan 
matanya terbuka lebar. 

"... Apa sebenarnya yang terjadi di sini?" 

"Kamu tahu kalau aku diculik oleh iblis, kan? Orang-orang ini menyelamatkan saya. Tapi 
karena Lanapacea berada dalam situasi yang tidak normal sekarang, kami memutuskan 
untuk memberi tahu Anda bahwa saya aman dulu. " 

"Apakah kamu benar-benar Lina? Tidak, jika Nyonya Schnee bersamamu, aku yakin begitu, 
tapi... " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Herald bingung, tetapi ketika dia berbicara dengan Lina dia berangsur-angsur pulih. Dia 
belum bisa mempercayai matanya, untuk alasan yang bagus: bagaimanapun juga, saudara 
perempuannya yang hilang, yang dia tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati, tiba-
tiba muncul di hadapannya. 

"Lihat, ini seharusnya cukup bukti." 

Lina memegang tangannya seperti sedang berdoa dan berkonsentrasi. Tubuhnya kemudian 
mulai bersinar dalam cahaya redup. 

"Cahaya pemurnian... kamu benar-benar... Lina." 

Herald terhuyung ke arahnya, seolah tertarik oleh cahaya. Ketika cahaya pemurnian, bukti 
identitas Lina, memudar, dia memeluknya erat. 

"Hei, kakak-kakak !?" 

"....Saya sangat senang. Kamu hidup...!" 

Herald, masih memeluk Lina yang menggeliat, nyaris tidak bisa mengungkapkan 
perasaannya dengan kata-kata. Dia jelas sangat senang karena Lina masih hidup. Air mata 
mengalir di pipinya. 

"Bisa kita berbincang sekarang?" 

"Saya minta maaf karena membuat Anda menunggu. Anda memiliki rasa terima kasih yang 
paling tulus karena telah menyelamatkan Lina. Saya tidak akan pernah melupakan hutang 
ini selama saya hidup. " 

Herald membungkuk dalam-dalam dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Nada 
jujurnya ketika berbicara dengan Lina tenang, pidatonya sangat sopan. 

"Jadi, apa yang kamu inginkan dariku?" 

Herald mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah menjadi serius. Mereka kebetulan 
menyelamatkan Lina, yang kebetulan adalah pendeta Pohon Dunia, jadi mereka 
membawanya ke sini ... dia tahu segalanya tidak bisa sesederhana itu. 

Shin menjelaskan mengapa Lina diculik dan dia ingin tinggal bersama mereka untuk 
sementara waktu. 

"Mempertimbangkan keadaan seperti itu, aku tidak mungkin menentangmu. Saya tahu 
kehebatan bela diri Lady Schnee: jika dia berkata demikian, Tuan Shin harus sama kuatnya 
atau bahkan lebih. Kalian berdua jauh lebih unggul dariku, tapi aku tahu kalian kuat. Klan 
Lulac kami memiliki prajurit dengan kekuatan khusus seperti Leluhur yang Kembali, tapi 
saya tidak tahu bagaimana mereka akan melawan iblis. Aku yakin adikku akan lebih dari 
cukup aman bersamamu. " 
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Meskipun ada Yang Terpilih di Lanapacea, sebagian besar adalah kepala korps prajurit 
yang bertugas melindungi desa. 

Herald kemudian memberi tahu pihak Shin apa yang dia ketahui tentang situasi saat ini. 
Karena dia telah menyelamatkan Lina dan Schnee adalah sekutunya, Herald 
menganggapnya layak untuk dipercaya. 

Informasi Herald termasuk fakta bahwa kasus orang hilang baru-baru ini sering terjadi dan 
kepribadian beberapa kepala prajurit tiba-tiba berubah secara drastis. Berkat pangkatnya 
yang relatif tinggi di negara ini, dia telah mengumpulkan cukup banyak informasi rahasia. 

Shin sangat prihatin dengan informasi yang menyatakan bahwa belakangan ini, kepala klan 
tidak menunjukkan dirinya kepada siapa pun. Setiap kali dia berbicara dengan seseorang, 
dia melakukannya melalui tirai, jadi dalam beberapa bulan terakhir, hanya segelintir orang 
yang benar-benar melihatnya. 

"Bagaimana dengan penontonnya, Schnee?" 

"Itu seperti yang dikatakan Herald. Tirai dipasang dengan pesona yang menetralkan semua 
keterampilan visual seperti 【Analisis】. Itu sendiri tidak terlalu aneh, jadi saya tidak 

menyebutkannya. " 

Shin berpikir bahwa beberapa pengaturan game yang masih ada mungkin terlibat. Di 
dalam game, itu mungkin untuk memblokir keterampilan tipe mata sihir. 

Schnee memiliki koneksi ke Tiera, tetapi dia masih orang luar. Bahkan jika dia adalah sosok 
terkenal, mereka akan tetap waspada di sekitarnya. Di antara skill tipe Magic Eye, ada 
beberapa yang bisa memikat dan memanipulasi target. 

Di dalam game, Lords sering kali dihubungkan dengan item penghalang visual semacam itu. 
Salah satu karakteristik Lord adalah memiliki keterampilan Mata Ajaib: agar tidak dicurigai 
menyalahgunakan keterampilan tersebut untuk perbuatan jahat, mereka menghasilkan 
barang yang dapat menetralisirnya. Ini berlaku untuk NPC di era game, namun, Shin tidak 
tahu apakah itu juga berlaku di dunia ini. 

Schnee berkata bahwa bangsawan dan bangsawan selain Lords sering melakukan audiensi 
dengan cara itu. Selain dari Lords, Elf dan beberapa Beast melakukannya, paling tidak. 

Dilihat dari informasi yang kami miliki, mungkin ada alasan mengapa dia tidak ingin 
terlihat. 

Shin mengingat wanita yang telah berubah menjadi Penyerbu yang dia lawan di gereja. 
Kepala klan yang sebenarnya mungkin sudah mati. 

"Itu mungkin. Jika itu palsu, tidak aneh jika itu tetap tersembunyi agar tidak ketahuan. Itu 
juga akan menjelaskan perilakunya yang aneh. " 
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"Tapi ini hanya teori. Dia mungkin berada di bawah kendali seseorang, atau... meski aku 
benci mengatakannya, kemungkinan dia bekerja sama dengan mereka atas kemauannya 
sendiri bukanlah nol. " 

Shin berharap probabilitas terakhir ini menjadi nol. 

"Kami perlu menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan. Untungnya, putra kepala klan 
Luderia juga tidak senang dengan situasi saat ini. Dia akan memberi tahu saya jika dia 
menemukan sesuatu, jadi saya akan memberi tahu Anda sesegera mungkin. Dapatkah saya 
berbicara dengan Orlean, putra kepala suku, tentang Anda, Sir Shin? " 

"Lina berencana untuk berpartisipasi dalam pemurnian berikutnya, jadi aku ingin kamu 
merahasiakannya sampai saat itu. Saya tidak bermaksud mencurigai Anda, tapi Orlean 
mungkin sedang diawasi. Saya ingin menghindari risiko apa pun yang ditemukan oleh 
kepala klan kita. " 

Shin mengatakan bahwa itu mungkin, tetapi Orlean di bawah pengawasan adalah fakta. Ini 
mungkin akan terjadi pada kelompok Shin juga, tetapi sejauh bidang deteksi mereka 
diperluas, itu belum terjadi. Mereka berteleportasi kembali ke dalam kediaman dan selalu 
menyembunyikan kehadiran mereka saat berada di luar. 

Bahkan para elf yang bekerja di kediaman tidak pernah melihat mereka, jadi sangat sedikit 
yang tahu tentang kembalinya Lina ke Lanapacea. Ada kemungkinan kepala klan 
mengetahui tentang rencana mereka atau pihak lain ikut campur, jadi mereka ingin 
merahasiakannya sampai tepat sebelum pemurnian. Jika mereka diserang, mereka bisa saja 
memukul mundur penyerang, tetapi jika mereka menggunakan otoritas mereka, itu tidak 
akan sesederhana itu. 

"Dimengerti. Kalau begitu, aku akan merahasiakan pertemuan ini. " 

Akan berisiko untuk berbicara terlalu lama. Mereka menyelesaikan tujuan mereka untuk 
memberi tahu Herald tentang keselamatan Lina, jadi mereka memutuskan untuk kembali 
ke kediaman. Sebelum mereka melakukannya, Shin mengeluarkan kartu item dari kotak. 

Itu adalah kalung sederhana dengan batu sihir bening bercahaya berukuran sekitar 1 
cemel. Shin memberikannya pada Lina. 

"Apa ini?" 

"Itu adalah aksesori yang diperkuat dengan 【Hiding】 dan berbagai skill bertahan. 

Bahkan jika Anda terpisah dari kami, dengan ini Anda dapat menyembunyikan kehadiran 
Anda dan membeli cukup waktu untuk melarikan diri. Jika Anda melepasnya, efeknya akan 
hilang. Aku akan memastikan setidaknya salah satu dari kita akan selalu bersamamu, jadi 
kupikir semuanya akan baik-baik saja, tapi ambillah untuk berjaga-jaga. " 
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"Dari uraiannya, terlihat seperti harta nasional... tapi oke... itu untuk keselamatan saya... 
untuk keselamatan saya." 

Ketika Shin meminjamkannya kepada Millie, dia menyadari bahwa kalung itu memiliki 
kelemahan: jika pemakainya melepasnya, efeknya akan hilang. Shin telah mengatur ulang 
menjadi aktif hanya ketika orang yang terdaftar memakainya, tetapi pada akhirnya, itu 
hanya berfungsi sebagai asuransi. 

Lina berbisik untuk meyakinkan dirinya sendiri dan melengkapi kalung itu. Kemampuan 
pendeteksiannya mungkin memberitahunya bahwa item yang dia berikan begitu saja bisa 
sangat berharga di dunia itu. 

"Hm? Seseorang datang." 

Shin mendeteksi keberadaan dan, dari peta, menyadari bahwa itu menuju langsung ke 
kamar mereka. Tidak ada yang mendekati ruangan itu sebelumnya, jadi dia 
menyembunyikannya untuk berjaga-jaga. 

"Lord Herald !! Lord Herald !! " 

"Apa yang salah?" 

Herald membuka pintu dan berbicara dengan peri wanita yang panik. Rupanya, jalan 
menuju Pohon Dunia telah berubah menjadi penjara bawah tanah: mereka tidak dapat 
menghubungi Tiera, Lymliss, dan para prajurit yang mengawal mereka lagi. 

"Apa ... apa yang terjadi dengan para prajurit yang melindungi area suci?" 

"Mereka tampaknya menderita banyak korban saat melawan monster saat penjara bawah 
tanah muncul. Klan Luderia telah menghubungi semua klan, untuk mengumpulkan prajurit 
guna membersihkan dungeon. Para tetua sudah mulai melakukannya, tapi... " 

Monster di dungeon semuanya level 300, rupanya. Dengan jumlah yang cukup, bukan tidak 
mungkin untuk mengalahkan mereka karena, di antara para pejuang, ada beberapa yang 
bahkan bisa mengalahkan monster seperti itu sendiri. Namun, ada terlalu banyak monster. 
Sepertinya ada unit yang lebih kuat juga. 

Tidak banyak waktu telah berlalu sejak penjara bawah tanah muncul, jadi informasi masih 
langka, tetapi lingkungan di sekitar area suci telah ditutup karena keadaan darurat. 

"Kita harus pergi juga. Siapkan peralatannya. " 

"Dimengerti." 

Herald memberi perintah kepada peri wanita, yang dengan cepat pergi. 

"Kepala klan mulai bergerak? Atau mungkin iblis yang berhubungan dengannya... " 
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"Atau Pohon Dunia sedang mencapai batasnya." 

Shin berhipotesis sambil mengeluarkan kartu pesan, lalu Schnee menambahkan 
kemungkinan. Dalam istilah game, teorinya lebih mungkin. 

Shin mencoba memperluas bidang pendeteksiannya dan menangkap kehadiran Tiera, 
Kagerou dan Lymliss. Namun, mereka sangat redup dan tidak stabil sehingga berkedip di 
peta. 

"Aku tidak bisa membaca kehadiran mereka dengan baik, karena mereka berada di dalam 
area suci yang berubah menjadi penjara bawah tanah. Namun, jika saya bisa mendeteksi 
keberadaan mereka, mereka tetap aman. Kagerou juga bersama mereka, dan Tiera, seperti 
dia sekarang, tidak akan menyerah dengan mudah. Jika iblis duke muncul, mereka akan 
berada dalam masalah, meskipun... mereka pasti sedang diincar, jadi kita akan meledakkan 
dungeon tanpa menahannya kali ini. " 

Tiera dan Kagerou bisa bertahan, tapi kemampuan bertarung Lymliss rendah. Dia bisa 
dengan mudah menjadi titik lemah jika diserang. Jika iblis tingkat tinggi muncul, mereka 
pasti akan mengincarnya. Tidak ada jaminan bahwa hanya ada satu iblis yang menyerang. 

Tidak ada waktu untuk menunggu operasi penyelamatan para elf. Shin memutuskan untuk 
pergi membantu kelompok Tiera, apa pun konsekuensinya. 

"S-Sir Shin !? Aku mengerti bahwa wanita Schnee bersamamu, tapi bukankah itu berbahaya 
!? " 

Herald terkejut mendengar apa yang dikatakan Shin kepada Schnee. Dia tidak tahu 
seberapa kuat Shin, jadi dia mungkin berpikir bahwa Shin mengatakan sesuatu yang tidak 
masuk akal. 

"Aku mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi aku telah mengalahkan iblis duke di masa lalu. 
Saya juga memiliki segel persetujuan Schnee Raizar, jadi percayalah. Kami membutuhkan 
kecepatan di atas segalanya sekarang, jadi saya akan meminta Shibaid mengawasi Lina. 
Harap tunggu di sini sebentar. " 

Shibaid unggul dalam kekuatan otot dan pertahanan, jadi kecepatannya lebih rendah dari 
Shin dan Schnee. Dia menyesal harus memberinya peran ini, tetapi menghubungi Shibaid 
untuk memintanya menjaga Lina. 

"Yuzuha, tolong tetap di sini sampai Shibaid tiba. Setelah dia di sini, saya akan menelepon 
Anda dengan 【Summon Partner】. " 

Kuu! 

Mungkin senang bisa diandalkan, Yuzuha dengan cekatan berdiri di atas kaki belakangnya 
dan memberi hormat pada Shin, lalu melompat turun ke kaki Lina. 
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"Yuzuha terlihat seperti rubah kecil, tapi jika dia berusaha sekuat tenaga dia bisa 
mengubah seluruh negara ini menjadi gurun. Harap tenang. " 

"Er... ya ..?" 

Herald yakin akan kekuatannya, jadi -meski agak hilang-dia mengangguk. 

"Setelah Shibaid tiba, tolong tinggallah bersamanya di kediaman." 

"Baik. Jaga diri kamu." 

"Tentu, kami akan kembali bersama Tiera dan yang lainnya." 

Iklan 
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Vol. 15 - 3.1 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 15 Bab 3 Bagian 1 Shin dan Schnee segera 
meninggalkan ruangan dan memanfaatkan kekuatan ledakan mereka untuk melompat ke 
tujuan mereka. Mereka menggunakan atap dan dinding sebagai pijakan, tetapi jika mereka 
menendang dengan kekuatan penuh pasti akan hancur. 

Akan merepotkan jika mereka menyebabkan kehancuran yang tidak perlu, jadi mereka 
menggunakan 【Flying Shadow】 untuk membuat pijakan di udara, menggunakan atap 

dan dinding hanya ketika batas penggunaan skill tidak memungkinkan mereka untuk 
membuat pijakan lagi. Rencananya adalah untuk mencapai area suci menggunakan 【

Flying Shadow】 sebanyak mungkin. 

"Hm?" 

Saat mereka bergerak, Shin merasakan perasaan yang tak terlukiskan saat menggunakan 
skill itu. Di dunia ini, ketika dia menggunakan sebuah skill dia bisa mengerti bagaimana itu 
bekerja melalui inderanya. Dalam hal keterampilan pedang, bagaimana pedang harus 
diayunkan; dalam kasus sihir, efek dan kekuatan apa yang akan dimilikinya. Dalam kasus 
Shin, dia juga bisa memeriksa detail skill melalui menu. 

Shin sekarang memiliki perasaan aneh tentang skill tipe Gerakan yang dia gunakan, 【

Flying Shadow】. Keterampilan yang dimaksud memungkinkan pengguna untuk membuat 

hingga 2 platform di udara untuk digunakan sebagai pijakan, tetapi dia tidak bisa 
membantu tetapi merasa bahwa itu mungkin untuk membuat lebih banyak. 

"Mungkinkah...?" 

Shin merasakan semacam kejengkelan terhadap dua batas pijakan: tidak mengharapkan 
sesuatu benar-benar terjadi, dia mencoba mengaktifkan skill. Dia melompat dari atap dan 
menggunakannya sekali, lalu sekali lagi di udara. 

Kemudian, ketika dia biasanya menggunakan dinding atau atap lagi untuk mengatur ulang 
penghitung, dia mencoba membuat pijakan ketiga. Biasanya, tidak ada yang akan terjadi 
dan dia akhirnya akan menendang udara kosong. Apa yang dirasakan kaki Shin, 
bagaimanapun, adalah permukaan keras yang sama yang muncul saat skill itu diaktifkan 
dengan benar. 

Dipandu oleh indranya, Shin mengaktifkan skill itu untuk keempat, kelima, keenam kalinya, 
terus melompat di udara. 

"Shin !?" 
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Reaksi terkejut Schnee mencapai telinganya. Dia perlu menggunakan permukaan yang 
sebenarnya untuk melanjutkan, jadi, dengan melesat di udara, Shin mencapai kecepatan 
yang jauh lebih tinggi daripada miliknya. 

Shin mendarat di atap dan menunggunya, lalu -- tanpa sepatah kata pun -- mengangkat 
Schnee yang bingung ke dalam pelukannya dengan apa yang disebut "princess carry". 

"Ehm, Shin? Apakah kamu..." 

"Sepertinya aku bisa menggunakan 【Flying Shadow】 tanpa batas sekarang. Saya tidak 

tahu mengapa itu terjadi, tetapi saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin. " 

Itu sangat tiba-tiba sehingga normal untuk menjadi bingung, tetapi Shin entah bagaimana 
merasa itu adalah hal yang baik. 

"Aku akan melompat dengan kekuatan penuh. Pegang erat-erat!" 

"Iya!" 

Schnee melingkarkan lengannya di leher Shin, sementara dia juga memperkuat 
cengkeramannya. Kemudian persiapan mereka selesai. 

Shin dengan ringan menendang atap untuk melompat, lalu menaruh lebih banyak tenaga di 
kakinya. Sebuah platform tak terlihat terbentuk di bawah kakinya. Platform ini, cukup kuat 
untuk menahan kekuatan menendang, melambungkan mereka ke udara. Sekarang dia tidak 
perlu khawatir tentang merusak properti apa pun, Shin dapat mengambil rute terpendek 
ke area suci yang berubah menjadi penjara bawah tanah. 

"(Tiera mengirim balasan. Bisakah kamu membacanya, Schnee?)" 

Tekanan angin akan membuat sulit untuk berbicara, jadi Shin berbicara melalui Mind Chat. 
Dia memeluknya lebih erat lagi, untuk menghindari kemungkinan dia jatuh. Schnee 
melepaskan lengannya dan dengan cepat menangkap kartu pesan yang terwujud dari kotak 
item Shin, lalu membukanya. 

"(Tiera aman. Rupanya, Pohon Dunia dan sekitarnya tidak berubah menjadi penjara bawah 
tanah.)" 

Schnee memindai pesan tersebut dan melaporkan situasi di sekitar kelompok Tiera. Pohon 
Dunia dan sekitarnya, dalam radius 200 mel, tidak berubah. Di luar itu, kabut warna aneh 
menutupi segalanya, membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. 

Meski terlihat seperti kabut, itu cukup sulit sehingga panah Tiera bahkan tidak bisa 
memotongnya. 
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Kabut juga menutupi udara di sekitar Pohon Dunia, jadi tidak mungkin untuk melihat 
langit. Jalan menuju Pohon Dunia telah berubah menjadi penjara bawah tanah, jadi ada 
pintu masuk seperti gua. 

Pesan tersebut juga menyebutkan bahwa Tiera merasa seperti makhluk hidup. 

"(Kupikir itu akan menjadi penjara bawah tanah instan, tapi mungkin itu menggunakan 
ketidakmurnian?)" 

"(Bisa jadi, tapi ada juga kemungkinan bahwa iblis mengubah tubuhnya menjadi penjara 
bawah tanah.)" 

"(Penjara bawah tanah iblis... ya, itu mungkin.)" 

Penjara bawah tanah instan muncul secara acak di berbagai bidang. "Demon Dungeon" 
adalah variasi dari dungeon semacam itu. 

Bos penjara bawah tanah, tentu saja, akan menjadi iblis. Perbedaan terbesar dengan ruang 
bawah tanah instan adalah tidak mungkin untuk melarikan diri. Di ruang bawah tanah 
biasa, menggunakan kristal kelas tertinggi memungkinkan pengguna untuk keluar, tetapi 
itu tidak akan berfungsi di ruang bawah tanah iblis. Hanya ada dua cara untuk pergi: 
bersihkan atau mati. 

"(Tampaknya Tiera tidak sedang diserang saat ini.)" 

"(Bahkan jika itu dirusak oleh ketidakmurnian, bagaimanapun juga itu masih zona Pohon 
Dunia. Mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk tampil sebagai bos. Jika ada 
banyak iblis, bagaimanapun, itu hanya masalah waktu sampai dia diserang.) " 

Dunia saat ini tidak sepenuhnya mematuhi aturan permainan. Fenomena yang mustahil di 
era game bisa terjadi kapan saja. Shin mengangguk ke Schnee dan menendang udara 
dengan lebih banyak kekuatan. Maju seolah terbang di udara, butuh waktu kurang dari 10 
menit untuk mencapai area suci, sekarang berubah menjadi penjara bawah tanah. 

Shin mendarat di atap terdekat dan mengamati situasinya. Seperti yang Tiera tulis dalam 
pesannya, kabut telah mengambil bentuk penjara bawah tanah. Kabut memanjang dari 
tanah sampai tinggi di langit, jadi tidak mungkin untuk melompati dan mencapai Pohon 
Dunia. 

Shin mempertimbangkan untuk mengitarinya, tetapi area di sekitar Pohon Dunia benar-
benar putih, kecuali kehadiran kelompok Tiera. Peta yang menunjukkan kota di sekitar 
Pohon Dunia telah terhapus. Rupanya, pintu masuk adalah satu-satunya jalan masuk. 

Pintu masuk itu tingginya sekitar 10 mel dan lebar 20 mel. Peri bersenjata berdiri dalam 
formasi seperti kipas di depannya, bertarung melawan monster yang baru saja muncul dari 
ruang bawah tanah. 
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Monster yang dimaksud adalah monster mirip badak dengan bebatuan hijau yang tumbuh 
dari tubuhnya, Radseya level 344. 

Ia tidak bisa melakukan serangan jarak jauh dan bergerak agak lambat, tapi pertahanannya 
yang luar biasa membuatnya sangat sulit untuk dilukai. Dari segi pertahanan saja, itu 
berada di liga yang sama dengan monster level 400+. 

Panah elf dan serangan sihir tidak banyak berpengaruh. Di sisi lain, para elf penyerang 
semakin khawatir. 

"Ini buruk ... tagihannya hampir habis." 

Banyak pemain mengira bahwa Radseya harus dikalahkan dengan serangan jarak jauh saat 
melakukan kiting. Namun, itu tidak akan disebut monster, jika dilenyapkan dengan mudah. 

"Serangan" yang disebutkan Shin meningkat saat Radseya diserang: ketika ia 
memaksimalkan kecepatan gerak monster itu meningkat secara eksponensial dan ia 
menggunakan kekuatan pertahanannya untuk menginjak-injak musuhnya. Banyak pemain 
yang terlalu bersemangat untuk menyerangnya, hanya untuk berakhir dengan serangan 
monster itu. 

Rupanya sudah ada korban jiwa; ada mayat monster dan genangan darah lainnya di pintu 
masuk penjara bawah tanah, serta anggota tubuh yang tersebar di sana-sini. 

"Tidak ada waktu untuk berbicara, kita masuk." 

"Iya!" 

Shin menendang atap untuk melompat di udara, lalu berakselerasi melalui 【Flying 

Shadow】. Saat itu juga, seluruh tubuh Radseya bersinar hijau cerah. 

"A-itu datang !!" 

Salah satu elf berteriak setelah melihat Radseya yang bersinar. Satu detik kemudian, tubuh 
besar 3 mel dari monster itu diluncurkan dengan percepatan yang eksplosif. Sebagian 
besar elf tidak bisa bereaksi tepat waktu terhadap perubahan mendadak. Hanya beberapa 
elf di jalur Radseya yang berhasil berjongkok dan bersiap untuk mempertahankan diri 
dengan perisai mereka. 

Elf sebagai spesies memiliki ketahanan fisik dan VIT yang rendah. Selama mereka bukan 
Orang Terpilih tingkat tinggi yang berspesialisasi dalam pertahanan, tidak ada perisai yang 
akan mencegah mereka hancur berkeping-keping. Ekspresi putus asa para elf dengan jelas 
menunjukkan bahwa mereka tidak berharap untuk selamat dari serangan monster itu. 

Radseya menyerbu ke arah elf yang tercengang. Beberapa saat sebelum bisa menginjak 
peri perisai, tendangan Shin dengan kuat mendarat di tengkorak monster itu. 
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"Pergilah!" 

Dengan suara yang seperti snap, Radseya terbang lebih cepat dari sebelumnya -- tetapi ke 
arah yang berlawanan, langsung ke dalam dungeon. Satu detik kemudian, suara tumpul 
dari daging mentah yang menabrak permukaan keras bergema. 

"... Apa?" 

Peri perisai mendengus malang, tidak bisa memahami apa yang terjadi. Mata mereka 
tertuju pada Shin, tetapi tidak jelas apakah mereka benar-benar memahami siapa yang 
baru saja menendang Radseya kembali ke tempat asalnya. 

"Hei, apakah ada monster lain yang keluar dari dungeon?" 

"Eh? T-Tidak... itu yang terakhir. " 

"Kena kau. Kami akan menyelamatkan para pendeta wanita. Kami akan mengalahkan 
monster sebanyak mungkin, tetapi beberapa mungkin keluar dari penjara bawah tanah. Itu 
semua milikmu. " 

"Apa yang kamu-L-Lady Schnee !?" 

Peri itu memperhatikan bahwa Schnee berdiri di samping Shin: teriakan terkejutnya 
mengguncang semua elf lainnya kembali ke akal sehat mereka dan mereka menatap lekat-
lekat pada mereka. 

"Penjara bawah tanah kemungkinan besar diisi dengan monster seperti itu. Kami akan 
mencari pendeta wanita, jadi saya akan meminta Anda untuk berjaga-jaga dan mencegah 
monster keluar dari penjara bawah tanah. " 

"Jika Lady Schnee pergi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, selain manusia itu ..." 

Karena perbedaan spesies, Shin tidak bisa dipercaya seperti Schnee. 

"Dia teman saya. Jika dia bisa mengimbangi saya, Anda mengerti bahwa dia cukup kuat, 
bukan? " 

"Iya..." 

Setelah kata-kata Schnee, peri yang keberatan menelan nafasnya. Dia rupanya akhirnya 
menyadari apa yang baru saja dilakukan Shin. Tingkat kekuatan yang cukup tinggi untuk 
menghentikan serangan Radseya dengan satu tendangan. 

"Aku serahkan sisanya padamu, kalau begitu." 

"T-Harap berhati-hati." 
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Mereka mengizinkan seseorang dari spesies lain ke dalam area suci mereka -- bahkan jika 
itu adalah penjara bawah tanah -- tapi tidak ada elf yang mengatakan apapun. Saat mereka 
bertarung melawan monster dari penjara bawah tanah, mereka secara bertahap mengerti 
bahwa tidak perlu membicarakan tentang izin atau spesies asing. Para elf hanya melihat 
Shin dan Schnee memasuki ruang bawah tanah. 

Melihat ke lantai dan dinding, mereka menyadari bahwa penjara bawah tanah itu terbuat 
dari kabut, seperti yang ditulis Tiera. Rasanya lebih mirip dengan logam daripada batu jika 
disentuh. 

Shin menyuruh Schnee menunggu sebentar dan mengaktifkan 【Magic Sonar】. Dia ingin 

mencapai Tiera secepat mungkin, jadi mengisi peta sedikit demi sedikit tidak mungkin 
dilakukan. 

Tujuannya jelas dan penjara bawah tanah berada di atas tanah, tidak seperti yang mereka 
selesaikan sampai sekarang, mereka dapat menggunakan metode yang lebih kuat. 

Peta Shin menampilkan struktur seperti labirin ruang bawah tanah. Itu sangat rumit: 
bahkan dilihat dari atas, sulit untuk menemukan jalan yang menuju ke pintu keluar. Pohon 
Dunia juga lebih jauh dari jarak sebenarnya, seolah-olah ada ruang yang melengkung di 
dalam dungeon. 

Biasanya jaraknya hanya 500 mel dari lokasi mereka ke Pohon Dunia, tapi itu lebih dari 5 
kemel di dalam dungeon. Berjalan di dalam jalur berliku ruang bawah tanah akan 
membuatnya lebih lama. 

"Bagaimana bisa sebesar ini?" 

"Tentunya mereka ingin mengulur waktu. Semua rute lain tidak bisa digunakan. " 

"Sungguh sekelompok yang merepotkan..." 

Shin menggumamkan kejengkelannya saat dia memelototi kedalaman penjara bawah 
tanah. Dia memeriksa kehadiran Tiera sekali lagi dan mendeteksi kehadiran yang tidak 
bersahabat tepat di sebelahnya. Kehadiran yang bergerak di sekitar dan di depan Tiera dan 
yang lainnya mungkin adalah Kagerou. 

"Musuh muncul. Kurasa mereka tidak akan hanya duduk dan menunggu... ayo cepat. " 

Kagerou bukanlah Gruefago biasa. Tidak ada iblis yang dapat dengan mudah mengalahkan 
Binatang Ilahi yang bermutasi, dan yang sangat kuat pada saat itu, dipasangkan dengan 
Tiera. 

Setelah beberapa saat, Shin dan Schnee menemukan Radseya yang dia tendang di dalam. 
Kepalanya hancur, tubuhnya terjepit seolah ditekan dari kedua ujungnya. 
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"Shin?" 

Shin berhenti di depan tubuh Radseya dan Schnee memanggilnya. Dia memberi isyarat 
padanya untuk menunggu sebentar, menggerakkan tubuh Radseya dan melihat ke dinding 
di belakang. 

Seperti yang diharapkannya, dinding itu penyok. Dalam game tersebut, lantai dungeon, 
dinding, dan atap tidak bisa dihancurkan, kecuali beberapa pengecualian. 

Di dunia ini, Shin belum melihat sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Semuanya memiliki 
ketahanan dan daya tahan yang ditetapkan. Dalam hal ini, memukulnya dengan kekuatan 
superior seharusnya memungkinkan untuk menghancurkannya. 

"Kami mengambil jalur terpendek menuju tujuan." 

Shin kemudian meninju dinding. Dia tidak menggunakan skill, tapi tinjunya saja cukup kuat 
untuk menghancurkan orichalcum menjadi beberapa bagian. Apa yang dia rasakan di 
tinjunya adalah sensasi telah meninju zat seperti kapas. Dindingnya terasa seperti logam 
saat disentuh, tetapi terhadap pukulan Shin itu memiliki ketahanan yang sama seperti 
kertas. Dengan suara seperti kotoran, sebuah lubang besar terbuka di dinding. 

"Begitu, jalan pintas." 

"Ini lebih rapuh dari yang saya kira. Kami berada di atas tanah kali ini, jadi meskipun kami 
terus mengamuk, tidak ada bahaya yang akan menimpa kami. Lebih cepat jika kita terus 
maju. " 

Saat dia berbicara, bola cahaya merah dan kuning terbentuk di sekitar Shin. Delapan bola 
yang mengelilinginya bersinar dalam cahaya putih-panas saat dia menunjuk ke depan. 
Setiap bola dunia, berukuran sekitar 20 cemel, mengeluarkan pancaran sinar panas seperti 
laser yang tebal. Lantai, dinding, dan atap dungeon meleleh di depan balok. 

Didorong oleh kekuatan sihir Shin, sinar itu menembus dinding demi dinding. 

Keterampilan kombinasi cahaya dan api 【Flare Blaster】. 

Biasanya, skill ini akan membuat satu globe cahaya dan satu beam, menghasilkan sinar 
merah panas dengan kekuatan menusuk, tapi Shin saat ini bisa secara bersamaan 
mengeluarkan beberapa kejadian dari skill yang sama. 

"Ayo pergi." 

"Iya." 

Shin dan Schnee maju melalui dinding yang meleleh. Ada monster di dalam dungeon, tapi 
mereka mengabaikan semuanya. 
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Demon Dungeons adalah kategori dungeon instan: jika bosnya dikalahkan, dungeon 
tersebut akan menghilang bersama monster di dalamnya. Melawan mereka hanya 
membuang-buang waktu. 

"Ini mulai pulih. Kurasa aku seharusnya mengharapkannya. " 

Shin dan Schnee maju melalui celah di dinding, langsung menuju Pohon Dunia. Mereka bisa 
melanjutkan, tetapi Demon Dungeon tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Shin 
melihat di peta bahwa dinding yang meleleh secara bertahap memperbaiki dirinya sendiri. 
Tidak seperti dulu, tapi lebih kuat dari sebelumnya. 

"Shin, maukah kau menghancurkan tembok itu lagi? Saya akan mencoba menutupi lubang 
dengan es, untuk menunda pemulihan. " 

"Mengerti." 

Shin menjawab Schnee dan meluncurkan array 【Flare Blaster】 lainnya. Balok yang 

terbakar melesat lurus ke depan, menembus dinding seolah-olah itu bukan apa-apa. Schnee 
kemudian mengaktifkan keterampilannya sendiri. 

Keterampilan sihir tipe air 【Clear Blizzard】. 

Cahaya spiral seperti kristal mengikuti jalur yang dilacak oleh sinar 【Flare Blaster】. 

Dinding dan langit-langit yang terbakar langsung membeku. 

Shin memantau celah saat mereka berlari di atas es, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka 
pulih. Pembekuan bertindak sempurna sebagai hambatan untuk pemulihan. 

Tidak ada lagi yang bisa menunda kemajuan mereka sekarang: Shin dan Schnee berlari 
dengan kecepatan penuh menuju tujuan mereka. Akhirnya, mereka hanya butuh 5 menit 
untuk mendekati pintu keluar. Mereka tidak menembus jalan keluar mereka hanya karena 
balok itu mungkin telah melukai kelompok Tiera. Shin membuka dinding terakhir yang 
tersisa dan mereka tiba di depan Pohon Dunia. 

"Shin! Menguasai!" 

Tiera memperhatikan Shin dan Schnee saat mereka menerobos keluar dari penjara bawah 
tanah dan bereaksi dengan gembira. Sebelum Tiera dan Lymliss, Kagerou menghadapi 
monster dengan ukuran yang sama. 

Monster itu, yang menggeram sambil menunjukkan taringnya, bernama Oggbrym. 

Itu adalah monster tipe binatang dengan empat kaki dan bulu kuning seperti harimau 
dengan bercak hitam. Ia memiliki kepala serigala dan babi hutan dan ekor bersisik seperti 
reptil. 
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Levelnya adalah 712: jika Kagerou bukan spesimen yang bermutasi, ia akan kesulitan 
bertarung sembari melindungi Tiera dan yang lainnya. Tubuh Kagerou mengalami luka di 
sana-sini. 

Tiera membantu Kagerou dengan keterampilan pemulihannya, tetapi iblis itu sebagian 
besar tidak terluka. Demon Dungeons memberikan peningkatan pada statistik dan 
kemampuan iblis. Bahkan jika levelnya lebih tinggi, Kagerou harus bertarung sambil 
mempertahankan Tiera dan yang lainnya, sementara iblis itu hanya perlu menyerang; yang 
terakhir jelas diuntungkan. 

"Ini adalah akhir untuk sekarang... penjaga yang menjijikkan... !!" 

Oggbrym sepertinya menganggapnya tidak menguntungkan; punggungnya diarahkan ke 
Shin dan Schnee, itu lari menuju kabut, seolah-olah berencana untuk menyelam ke 
dalamnya. Menjadi tipe binatang berkaki empat, itu telah mencapai kabut penjara bawah 
tanah dalam beberapa detik. 

Pada saat yang dibutuhkan untuk memperhatikan kedatangan Shin, membuat keputusan, 
berbalik dan melarikan diri, Shin tidak hanya berdiri diam. Begitu dia melihat Oggbrym 
berbalik, Shin juga bergerak. 

Oggbrym memang cepat, tapi tidak bisa bergerak secara instan. Shin melompat tinggi di 
udara, ke kiri dan mengangkat tinggi dalam gerakan melempar. Di tangan kirinya yang 
kosong, senjata seperti tombak raksasa sepanjang 4 mel muncul. 

Itu adalah pedang kelas Kuno superior yang dibuat khusus untuk menumbangkan 
gerombolan besar monster yang lebih lemah dalam satu serangan, bernama 『Geatharma

』. 

"!?" 

Shin melihat ke arah 『Geatharma appeared yang muncul di tangannya dan gerakannya 

berhenti sejenak. Awalnya, pedang sepanjang 2 mel itu terbungkus dalam api merah, tapi 
pedang yang dipegang Shin dilalap api putih. Saat api berubah warna, siluet peri wanita 
berkedip di depan matanya sesaat. 

Dia tidak merasakan sesuatu yang negatif dari kekuatan yang ditransmisikan dari pedang 
ke tangannya. Sebaliknya, nyala api itu sekarang memiliki semacam aura suci bagi mereka. 

Keraguannya hanya berlangsung sekejap. Mata Shin kembali ke Oggbrym saat dia 
menargetkan binatang itu. Kabut yang membentuk dungeon berubah bentuk, membiarkan 
Oggbrym lolos. 

"Kamu tidak akan kabur !!" 
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Menggunakan platform yang dibuat melalui 【Flying Shadow】, Shin berhasil 

mempertahankan posisinya, meskipun berada di udara, dan meluncurkan 『Geatharma』. 

Berkat kekuatan manusia supernya, 『Geatharma』 terbang di udara meninggalkan jejak 

seperti komet. Bilah api putih itu menghilang di dalam kabut, menembus punggung 
Oggbrym dan menusuk tanah di bawah monster itu. 

Guncangan itu menyebabkan kabut di sekitar Oggbrym menghilang sama sekali. 

"GWOOOOOHHHH !!!! 

Api putih meledak dari 『Geatharma』. Seolah-olah api itu memiliki kemauan sendiri, 

mereka membakar binatang itu di dalam dan luar. 

Beberapa detik kemudian, apinya kembali menjadi merah. Yang tersisa adalah 『

Geatharma』, terjebak di tengah kawah kecil yang hangus. 

"Hei, Shin. Senjata apa itu? " 

Shin mendarat di tanah dan Tiera mendekatinya. Dia merasa monster itu telah 
dimusnahkan oleh kekuatan senjata, bukan kekuatan Shin, jadi dia tidak bisa menahan rasa 
ingin tahu. 

"Itu pasti melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi biasanya dia tidak memiliki kekuatan 
seperti itu. Aku melihat siluet seperti peri ketika aku hendak melemparkannya, jadi kurasa 
salah satu pendeta Pohon Dunia masa lalu memberikannya kekuatan? Kita tepat di depan 
Pohon Dunia. " 

Shin memandang 『Geatharma』, yang telah mengubah iblis menjadi abu, lalu ke tengah 

ruangan. Di tengah, di luar kedalaman area suci yang berubah menjadi penjara bawah 
tanah, Pohon Dunia menjulang di atas mereka. 

Batangnya, lebarnya kira-kira 5 mel, sepertinya tidak bertambah kurus tidak peduli 
seberapa tinggi kelihatannya. Cabang dan daunnya bersinar dengan rona keemasan, yang 
membuat siapapun yang melihatnya merasa lebih damai hanya dengan sekali pandang. 

Seperti yang dikatakan Tiera, sebagian dari pohon itu dicat hitam, dan cahayanya menjadi 
redup pada saat itu. Itu mungkin disebabkan oleh ketidakmurnian; kabut membuat tidak 
mungkin untuk melihat pohon melebihi ketinggian tertentu. 

"Kita mengalahkan iblis itu, tapi penjara bawah tanah itu masih ada... kurasa itu tidak 
diciptakan oleh iblis itu." 

Biasanya, mengalahkan bos iblis menyebabkan penjara bawah tanah iblis menghilang. 
Namun, dungeon ini tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. 
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"Apakah itu satu-satunya monster yang menyerangmu?" 

"Ya, tiba-tiba ia keluar dari kabut dan menyerang. Kami bisa menolak hanya karena 
Kagerou melakukan yang terbaik. " 

Tiera menepuk kepala Kagerou. Setelah pertempuran, binatang ilahi kembali ke bentuk 
serigala 1 mel. Lukanya sudah sembuh, matanya berubah menjadi celah saat menikmati 
tepukan kepala Tiera. 

"Apakah Anda sudah menyelesaikan pemurnian?" 

"Belum. Itu semua terjadi saat kita akan mulai. " 

"Bagaimana kalau mencoba item yang kuberikan padamu saat kamu melakukannya? Tidak 
peduli iblis apa yang keluar, aku tidak akan membiarkan mereka menghalangi jalanmu. " 

Schnee mengangguk dan Kagerou melolong setuju. 

"Kamu benar. Siapa yang tahu kapan kita akan diganggu lagi, dan jika Pohon Dunia 
mendapatkan kembali kekuatannya, semuanya akan kembali normal. " 

"Aku m-mungkin tidak bisa banyak membantu, tapi aku akan melakukan yang terbaik 
juga!" 

Lymliss, meskipun tidak dapat mengikuti situasi yang berubah dengan cepat, dipengaruhi 
oleh Tiera dan mengungkapkan tekadnya. Kedua pendeta itu memulai pemurnian, di 
bawah pengawasan Shin dan yang lainnya. Item pemulihan Pohon Dunia telah disiapkan. 

"~~~~~~~ ♪" 

Kedua pendeta wanita itu memegangi dada mereka, dalam doa, saat mereka melantunkan 
melodi tanpa kata. Itu adalah ritme yang tidak dikenal di telinga Shin, tapi entah bagaimana 
terasa menenangkan. 

Pemurnian berbeda dari apa yang Shin dan yang lainnya telah saksikan sebelumnya. Tubuh 
Tiera dan Lymliss diselimuti cahaya lembut saat upacara dimulai. 

Cahaya itu kemudian semakin redup dan melayang menuju Pohon Dunia, bercampur 
dengan auranya. Saat itu, cahaya Pohon Dunia berangsur-angsur menjadi lebih terang. 
Pada saat yang sama, bagian-bagian yang menghitam karena ketidakmurnian semakin 
berkurang. 

"Schnee, mungkinkah itu ..." 

"Ya, salah satu pendeta wanita sebelumnya, tentunya. Dia pasti meminjamkan kekuatannya 
kepada mereka. " 
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Setelah sekitar 10 detik dari dimulainya pemurnian, peri perempuan dengan rambut perak 
dan mata hijau muncul di udara. Siluet itu melayang di belakang Tiera dan Lymliss, 
memegangi tangannya seolah sedang berdoa. Entah bagaimana, Shin mengira dia mirip 
dengan Tiera. 

Kabut sedang berubah. 

"Ya, sesuatu pasti akan terjadi. Mari tetap waspada. " 

Saat pemurnian Pohon Dunia berlangsung, kabut mulai berubah. Shin dan yang lainnya 
bersiap untuk dapat menghadapi perkembangan tiba-tiba saat kabut semakin menipis. 

Beberapa detik sebelum pemurnian berakhir, kabut terkonsentrasi menjadi satu titik, tidak 
jauh dari Pohon Dunia. Pendeta wanita yang muncul di belakang Tiera dan Lymliss 
menghilang sebelum mereka bisa membuka mata. 

"Dungeon master akhirnya memberkati kita dengan kehadiran mereka?" 

Penjara bawah tanah iblis mana pun memiliki iblis sebagai intinya. Jika iblis ini tidak 
dikalahkan, penjara bawah tanah tidak akan pernah hilang. Bos seperti itu biasanya berada 
jauh di dalam dungeon, jadi tidak aneh jika muncul di sini. Kabut berubah bentuk, akhirnya 
membentuk siluet seukuran manusia. Untuk alasan yang tidak diketahui, siluet itu memiliki 
fitur seperti peri. 

"Apa yang sedang terjadi?" 

Shin melihat nama yang ditampilkan oleh 【Analyze】 dan alisnya berkerut. Alasannya 

adalah bahwa iblis seukuran manusia memiliki dua nama. 

Salah satunya adalah Ragoj. Level 802-nya menempatkannya sebagai Duke di antara iblis. 
Menjadi peringkat berikutnya setelah Grand Duke, tidak aneh jika iblis ini dapat mengambil 
bentuk manusia. 

Nama lainnya adalah Crissot Lucent. Lucent, seperti Tiera. Nama anggota klan penjaga 
Pohon Dunia ditampilkan sebagai identitas iblis. Shin tidak bisa membantu tetapi bingung. 

"... Tidak... tidak mungkin." 

Sementara Shin bingung dengan identitas ganda, terutama bagian Lucent, Tiera 
mengungkapkan ketidakpercayaannya. Matanya bergetar, untuk mengekspresikan 
kekacauan batinnya, seperti halnya kepalanya, menolak untuk menerima apa yang 
dilihatnya. Tiera melangkah mundur. 

"Ayah..." 
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Tidak ada yang menyangka akan mendengar bisikan kata-kata yang nyaris tidak keluar 
dari bibir Tiera. Sebagai tanggapan, mata iblis berwajah batu itu menoleh ke arahnya. Saat 
dia tercermin dalam pupil matanya, ekspresi iblis itu berubah. 

"Ng... gah..." 

Tidak hanya ekspresi iblis itu, tetapi bentuk tubuhnya sendiri berubah menjadi. Dia juga 
terlihat seperti telah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. 

"....dia kabur." 

Iblis itu kehilangan bentuk tubuhnya dan menghilang seolah-olah meleleh di udara. 
Kehadirannya tidak ada lagi dan penjara bawah tanah menghilang, tetapi tidak ada yang 
mengira dia telah dikalahkan. 

Salah satu iblis telah dikalahkan, tetapi seluruh kelompok merasa bahwa situasinya 
menjadi lebih kacau dan rumit. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 15 - 3.2 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 15 Bab 3 Bagian 2 "Tiera, kamu baik-baik saja?" 

"Eh?" 

Shin memanggil Tiera, yang sedang menatap ke arah iblis itu sebelum menghilang dengan 
tatapan kosong di matanya. 

"Bagaimanapun, dungeon telah menghilang dan area suci kembali normal. Item tersebut 
tampaknya juga berpengaruh. Untuk berjaga-jaga, mari kita cari getah dan kembali. " 

"Ah... ya, benar." 

Tanggapan Tiera menunjukkan bahwa dia belum pulih, tetapi Shin tidak mendesaknya dan 
pergi untuk mengambil getah Pohon Dunia. Dia mengira Lymliss akan mengatakan sesuatu, 
tetapi dia tampaknya khawatir tentang Tiera dan tidak melihat ke arah Shin. Dia tampak 
putus asa, mungkin menyesali tidak bisa melakukan apa-apa. 

"Oh ya, aku akan memberikan ini untuk berjaga-jaga jika Lymliss." 

"Iya...?" 

"Itu adalah item yang dapat melindungi Anda sementara jika Anda diserang lagi. Saya 
berhasil, tetapi Schnee Raizar dapat menjaminnya, jadi jangan khawatir. " 

Sebuah insiden telah terjadi tepat di depan Pohon Dunia, jadi dapat diasumsikan bahwa 
tidak ada tempat yang aman di Lanapacea. Item yang Shin berikan kepada Lymliss hanya 
bisa memberikan perlindungan sementara, tapi itu masih lebih baik daripada tidak sama 
sekali. 

Beberapa menit kemudian, para prajurit elf mendekati lokasi mereka. Sekarang penjara 
bawah tanah itu hilang, hanya ada sekitar satu kemel jarak di antara mereka. Peri yang 
menunggang kuda memimpin kelompok itu, kebanyakan dari mereka melewati level 230. 
Shin berasumsi bahwa mereka adalah Yang Terpilih atau kapten. 

"Nona Lymliss, Nyonya Tiera, apakah kamu aman !?" 

Peri tua yang memimpin kelompok itu bertanya tentang keamanan para pendeta wanita. 
Lymliss menjawab, tapi Tiera masih melihat ke bawah, berdiri di samping Shin dan Schnee. 

"Saya adalah kepala prajurit klan Luderia, nama saya Ordoss Luderia. Izinkan saya 
mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan pendeta wanita kita. Seperti yang 
diharapkan dari nona Schnee Raizar, kehebatanmu bahkan melebihi ketenaranmu yang 
luar biasa. " 
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Ordoss mungkin mengira Schnee adalah pemimpin grup: setelah mengungkapkan rasa 
terima kasihnya, dia membungkuk padanya. 

"Tidak, itu bukan hanya kekuatanku sendiri. Pohon Dunia sendiri melawan dan pemurnian 
para pendeta juga efektif. " 

"Saya melihat. Belum pernah terjadi sebelumnya peristiwa seperti itu terjadi di area suci. 
Kami menduga peningkatan kotoran mungkin menyebabkannya. Bagaimana pendapat 
Anda, Nyonya Raizar? " 

"Saya tidak percaya itu satu-satunya alasan." 

Mereka tidak tahu orang macam apa Ordoss itu, jadi sulit untuk menilai apakah mereka 
harus menyebutkan iblis atau tidak. Namun, dia tidak terlihat terpesona atau bingung. 

"Mungkin... setan bisa terlibat..." 

Schnee masih mencoba mengukurnya, tetapi Ordoss berbicara lebih dulu. Kata-katanya 
membuat khawatir Shin dan yang lainnya. 

"Apakah Anda punya informasi?" 

"Seperti yang mungkin sudah kau ketahui, di antara kami para pejuang ada beberapa yang 
kepribadiannya berubah... tidak, aku harus mengatakan bahwa mereka menjadi orang yang 
sangat berbeda. Beberapa elf yang lahir sebelum Senja Keagungan berhipotesis bahwa 
mereka berada di bawah pengaruh teknik manipulasi mental terlarang. " 

Ordoss terus berbicara, memperjelas bahwa dia mengungkapkan informasi seperti itu 
hanya karena kehadiran Schnee. Lymliss baru saja diserang oleh iblis, jadi dia tidak 
menunjukkan keterkejutan apapun. Ordoss mungkin berpikir bahwa dia perlu tahu juga, 
jadi dia memutuskan untuk berbicara saat dia ada. 

"Kepala klanmu juga bertingkah aneh... apa kau tahu tentang itu?" 

"Memang, saya lakukan. Dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak menunjukkan dirinya 
kepada siapa pun kecuali beberapa pengikut tertentu. Beberapa kepala ksatria memandang 
ini dengan kecurigaan, tapi tidak ada yang tidak wajar dalam cara dia berbicara dan dia 
menjalankan tugas sehari-hari seperti biasa, jadi tuduhan atau keraguan akan dianggap 
tidak berdasar. " 

Kata-kata Ordoss konsisten dengan apa yang dikatakan Herald. Rupanya, ada perpecahan 
di antara para kepala prajurit. 

Setelah Ordoss menyebutkan itu, sekelompok elf lain tiba. 

"Mari kita berhenti di sini sekarang. Kepala prajurit yang mendekat adalah salah satu yang 
berubah. " 
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"Dimengerti. Kami juga akan menyelidiki masalah ini sendiri. " 

"Terima kasih." 

Ordoss membungkuk lagi, lalu berdiri di samping Lymliss. Tak lama kemudian, peri lain 
tiba, ditemani pasukan. Pendatang baru itu tampak masih muda. 

"Lady Lymliss, apakah kamu aman !?" 

Peri yang memimpin kelompok itu lalu bergegas ke arahnya, tetapi Ordoss melangkah di 
depan untuk menghentikannya. 

"Tuan Ordoss, apa artinya ini?" 

"Perlindungan Lady Lymliss adalah tugasku. Hormat saya untuk memeriksa area suci, 
bukan? Mari kita berdua menjalankan tugas kita. " 

Ordoss rupanya tidak berniat membiarkan elf yang baru tiba itu mendekati Lymliss. 
Memang benar bahwa itu adalah tugas Ordoss untuk menjaga Lymliss, jadi peri lain tidak 
keberatan. 

"Kalau begitu, kita akan kembali ke kediaman." 

"Tolong tunggu sebentar. Lady Tiera adalah pendeta dari klan Lucent yang sekarang sudah 
tidak ada lagi. Sekarang Lucent adalah bagian dari klan Luderia kita, apakah tidak pantas 
baginya untuk ikut dengan kita? " 

Karena kehadiran Tiera, peri yang datang setelah Ordoss menghentikan kelompok Shin 
ketika mereka mencoba pergi. Namun, permintaannya bukanlah salah satu yang mereka 
rasa ingin mereka terima. 

"Tiera adalah rekan kami. Kami akan melindunginya apa pun yang terjadi. " 

"Kamu siapa, manusia? Saya sedang berbicara dengan Lady Raizar! " 

Peri itu jelas meremehkan Shin. Mereka tidak tahu apakah itu kepribadian aslinya atau 
kepribadiannya yang telah berubah, tetapi jelas bahwa interaksi mereka tidak akan ramah. 

"Saya setuju. Jika terjadi sesuatu, kami mampu melindungi Tiera. Atau apakah Anda 
mengatakan bahwa Anda tidak dapat mempercayai kata-kata saya? " 

"Hm... tidak, jika Nona Raizar mengatakan demikian, maka kurasa keamanannya terjamin." 

Kepala prajurit itu mungkin menyadari kekuatan Schnee, jadi dia tidak keberatan lebih 
jauh. Berpikir bahwa tinggal lebih lama hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah, 
Shin berbalik dan menuju ke kediaman. Mereka berjalan normal kali ini di jalanan. 
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Ketika mereka kembali, mereka menemukan peri perempuan yang bertanggung jawab atas 
kediaman menunggu mereka, jelas tertekan. Dia telah mendengar tentang penampilan 
dungeon dan sangat khawatir. 

Tiera bersemangat rendah karena masalah ayahnya, tetapi dia tersenyum cerah. 

"Jadi... ini dia. Sangat sulit untuk bertanya, tapi sayangnya kita tidak bisa mengabaikannya. 
Tiera, Anda mengatakan bahwa iblis itu mengambil rupa ayah Anda? Apa artinya?" 

Shin berharap dia bisa meninggalkan Tiera sendirian, tetapi masalah itu harus ditangani. 

"Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ya, penampilan itu pasti ayahku, Crissot 
Lucent. " 

Kelompok Shin berkumpul di kediaman setelah istirahat sejenak. Bisa dikatakan bahwa 
mereka membutuhkan waktu untuk kepentingan Tiera. Dia sepertinya sudah sedikit 
tenang, tapi ekspresinya masih kaku. Nada suaranya juga berbeda dari biasanya. 

Meski begitu, mereka perlu membicarakannya. Bagaimanapun, anggota keluarga Lucent, 
klan penjaga Pohon Dunia, bisa bersekutu dengan iblis. 

"Sekarang aku memikirkannya, kamu sudah memberi tahu kami tentang ibumu 
sebelumnya, tapi tidak pernah tentang ayahmu." 

"Tentu saja. Aku juga tidak pernah berbicara banyak tentang dia untuk dikuasai. " 

Shin memandang Schnee dan dia mengangguk kecil. 

"Ayah saya adalah kepala klan Lucent. Mungkin bias datang dari putrinya, tetapi dia sangat 
dicintai dan dipercaya oleh semua orang. Dia adalah orang yang sangat mengagumkan. " 

Dia menghargai Tiera dan istrinya Irene, tanpa pernah memanjakan mereka. Tiera 
melanjutkan, mengatakan bahwa dia adalah ayah yang baik dan tegas. 

Hari-hari bahagia itu, bagaimanapun, berakhir dengan tiba-tiba. Tanpa petunjuk atau 
pemberitahuan sedikit pun, Tiera dilanda kutukan. Saat dia masih diizinkan tinggal di desa, 
dia menyaksikan Crissot difitnah atau dihina berkali-kali. 

Pada hari pengasingan Tiera diputuskan, ibu dan ayahnya membuat keputusan penting 
lainnya. Ibu Tiera, Irene, akan membawa Tiera dan melarikan diri dari desa, sementara 
ayahnya tetap tinggal. Itu adalah pilihan menyakitkan dan menyayat hati yang dibuat oleh 
orang tua yang terjebak antara beban tanggung jawab yang berat sebagai klan penjaga 
Pohon Dunia dan cinta untuk anak mereka. 

"Saya tidak tahu apa yang terjadi pada ayah setelah itu. Ketika saya kembali ke sini, saya 
mengetahui bahwa dia meninggal karena suatu penyakit beberapa tahun yang lalu, tetapi 
tidak ada yang lain. " 
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Makamnya tampaknya terletak di lokasi yang terpisah dari ibu Tiera, tetapi Tiera merasa 
belum siap untuk mengunjunginya ketika dia kembali, jadi dia belum pergi melihatnya. 

"Apakah ada yang merawatnya sebelum dia meninggal karena penyakit yang diduga ini?" 

"Terlepas dari situasi kutukan saya, dia masih menjadi kepala klan penjaga, jadi mereka 
mencoba menyembuhkannya. Selama waktu itu, dokter merawatnya. Saya mengenalnya, 
jadi saya pergi untuk menanyakannya, tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada 
kesalahan tentang itu. " 

Elf adalah spesies dengan umur panjang yang tinggi: selama tidak dibunuh, mereka dapat 
hidup dengan mudah selama ratusan tahun. Itu sebabnya Tiera bisa berbicara dengan 
dokter yang mengawasi perawatan ayahnya. Layanan pemakaman Crissot diadakan dan 
dia dimakamkan dengan benar. 

"Di desa ini, orang dimakamkan oleh---" 

"Mereka terkubur di dalam tanah, ya. Peri dan Peri percaya bahwa setelah kematian 
seseorang harus kembali ke alam. " 

"Begitu, jadi seperti orang itu ..." 

Shin mengingat Eline , yang di Palmirack bunuh diri dan berubah menjadi iblis. Kali ini tuan 
rumah meninggal karena sakit, bukannya dibunuh, tetapi mayat itu jelas-jelas sedang 
dimanipulasi. 

"Tapi rasanya berbeda dari saat itu." 

"Setan itu bereaksi saat melihat Tiera. Mungkin mempertahankan beberapa kenangan atau 
keinginan dari kehidupan lampau. " 

"Tunggu, itu tidak bisa... tidak, mungkin saja." 

Shin mendengarkan hipotesis Schnee dan mengingat sesuatu. Di era game, ia berpartisipasi 
dalam acara yang berhubungan dengan iblis yang melibatkan penyelamatan NPC yang 
menolak kepemilikan oleh iblis. Pada akhirnya NPC akan mati, tapi berkat intervensi 
pemain mereka bisa terbebas dari penyesalan dan meninggalkan item. 

Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Schnee, adalah mungkin untuk mempertahankan 
ingatan seseorang bahkan setelah iblis tipe parasit menghuni tubuh seseorang. Itu akan 
menjelaskan mengapa ia tampaknya mengenali Tiera. Namun, itu juga akan menyebabkan 
penderitaan bagi dirinya dan Tiera. 

"Aku baik-baik saja, aku juga bisa melihat nama iblis itu. Aku tidak akan memohon padamu 
untuk menyelamatkan ayahku ... Aku berharap dia beristirahat dengan damai secepat 
mungkin. " 
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Tiera berbicara dengan senyum berani di bibirnya, tanpa menunjukkan kesedihan dan 
amarahnya, jadi Shin dan yang lainnya menanggapi dengan sungguh-sungguh. 

Ayah Tiera, Crissot. Apakah dia benar-benar meninggal karena penyakit? Dalam kasus 
Eline, dia jelas-jelas dikendalikan dan dibunuh oleh setan parasit. " 

"Sepertinya sudah jelas. Penyakit itu sendiri adalah penyakit yang umum. Siapapun bisa 
menangkapnya, tapi biasanya orang menjadi lebih baik. Jika Anda memaksakan diri terlalu 
keras atau dalam kondisi yang buruk, itu bisa menjadi lebih buruk. Itulah jenis 
penyakitnya. " 

Penjelasan Tiera membuatnya tampak seperti dingin. Jika memburuk bisa mematikan, tapi 
itu semua tergantung kondisi orang tersebut. 

Dokter berkata bahwa dia sudah mencapai batas kemampuannya, dalam lebih dari satu hal. 

Istri dan putrinya hilang, klannya dibubarkan: alasan yang cukup baginya untuk merasa 
sangat tertekan, baik secara fisik maupun mental. Namun, penderitaan Crissot tidak akan 
berakhir begitu saja. 

Saat itu, usianya sekitar 400 tahun: sebagai peri, dia masih muda. 

Karena itu, ia terus hidup -- atau lebih tepatnya, tetap hidup -- sebagai "pejantan", 
dibutuhkan jika garis keturunan dari klan penjaga mulai sekarat atau klan Luderia dan 
Lulac gagal menghasilkan pendeta wanita baru. 

Pada akhirnya, dia tidak melahirkan satu pun keturunan, tetapi, meski perlu untuk 
mempertahankan garis keturunan, itu harus menjadi keputusan yang mengerikan dan 
menyakitkan di luar imajinasi Shin. Dia berpikir bahwa dia mungkin akan meninggalkan 
tugasnya untuk melarikan diri bersama keluarganya. 

"Itu mungkin membuatnya menjadi target para iblis." 

"Itu benar... bagi mereka, dia akan menjadi tuan rumah yang ideal." 

Schnee mengangguk menanggapi kata-kata Shin. Kondisi yang diperlukan untuk dimiliki 
Crissot semuanya ada di sana, hampir terlalu nyaman. 

"Aneh, bagaimanapun, meskipun menargetkan kelompok Tiera, dia goyah setelah 
melihatnya. Aku akan mengerti jika dia bersembunyi untuk memata-matai kita. " 

"Iblis terkadang bertarung di antara barisan mereka juga, atau bisa jadi dia baru saja 
diberitahu bahwa target mereka adalah seorang pendeta wanita, tanpa detail lain ... 
meskipun kedengarannya sedikit di luar sana." 

Setan sering bertindak sendiri-sendiri. Bahkan di dalam game, garis keturunan raja racun 
atau kekuatan masing-masing iblis dapat memberikan petunjuk, tetapi tidak cukup untuk 
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memprediksi tindakan mereka secara akurat. Di dunia saat ini, tingkat kebebasan mereka 
bahkan lebih tinggi, jadi bahkan membuat perkiraan umum pun akan sulit. 

"Kami tidak akan ke mana-mana hanya dengan memikirkannya pada saat ini. Yang kami 
tahu adalah Crissot dimanipulasi dan kami harus mengalahkannya. Maafkan saya, Tiera. 
Saya berharap ada hal lain yang bisa kami lakukan. " 

"Tidak masalah. Aku tahu ada hal-hal yang bahkan tidak bisa kamu lakukan, Shin. Selain itu, 
saya sangat marah karena mereka akan menggunakan tubuh ayah saya seperti itu. Tolong, 
jangan menahan apa pun. " 

Tiera masih tampak agak sedih, tetapi permintaan terakhirnya diucapkan dengan kekuatan 
dalam suaranya. 

"Oke, kurasa ini semua informasi yang kami butuhkan. Aku akan kembali ke Shibaid dan 
yang lainnya, mereka mungkin khawatir jika kita terlalu lama. " 

"Aku bertanya-tanya mengapa dia tidak bersamamu." 

"Aku memintanya untuk menjaga pendeta Lulac. Meskipun sangat sedikit orang yang tahu 
tentang kepulangannya, itu untuk berjaga-jaga. " 

Shin mempercayakan Tiera ke Schnee dan menuju ke kediaman Lulac. Kali ini, dia tidak 
merasakan sensasi aneh yang dia rasakan pertama kali. 

Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Shin hendak mengetuk pintu kamar Herald, 
tetapi pintunya terbuka lebih dulu. Itu terbuka seperti pintu otomatis, jadi Shin membeku 
dalam pose "mengetuk". 

Kuu! 

Yuzuha telah membukanya. Shin telah mencapai dan mengalahkan iblis itu dengan cepat, 
jadi dia kehilangan waktu untuk memanggilnya. 

"Ah! Tuan Shin! Kamu aman! " 

"Ah... er, ya. Kami mengalahkan satu iblis, untuk saat ini. " 

"Untuk sekarang...?" 

Di belakang Yuzuha dan Lina, senang melihat Shin kembali, Herald memiringkan kepalanya 
ke samping, bertanya-tanya apakah menjatuhkan iblis itu sesederhana itu. Reaksinya 
sangat normal. 

"Setidaknya, ada satu lagi yang bersembunyi di suatu tempat. Harap tetap aman. " 

"Dimengerti." 
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Dia tahu bahwa ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan Herald, tapi Shin 
mengatakannya dengan cara yang sama. Melawan iblis yang merasuki Crissot dan 
melarikan diri akan sulit bahkan untuk Yang Terpilih. Meskipun barang yang Shin 
tawarkan bisa memberikan bantuan, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak 
bersamanya. 

Namun, Herald menolak menerima barang yang ditawarkan oleh Shin. 

"Oke, Saudaraku, aku pergi." 

"Ya, pastikan Anda memenuhi tugas Anda." 

Shin kembali ke kediaman bersama Lina. Sebelum dia meninggalkan kediaman, Herald 
mengatakan kepadanya -- berhati-hati agar tidak didengar oleh Lina -- bahwa jika dia 
pernah dimanipulasi oleh iblis, Shin harus membunuhnya tanpa ragu-ragu. Ekspresinya 
menunjukkan bahwa dia menerima bahwa itu mungkin terakhir kali mereka bertemu. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 15 - 3.3 
TNG Vol. 15 Bab 3 Bagian 3 Keesokan harinya, seorang utusan dari klan Luderia 
mengunjungi kediaman tempat kelompok Shin tinggal. 

"Anda ingin tahu apa yang terjadi secara detail?" 

"Iya. Kami telah mendengar laporan Lady Lymliss, tetapi dia tidak begitu ahli dalam 
pertempuran, oleh karena itu kami ingin mendengar lebih banyak detail dari Anda. " 

Kemunculan tiba-tiba dungeon dan serangan iblis. Lymliss tidak panik, tapi dia seorang 
pemula dalam hal pertarungan. Kami akan memulai pemurnian tetapi penjara bawah tanah 
muncul, kami diserang, kami bertarung, Shin dan Schnee tiba dan menyelamatkan kami. 
Cerita Lymliss rupanya sangat umum. 

Fakta bahwa area suci sedang diubah menjadi penjara bawah tanah adalah peristiwa yang 
sangat serius. Tidak puas dengan laporan seperti itu sangat bisa dimengerti. Selain Lymliss, 
satu-satunya orang yang mengetahui secara detail apa yang terjadi adalah Tiera. 

Shin dan Schnee dapat mengetahui apa yang terjadi setelah kedatangan mereka, tetapi 
lebih wajar untuk bertanya kepada Tiera, karena dia telah hadir sejak awal. Tidak seperti 
Lymliss, dia berpengalaman dalam pertempuran, jadi dia cenderung memberikan 
penjelasan yang tidak terlalu membingungkan, tidak termasuk penampilan Crissot. 

"Tuanku dan rekannya benar-benar mengalahkan iblis itu, jadi aku akan mematuhinya 
hanya jika mereka juga hadir. Saya yakin bahwa lebih banyak informasi hanya dapat 
membantu. " 

"Tentu, kami akan berterima kasih jika mereka berpartisipasi juga." 

Utusan itu segera menerima permintaan sopan Tiera. Mungkin karena mereka bukan dari 
fraksi kepala klan, permintaan itu dengan mudah dikabulkan. Utusan itu harus memiliki 
tingkat otoritas tertentu. 

Tiera telah memutuskan untuk bersama Shin dan yang lainnya; Jika mereka tidak diizinkan 
untuk berpartisipasi, dia akan menolak, jadi mereka senang tidak perlu negosiasi. 

"Baiklah, apa yang akan mereka lakukan pada kita?" 

"Aku penasaran. Transformasi penjara bawah tanah mungkin tidak ada hubungannya 
dengan rencana kepala klan... tapi jika demikian, mereka pasti akan tahu apa yang terjadi. 
Mereka mungkin menunjukkan bahwa mereka menangani situasi dengan sangat serius. " 

Schnee menyebutkan kemungkinan makna di balik penyelidikan itu. Jika mereka sudah 
mengumpulkan informasi, pasti ada motif lain di baliknya. 
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Mungkin juga mereka ingin menyalahkan kelompok Shin untuk menahan mereka dan 
mungkin memberi mereka perlakuan yang sama seperti prajurit yang secara radikal 
mengubah kepribadian. 

"Kita harus mempersiapkan diri semampu kita. Kita juga tidak bisa membawa Lina, jadi 
aku akan meminta Shibaid untuk menjaganya selama ini. " 

"Maaf menjadi beban..." 

"Tidak, kamu bukan seorang frontliner, jadi jangan khawatir tentang itu." 

Shin dengan cerah mendorong Lina yang sedih. Bagaimanapun, dia akan membantu dengan 
pemurnian. Di sisi lain, tidak banyak yang bisa dilakukan Shin untuk membantu Pohon 
Dunia. 

Kelompok tersebut membuat persiapan yang diperlukan dan menuju ke kediaman Luderia 
pada waktu yang ditentukan. 

"Dan kami di sini, menunggu." 

"Mereka menyuruh kami datang saat ini, mengapa mereka belum siap?" 

Mereka tiba pada waktu yang ditentukan, tetapi disuruh stand by di semacam ruang 
tunggu, karena kepala marga belum siap. 

Mereka disajikan teh dan biskuit, karena kehadiran Tiera dan Schnee, tetapi mereka tidak 
menyentuhnya. Shin diharapkan akan diminta untuk melepaskan senjatanya, tetapi berkat 
posisinya sebagai pendamping Schnee, dia diizinkan masuk tanpa syarat tertentu. 

"Bagaimanapun, ini sangat buruk ... bahkan aku bisa merasakannya." 

Suasananya mirip, namun berbeda, dengan ketidakmurnian dan racun. Semacam suasana 
berbahaya memenuhi seluruh kediaman. Shin tidak sepeka Tiera atau Schnee, tapi cukup 
tebal sehingga dia bisa membedakannya. 

"Saya yakin ada orang yang akan berubah menjadi aneh hanya dengan tinggal di sini. 
Meskipun orang yang mengizinkan kita masuk sepertinya tidak memperhatikan apapun... " 

Schnee dengan termenung menyuarakan pikirannya. Ekspresi elf yang mereka lihat di 
kediaman semuanya cukup normal. 

"Saya bisa merasakan aura negatif bocor dari mana-mana... memuakkan. Mengapa tidak 
ada yang menyadarinya? Ini juga tidak seperti ini terakhir kali aku datang. " 

Tiera berbicara sambil menggosok lengannya. Dia sangat sensitif terhadap aura negatif dan 
semacamnya, jadi dia terlihat lebih terpengaruh daripada Shin dan Schnee. Di sampingnya, 
Kagerou tampak khawatir. 
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Setelah sekitar satu jam menunggu, mereka akhirnya diberi tahu bahwa persiapan sudah 
selesai. 

"Mari kita lihat apa yang mereka sediakan untuk kita..." 

Mereka mengikuti petugas elf melewati kediaman, memastikan untuk memetakannya saat 
mereka pergi. Ada banyak koridor, tikungan dan belokan yang serupa, seperti labirin. Juga, 
karena kecepatan petugas yang santai, mereka membutuhkan sekitar 10 menit untuk 
mencapai markas klan. 

Ruangan itu terstruktur seperti banyak ruangan lainnya, sehingga sangat sulit untuk 
dibedakan dari ruangan lain yang mereka lewati. Shin mengira bahwa kediaman itu 
sepertinya dibuat untuk menghalangi dan mengusir serangan musuh. 

"Memasukkan." 

Suara laki-laki terdengar dari dalam ruangan. Petugas kemudian membuka pintu. 

Di dalamnya ada tempat duduk yang ditinggikan, dikelilingi di keempat sisinya oleh tirai 
tipis, dan beberapa elf duduk di sisi kanan dan kiri ruangan. Shin memperhatikan Ordoss 
dan prajurit elf yang datang setelahnya dan menebak bahwa para elf hadir di tempat para 
kepala prajurit dan elf lainnya dekat. 

Ada siluet di balik tirai: kemungkinan karena pesona khusus yang mereka miliki, 【Analisis

】 tidak bisa digunakan. Itu tidak sepenuhnya tidak dapat digunakan, namun: meskipun 

terganggu, beberapa informasi masih ditampilkan. 

"Nona Tiera, duduklah di depan kepala. Lady Raizar dan rekannya, di belakangnya. " 

Instruksi datang dari Ordoss. Kursi mereka sudah diputuskan dan ditandai dengan bantal. 

Sepertinya tidak ada jebakan. Setelah Tiera dan yang lainnya duduk, elf yang duduk di 
sebelah kursi yang ditinggikan mengajukan pertanyaan padanya. Dia ditugaskan untuk 
berbicara mewakili kepala klan, yang tampaknya tidak mau berbicara dengan mereka 
secara langsung. 

Mencakup topik yang relatif luas, pertanyaannya pertama tentang Pohon Dunia, kemudian 
iblis dan monster yang muncul di penjara bawah tanah, dan akhirnya ketidakmurnian. 

Shin dan Schnee menjawab untuk Tiera ketika dia tidak tahu, seperti jenis monster di 
dungeon dan seberapa kuat mereka. Tierra telah diserang oleh iblis itu sebelum dia 
bertemu monster, jadi dia tidak bisa menjawab bahkan jika dia mau. 

Selama proses Tiera mengajukan beberapa pertanyaan sendiri, tetapi selalu dijawab bahwa 
Lulac dan Luderia akan menangani situasi tersebut, sehingga dia tidak dapat memperoleh 
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informasi apapun. Dia telah dipanggil hanya untuk memberikan informasi: Luderia tidak 
berniat untuk bertukar informasi. 

Saat Tiera menjawab pertanyaan, Shin memeriksa kepala klan sebentar. Informasi yang 
ditampilkan oleh 【Analisis】 secara bertahap meningkat. Mungkin karena Shin adalah 

penggunanya, atau ada sesuatu yang memberinya kekuatan, dia akan segera dapat 
mengetahui nama dan level kepala klan. 

Dia harus menjaga target dalam bidang pandangnya untuk mempertahankan skill, jadi Shin 
melirik ke sisi kanan dan kiri ruangan, tanpa menggerakkan kepalanya. 

Banyak elf di sisi kanan memandang Tiera dengan tidak hormat, sementara elf di sisi kiri 
memelototi mereka dengan amarah dan dendam. 

Para elf di kiri mungkin masih waras, sedangkan elf di kanan adalah orang-orang yang 
telah berubah secara radikal. Ordoss juga ada di kiri. Shin juga memperhatikan wajah lain 
yang tidak asing: Anaheit, peri yang berdiri menjaga di gerbang Lanapacea. Nama 
belakangnya adalah Luderia, tetapi Shin berpikir, sebagai penjaga gerbang, dia tidak akan 
dipanggil ke pertemuan seperti itu. 

"Pertanyaan selanjutnya adalah... apa? Tidak, ya, saya mengerti. " 

Penanya itu tampak bingung, jadi Shin balas menatapnya. Dia terlihat bingung. 

"Ehm, pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu lakukan setelah pengusiran? " 

"Eh?" 

Tiera juga bingung. Semua pertanyaan sampai saat itu terkait dengan penjara bawah tanah 
dan iblis, jadi normal baginya untuk terkejut dengan perubahan mendadak pada 
tindakannya setelah diusir dari desa. 

"Apa masalahnya? Menjawab." 

"Er, itu tidak ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi." 

"Jawab sudah !!" 

Tidak hanya Shin, tapi juga elf lain di sekitar mereka bingung dengan percakapan antara 
Tiera dan si penanya. Kedua sisi ruangan terfokus padanya, bertanya-tanya apa yang 
sedang terjadi. 

"Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui hal seperti itu sekarang?" 

Tiera tidak berniat untuk menjawab pertanyaan seperti itu dan bertanya apa tujuannya. 
Siluet kepala klan disembunyikan oleh tirai, jadi mata semua yang hadir terfokus pada si 
penanya. 
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"Itu... Tuanku? Mengajukan pertanyaan seperti itu pada saat ini akan--- " 

Kepala klan mungkin mendesak penanya untuk mematuhi perintahnya, tetapi yang 
terakhir tampak semakin bingung, terutama karena dia adalah pusat perhatian di ruangan 
itu. Matanya bolak-balik dari kepala klan ke Tiera dan seluruh ruangan, tidak tahu harus 
berkata apa. 

"T-penyelidikan selesai! Anda boleh pergi! " 

Kepala klan jelas memiliki lebih banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi penanya 
mencoba menutup rapat secara paksa. Mempertimbangkan sifat dari pertanyaan 
sebelumnya, Shin membayangkan bahwa pertanyaan berikut menyangkut Tiera secara 
pribadi. Suara kepala klan tidak bisa didengar, mungkin karena sifat gorden. 

Namun, pertemuan itu tidak boleh ditutup. Sebelum Shin atau Schnee dapat menanyakan 
apa yang sedang terjadi, tubuh penanya ditusuk oleh duri pucat. 

"Seandainya 【Analisis】 diakhiri sedikit lebih awal..." 

【Analisis】 sepenuhnya menampilkan informasi dari sosok di balik tirai hanya satu detik 

sebelum penyelidik ditusuk oleh duri. Menyembunyikan nama dan level sampai akhir 
benar-benar tipuan seperti iblis. 

Penanya ditusuk oleh enam duri secara total. Tajam melalui ujung mereka, semuanya 
menembus tubuhnya. Jantungnya juga sepertinya tertusuk, karena elf itu langsung 
terbunuh dan pengukur HP-nya lenyap seketika. 

"Awas!! Itu bukan kepalanya, itu iblis !! " 

"Itu berubah menjadi kepala !?" 

"Tarik senjatamu !! Lindungi nona Tiera !! " 

Shin berteriak untuk memperingatkan para elf di sisi kiri ruangan. Sebagai kepala prajurit, 
tanggapan mereka hampir seketika. Di sisi lain, para elf di sebelah kanan bergerak agak 
lambat. Mereka mungkin sedang dalam pengaruh. 

Para elf hanya menyebut Tiera kemungkinan besar karena mereka tahu bahwa tidak perlu 
melindungi Schnee atau Shin. 

"Melindungi!!" 

Ketika para elf di sebelah kiri mulai bergerak, sebuah suara memutar muncul dari balik 
tirai. Begitu terdengar, para elf di kanan mulai bergerak menuju Tiera, dengan kelincahan 
dan kecepatan yang sama sekali berbeda dari detik sebelumnya. Mereka benar-benar 
berada di bawah kendali iblis. 
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"Sekarang bukan itu yang aku harapkan dari setan untuk mengatakan ..." 

Shin langsung melompat ke samping Tiera. Saat menjatuhkan elf yang menyerang, dia tidak 
bisa menghilangkan perasaan aneh tentang perintah iblis. Sulit untuk mendengar karena 
nada suara iblis yang memutar, tetapi dia cukup yakin bahwa iblis itu berkata "lindungi". 

Faktanya, para elf di sebelah kanan tidak hanya mencoba menjatuhkan Shin dan Schnee, 
tetapi juga mencoba menangkap Tiera. Senjata mereka tidak ditujukan padanya. Mereka 
mencoba mengambil pendeta wanita, musuh alami iblis, tanpa menyakitinya. Itu mungkin 
layak dalam situasi di mana mereka memiliki keunggulan absolut, seperti ketika Lina 
diculik, tetapi sekarang mereka harus melawan Shin, Schnee, dan kepala prajurit elf. 

Para elf di sisi iblis menyerang tanpa mempedulikan luka mereka. 

"Apa yang terjadi padamu... bodoh...!" 

Para elf yang melindungi Tiera bersama Shin dan Schnee berteriak. Untuk menghindari 
membunuh saudara-saudara mereka, mereka menyerang dengan bilah pisau mereka yang 
tumpul dan metode serupa. 

Shin mengingat peri yang dia temui ketika akan bertemu Lymliss: itu mungkin untuk 
berbicara secara normal dengan mereka, tetapi sekarang mereka berdiri kembali tidak 
peduli berapa kali mereka dipukul, seperti boneka hidup. Gerakan mereka sepertinya 
terpisah dari keinginan mereka. 

"Kepala klan memanipulasi mereka. Tidak, kepala klan palsu itu! " 

Shin mewujudkan 『Moonless』, membungkusnya dengan air yang berputar-putar dan 

mengayunkannya ke arah kepala klan. 

Skill kombinasi Katana / Air 【Glacial Moon Blade】. 

Bilah es berbentuk bulan sabit menebas tirai, melesat menuju kepala klan. Namun, sebelum 
bisa tercapai, target itu menjauh. Sebuah bayangan melompat keluar dari tirai, mendarat di 
sudut ruangan. 

Setelah membersihkan ruang bawah tanah yang muncul di area suci, Shin menyadari 
bahwa duri yang menembus penanya tampak seperti terbuat dari kabut terkonsentrasi, 
seperti yang ada di penjara bawah tanah. 

Itu cukup untuk mengkonfirmasi identitas iblis, dan, berkat 【Analisis】, dia memiliki 

bukti lebih lanjut. 

Crissot Lucent -- Level 952 
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Level iblis telah melonjak sejak pertemuan terakhir mereka. Separuh tubuhnya memiliki 
wujud seperti kabut, sedangkan separuh lainnya mempertahankan sosok elf. Bagian elf 
memandang Tiera dengan ekspresi jahat, sedangkan bagian kabut sangat mirip dengan 
amuba, memanjang dan memendek tanpa bentuk tetap. 

"Apa !?" 

"Itu monster..." 

"Tidak mungkin... kamu..." 

Para elf terguncang oleh identitas asli bayangan itu. Beberapa dari mereka mengenali sisi 
elf dari iblis itu, tetapi tidak dapat mempercayai mata mereka. 

"Schnee, tolong jaga elf musuh. Aku akan menangani itu. " 

"Dimengerti." 

Schnee bergerak untuk membantu para elf yang telah diperlambat oleh kebingungan dan 
keterkejutan mereka. Serangan Shin menarik perhatian Crissot, tetapi gerakan elf yang 
bermusuhan tidak berubah. Mereka cukup rusak untuk tidak sadarkan diri, tetapi gerakan 
mereka tidak berhenti atau bahkan tumpul. 

Dalam hal ini, mereka perlu dihentikan secara fisik dengan mematahkan anggota tubuh 
mereka atau dengan penyakit status seperti kelumpuhan. Schnee pasti bisa menghadapi 
situasi ini dengan berbagai cara. 

Masalahnya adalah iblis itu juga memutuskan untuk bertindak dalam situasi seperti itu. 

Mungkin karena menggunakan tubuh Crissot Lucent, ayah Tiera, mata iblis itu masih 
tertuju padanya, meskipun sebenarnya Shin berdiri di hadapannya, bersenjata dan siap 
menyerang. Dia tampak penuh dengan celah. 

Namun, bagian kabutnya berbeda. Itu berubah bentuk seperti amuba, tetapi mengabaikan 
para elf dan hanya menargetkan Shin. Itu jelas melihatnya sebagai musuh. 

"AgAIn... yOu dARe tAke fROm mE agAIn !? Aku mengukur seluruh hidupku, semua yang 
pernah kumiliki, untuk melindungi dunia, melindungi pohon dunia, dan inilah yang aku 
terima !? " 

Air mata merah darah mengalir dari mata Crissot, menetes di lantai. Dia tidak repot-repot 
menghapusnya, tetapi sedikit demi sedikit nada suaranya kehilangan nada bengkok seperti 
iblis. 

Bahkan saat dia berteriak, duri yang sama yang menusuk si penanya terus menyerang Shin. 
Seiring dengan levelnya, statistik iblis juga meningkat. Setiap pukulan cepat dan kuat. Sulit 
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dipercaya bahwa itu adalah bahan yang sama yang menyusun dinding penjara bawah 
tanah. 

Jika salah satu elf dipukul, mereka pasti akan berubah menjadi daging cincang. 

"Perdamaian!? Misi!? Dunia yang mengutuk orang yang kamu cintai lebih baik lenyap !! " 

Monolog Crissot berlanjut saat Shin terus menangkis serangan amuba, memastikan tidak 
ada elf lain yang terkena. Tangan kanan Crissot mencakar wajahnya, mengukir kulit dengan 
kukunya, mengeluarkan darah. Matanya merah. Dia jelas tidak waras lagi. 

Shin mengira itu mungkin karena pengaruh iblis, tetapi meski begitu, ada sesuatu yang 
aneh tentang dia. 

Ketika Shin menyerang kabut duri menggeliat dan menggeliat, seolah kesakitan. 

"Informasi iblis itu menghilang ... apa yang terjadi di sini?" 

Ketika Shin memeriksa status Crissot di ruang bawah tanah, nama iblis itu dengan jelas 
ditampilkan bersama dengan nama elf itu. Status Crissot saat ini, bagaimanapun, tidak 
sama. 

Sejauh 【Analisis】 diperhatikan, Crissot adalah orang normal. 

Tak perlu dikatakan, tidak ada orang normal yang memiliki tubuh bagian bawah yang 
terdiri dari kabut. Duri menggeliat meningkat, jadi Shin memanfaatkan jumlah serangan 
yang berkurang dan bersiap untuk menyerang. 

Dia menahan 『Moonless』 mengarah ke kiri, dengan posisi rendah, lalu melangkah maju. 

Sudah cukup bagi Crissot untuk berada dalam jangkauan pedang Shin. 

Berkat skill tipe-Gerakan 【Ground Shrink】, jarak antara keduanya menghilang dalam 

sekejap. Shin siap menyerang. Katananya menyala, bertujuan untuk membelah Crissot 
menjadi dua. 

Keterampilan bela diri tipe Katana 【Armor Piercer】. 

Shin menyadari bagaimana duri memiliki kekuatan pertahanan yang tinggi selama 
pertukaran sebelumnya, jadi dia memilih keterampilan yang menimbulkan lebih banyak 
kerusakan, semakin tinggi pertahanan targetnya. Bahkan jika bagian elf dari Crissot 
memiliki pertahanan yang sama dengan duri, skill itu cukup kuat untuk membelahnya 
menjadi dua. 

"Kamu bisa memblokir itu...?" 
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Crissot sendiri tidak bisa bereaksi, tetapi duri-durinya bukannya tidak berdaya. Berkat 
kecepatan reaksi tidak manusiawi mereka, semua duri yang tidak menggeliat kesakitan 
berkumpul bersama dan melindungi Crissot dari tebasan Shin. 

Shin berhasil membelah duri menjadi dua, tetapi merasa pedangnya tidak mencapai 
Crissot. Kecepatan katananya sedikit melambat saat menembus duri. Dalam jangka waktu 
singkat itu, tubuh Crissot melompat keluar ruangan. Duri membantunya bergerak dengan 
kecepatan yang mustahil bagi manusia. 

Untuk Crissot seperti dia sekarang, dinding ruangan mungkin juga terbuat dari kertas. Saat 
dia menjauh dari Shin, dia telah menghancurkan tembok dan mulai melarikan diri. 
Penghancuran tembok dan pilar tidak membuat suara, tetapi peta menunjukkan bahwa dia 
melewati tempat-tempat yang seharusnya berada. 

Sepertinya dia bisa bergerak mengabaikan struktur bangunan: satu-satunya cara yang 
mungkin adalah dia berubah menjadi kabut dan melewati celah-celah di dinding atau 
langit-langit. 

Shin ingin mengejar, tetapi para prajurit Luderia, khawatir dengan suara pertempuran, 
masuk ke dalam ruangan. Semuanya termasuk pihak yang mengalami perubahan 
kepribadian radikal. 

"Kh, bahkan penjaga kediaman..." 

"Mungkinkah pasukan prajurit mereka menjadi gila juga?" 

Sejumlah besar prajurit muncul di ruangan itu, entah dari mana. 

Schnee dan para elf yang waras menyerang mereka tanpa menahan, sambil memastikan 
untuk tidak melukai mereka secara mematikan. Saat mereka berdiri kembali setelah 
dirobohkan, jelas bahwa mereka juga berada di bawah kendali iblis. 

Shin tidak tahu persis apa status mereka saat ini, tetapi jika mereka dimanipulasi, dia tidak 
bisa begitu saja meninggalkan mereka. 

"Kami akan menangani situasi di sini. Tolong kejar iblis itu, Shin. " 

"Saya ingin sekali, percayalah, tapi tanggapannya menghilang begitu dia melarikan diri." 

Peta itu tidak menunjukkan tanda-tanda ikon melarikan diri. Shin memperbesarnya dan 
menggunakan keterampilan pendeteksiannya secara maksimal, tetapi tidak berhasil. 

"Daripada itu... apakah kamu merasakannya?" 

"Ya... orang-orang di bawah kendali iblis mulai mengamuk, dan tidak hanya di sini." 
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Kehadiran iblis itu menghilang, tetapi yang lain muncul menggantikannya. Sejumlah besar 
kehadiran mulai bergerak pada saat yang sama, menuju kota dan area suci. Mereka mulai 
melakukannya pada saat yang sama ketika para elf masuk ke ruangan, jadi kehadiran lain 
mungkin mengikuti tuan yang sama. 

"Kita tidak bisa membuang waktu lagi." 

Shin mengaktifkan keterampilan sihir tipe Bumi 【Pelukan Bumi Pertiwi】 pada kelompok 

elf yang menerobos masuk ke ruangan. Tekanan berat terwujud di sekitar Shin, memaksa 
elf yang bermusuhan untuk jatuh ke tanah. 

Setelah menyegel gerakan elf, Shin fokus pada peta. Para elf yang baru saja dia netralkan 
menyerang dengan cara yang sembarangan, tetapi di kota kehadiran musuh dipisahkan 
dalam kelompok, menyerang beberapa lokasi pada waktu yang sama. Di antara mereka, 
Shin mengenali kediaman Lulac dan kediaman yang dipinjam Tiera. 

"Ada iblis lain? Atau mungkin beberapa elf bersekutu dengan mereka atas keinginan 
mereka sendiri... " 

"Itu mungkin. Bagaimanapun, kami tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. " 

Shin dan Schnee mengaktifkan keterampilan sihir tipe Air pada saat yang sama, 
menciptakan dinding es. Mereka mengepung elf yang bermusuhan dengan itu, menghalangi 
gerakan mereka. Mereka juga menyegel pintu masuk untuk mencegah lebih banyak elf 
masuk. 

Es, yang diciptakan oleh kekuatan sihir Shin dan Schnee, terlalu keras untuk digaruk oleh 
para elf. Shin dan Schnee kemudian memanggil para elf yang waras dan pergi. Mereka tidak 
tahu apa yang iblis akan lakukan selanjutnya, tetapi Crissot kemungkinan besar akan 
menargetkan Tiera lagi. 

Karena sifatnya, bagaimanapun, iblis juga cenderung menargetkan Pohon Dunia atau 
pendeta wanita lainnya. Shin menyimpulkan bahwa dalam kasus seperti itu, mereka hanya 
perlu melindungi mereka semua bersama-sama, dan memutuskan untuk berkumpul 
kembali dengan Shibaid dan yang lainnya terlebih dahulu. 

"Tekanan yang cukup kuat untuk menyaingi nona Schnee... apa sebenarnya dirimu...?" 

"Mari kita bicarakan tentang itu saat keributan ini selesai." 

Shin menghindari jawabannya dan membuat lubang di langit-langit dengan sihir, untuk 
membuka jalan baginya dan yang lainnya. Dia yakin para kepala prajurit bisa 
mengikutinya. 

Shin menunggu semua orang naik ke atap, lalu keluar. Seperti yang dia duga, semua kepala 
prajurit dengan mudah naik. 
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"Kami akan bergerak dengan 【Menyembunyikan】 diaktifkan mulai sekarang. Tolong 

jangan tinggal terlalu jauh dariku atau Schnee. " 

"Tidak, kita akan pergi ke tempat nona Lymliss berada. Kami menyuruhnya menunggu di 
area suci, kalau-kalau terjadi sesuatu. Dia dijaga oleh prajurit elit, tetapi jika lawannya 
adalah iblis, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi. Dalam kasus terburuk, kita harus 
melindunginya dengan nyawa kita. " 

Berkat pemulihan Pohon Dunia, kekuatan area suci untuk mengusir kotoran dan racun 
telah tumbuh. Saat ini, itu adalah lokasi teraman di negara ini. Beberapa prajurit dapat 
menggunakan Obrolan Pikiran, jadi mereka sudah bertukar informasi. Mereka meminta 
Shin dan Schnee untuk pergi bersama Tiera dan berkata mereka akan pindah secara 
terpisah. 

"Apakah mereka akan baik-baik saja...?" 

"Dilihat dari perlengkapan mereka, mereka harusnya Para Terpilih tingkat lanjut. Jika 
lawan mereka hanyalah tentara, mereka seharusnya tidak dalam bahaya. " 

Ada juga kepala prajurit di antara para elf di pihak iblis, tapi sejauh yang Shin tahu, yang 
waras lebih kuat. Beberapa dari mereka juga melengkapi senjata tingkat Mitologi, 
meskipun peringkatnya lebih rendah. Selama mereka tidak menghadapi iblis seperti yang 
dikalahkan Shin di penjara bawah tanah, mereka tidak akan kalah. Jika para prajurit mulai 
membunuh dari awal, tentara belaka tidak bisa membanjiri mereka, bahkan dengan 
jumlah. 

Hal-hal akan berbeda jika mereka melawan iblis, tapi itu bisa dikatakan tentang siapa saja. 
Kelompok Shin, yang mampu menangani iblis kelas Grand Duke sendiri, adalah yang tidak 
normal. 

"Ada kelompok yang lebih kuat yang pergi ke kediaman... mereka mungkin merasakan 
kembalinya Lina. Mari bergabung dengan mereka dengan cepat dan menuju ke area suci. 
Maaf, tapi kecepatan adalah yang terpenting sekarang. " 

Shin meraih Tiera yang khawatir dan melompat. Itu cara tercepat. 

"H-hei, Shin !? Apa yang kamu... kami terbang !? " 

Tiera terkejut tiba-tiba dibawa seperti itu, tetapi dia bahkan lebih terkejut dengan fakta 
bahwa mereka tidak mendarat setelah lompatan pertama. 

"Saya ingin mempelajarinya juga. Bisakah Anda mengajari saya setelah hal-hal diselesaikan 
di sini? " 

"Saya akan senang, tapi sejujurnya saya tidak tahu persis mengapa itu terjadi." 
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Schnee melayang di samping Shin saat mereka melompat, meraih lengannya dan berbicara. 
Shin sekarang melompat sambil membawa Tiera di lengan kirinya dan Schnee di tangan 
kanannya. Dalam keadaan lain, itu akan menjadi posisi yang sangat membuat iri. 

"Kita mulai!" 

Shin dengan paksa menendang udara. Jalanan dan rumah Lanapacea lewat seperti kabur di 
bawah mereka. Setelah beberapa menit, mereka melihat kediaman tempat Shibaid 
menunggu. Itu sudah diserang: mereka bisa melihat mantra sihir dan panah diluncurkan ke 
arahnya. Cadar setengah transparan di sekitar kediaman, bagaimanapun, menolak mereka 
semua. Itu adalah pelindung pelindung yang diciptakan oleh senjata Shibaid, 『Great Shell 

Shield of Collision』. 

Prajurit elf berjumlah sekitar 50, tetapi hanya serangan dari Yang Terpilih yang dapat 
mempengaruhi penghalang. Shin menghubungi Shibaid melalui Mind Chat, yang 
mengatakan bahwa Lina dan para elf yang bekerja di kediaman berkumpul bersama di 
bawah perlindungannya. 

Yuzuha sendiri sudah cukup untuk mengalahkan para penyerang sementara Shibaid tetap 
bertahan, tetapi karena mereka tidak mengetahui situasi saat ini, mereka memilih untuk 
menghubungi Shin sambil mempertahankan kediaman. 

"Orang-orang ini memiliki penyakit status negatif... mereka berbeda dari yang 
sebelumnya." 

Aku akan menyembuhkan mereka. 

Schnee mengaktifkan 【Cure】, menargetkan semua elf. Ketika penyakit status mereka 

menghilang, mereka kehilangan kesadaran dan pingsan. Shin memastikan tidak ada bahaya 
lagi dan bergabung dengan Shibaid dan yang lainnya. Mereka tidak punya cukup waktu 
untuk mengunci begitu banyak orang di suatu tempat. 

"Apa yang akan kita lakukan sekarang?" 

"Saya berpikir untuk bergabung dengan Lymliss dan yang lainnya di area suci. Saya tidak 
tahu bagaimana iblis yang menggunakan tubuh Crissot akan bergerak, tetapi mereka pasti 
akan menargetkan area suci dan para pendeta wanita. Mungkin ada iblis lain di sekitar, 
mereka mungkin menyerang sebagai kelompok lain kali. " 

Pohon Dunia telah disembuhkan, tetapi tidak dapat melakukan serangan balik. Jika iblis 
lain memiliki level yang lebih tinggi, seperti Crissot, itu bisa dalam bahaya. 

"Aku juga ikut. Saya dapat membantu dengan pemurnian. " 

Ya, tolong lakukan. 
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Dalam situasi seperti itu, memusatkan semua kekuatan bertarung yang tersedia di satu 
lokasi membuatnya lebih mudah untuk bertarung. Sekarang dengan Shibaid, Yuzuha, dan 
Lina di belakangnya, kelompok Shin menuju ke area suci. Shin tidak bisa membawa 
semuanya saat melompat, jadi mereka menunggangi mengubah Yuzuha dan Kagerou, 
setelah memberikan dorongan pada mereka. 

"Menurutmu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya?" 

"Seperti yang mungkin Anda pikirkan juga, saya pikir iblis itu akan menargetkan Tiera. 
Saya tidak punya bukti pasti, tapi saya yakin dia sedang mengambil alih iblis. Kata-katanya 
membuatnya tampak seperti dikuasai oleh kebencian dan amarah, tapi menurutku 
perasaannya sebagai orang tua tetap ada, selama Tiera diperhatikan. " 

Shin mengangguk pada kata-kata Schnee. Dalam permainan, iblis selalu iblis, monster terus 
menerus. Di dunia ini, bagaimanapun, apapun bisa terjadi, baik atau buruk. Bukan tidak 
mungkin iblis, yang seharusnya mengambil alih orang lain, untuk diambil alih. 

Kata-kata yang diucapkan oleh Crissot begitu kuat sehingga mereka mulai 
mempertimbangkan kemungkinan itu. Dia menunjukkan kekuatan kemauan yang tidak 
hilang bahkan setelah dia mati dan dirasuki. 

Apa ini sekarang? 

Sebelum kelompok Shin bisa tiba di area suci, situasinya berubah. Dia merasakan semacam 
getaran, bukan karena Yuzuha berlari. Itu adalah getaran yang sangat kuat: bahkan 
Kagerou dan Yuzuha berhenti, bertanya-tanya apa yang terjadi. 

"Shin, lihat itu !!" 

Penyebab fenomena aneh itu dengan cepat terungkap. Schnee menunjuk ke arah cahaya 
berwarna pelangi yang memancar dari area suci. 

"Itu sangat buruk." 

"Shin?" 

Ekspresi Shin kabur, jadi Tiera memanggilnya. 

Semburan cahaya. Jika seperti yang dia ingat, situasinya berubah menjadi yang terburuk. 

"Cahaya itu muncul saat Pohon Dunia mencapai batasnya. Itu akan terbentuk menjadi 
Binatang Ilahi yang menghancurkan dunia. " 

Shin belum pernah melihatnya secara langsung: di era game, dia kebetulan melihat 
cuplikan acara, direkam oleh pemain lain. Cahaya muncul saat Pohon Dunia ditebang, 
kemudian secara bertahap membentuk massa. Pada akhirnya itu berubah menjadi 
Binatang Ilahi yang menghancurkan dunia. 
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Nama resminya adalah Reforgerer binatang dewa penjaga. Itu tampak seperti naga tak 
bersayap yang berjalan dengan dua kaki. Wajahnya tertutup sisik halus, kecuali di mulut, 
dan tidak memiliki organ lain. Lengannya yang besar dan kuat berakhir dengan empat jari, 
masing-masing dilengkapi dengan cakar. Kakinya juga sangat kuat. Kulitnya yang terpahat 
tampak lembut, tetapi lebih keras dari adamantium. 

Reforgerer juga memiliki ekor panjang yang bisa menyapu tembok kota dan 
menghancurkannya. Ia menyerang dengan raungan yang menyebabkan kerusakan fisik, 
serangan langsung dengan lengan, kaki dan ekor, pancaran sinar kuat dari mulut dan 
punggungnya, dan sebagainya. Karena siluet dan serangannya, banyak pemain 
mengidentifikasinya dengan kaiju Jepang tertentu yang terkenal. 

Setan pasti telah melakukan sesuatu. 

"Mungkin Crissot..." 

Crissot memang melarikan diri ke arah area suci. Itu wajar untuk berpikir bahwa dia bisa 
menebang Pohon Dunia. Masalah yang paling mendesak adalah mereka tidak punya cara 
untuk melawan Reforgerer. Ia menggunakan ketidakmurnian sebagai sumber energinya: 
tanpa Pohon Dunia, tidak ada yang bisa menghapus ketidakmurnian, sehingga ia dapat 
memakan sumber energi yang hampir tak terbatas. 

Setidaknya, seseorang membutuhkan senjata Mitologi peringkat lebih tinggi untuk 
merusaknya, tetapi meskipun demikian itu memulihkan semua kerusakan dengan sangat 
cepat. Benar-benar mimpi buruk untuk dilawan. 

Balok yang diluncurkannya juga sangat kuat: tanpa setidaknya perlengkapan tingkat Kuno, 
siapa pun akan meleleh jika terkena. Terkenal, pemain yang terkena sinar seperti itu 
berteriak, "Persetan, devs !!" setelah dipukul. 

"Apa pun yang bisa kita lakukan...?" 

Setelah mengetahui tentang Reforgerer, Lina melihat ke arah cahaya, tidak bisa berkata-
kata. 

Saat itu, semua anggota Rokuten ikut bertarung, tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah 
mengulur waktu. Ketika pertempuran akan berakhir, hanya dua dari enam yang tersisa. 
Pertarungan berakhir hanya karena Reforgerer menggunakan sejumlah besar pengotor 
dan berhenti, kemudian Koki Rokuten dan pemain lain yang berspesialisasi dalam 
pertanian mulai menanam dan memelihara Pohon Dunia. 

Pohon Dunia dibangkitkan dan ketidakmurnian mulai dimurnikan lagi, jadi Reforgerer 
kembali menjadi cahaya dan menghilang. 

Tidak ada yang mendapatkan apa-apa selain kehancuran: itu adalah peristiwa terburuk 
dalam sejarah THE NEW GATE. 
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"Jadi, Shin, binatang suci itu menghilang saat Pohon Dunia ditanam lagi dan kekuatan 
pemurniannya kembali, kan? Jadi biarpun itu muncul sekarang, kita bisa melakukan 
sesuatu dengan kekuatan Pohon Dunia? " 

"Ya, masalahnya adalah kita tidak memiliki skill bercocok tanam yang bisa membuat Pohon 
Dunia tumbuh dengan cepat. Saya memiliki keterampilan, tetapi levelnya terlalu rendah. 
Saat itu, ada lebih dari 10 orang dengan skill di X, termasuk Cook. " 

Di dunia ini, akan menjadi suatu prestasi hanya untuk menemukan seseorang dengan 
keterampilan di level X. Menemukan beberapa tidak realistis di terbaik. 

"Kalau begitu, itu bisa berhasil. Aku bisa merasakannya, Pohon Dunia masih hidup. " 

"Ya, saya rasa juga begitu." 

Di dalam game, Reforgerer hanya muncul saat semua Pohon Dunia dihancurkan. Tiera dan 
Lina, bagaimanapun, keduanya mengatakan bahwa Pohon Dunia masih hidup. Sebagai 
pendeta, mereka bisa merasakan kehadirannya. 

"Jika Pohon Dunia masih hidup, mungkin itu bukan Reforgerer? Tapi aku tidak bisa 
memikirkan hal lain... " 

"Aku ingin tahu... melihat cahaya itu, itu mungkin mencoba memanggil Reforgerer dengan 
paksa. Jika bahkan anggota Rokuten tidak bisa mengalahkannya, itu bisa memberikan 
kekuatan bertarung yang lebih dari cukup, bahkan jika bukan pada kekuatan puncak. " 

"Memang, itu bisa terjadi. Hanya pertanda dari pemanggilannya yang menciptakan tekanan 
yang mengintimidasi. " 

Shin juga merasakan kulitnya merinding. Dalam game tersebut, pemain dari berbagai guild 
bekerja sama untuk melawannya, namun masih gagal untuk mengalahkannya. Itu jauh 
lebih unggul dari bos rata-rata, jadi bisa dikatakan sudah jelas bahwa itu tidak bisa 
dikalahkan untuk pertama kalinya. Reforgerer, bagaimanapun, sangat kuat tidak peduli 
berapa kali Anda melawannya. Terlalu kuat. 

Shin menyadari bahwa, tanpa disadari, tangannya berada di 『Moonless』 dan berpaling 

dari pilar cahaya. 

"Pokoknya, ayo pergi ke area suci. Jika Reforgerer muncul, saya akan melawan. " 

"Aku akan menemanimu. Mengalihkan perhatian musuh adalah keahlian saya. " 

"... .Tidak, Shibaid, aku ingin kau bertindak sebagai penjaga. Kami memiliki Kagerou juga, 
tapi tolong tetaplah bersama Tiera. Dia tidak bisa melawan jika dia memulai pemurnian. 
Kami mungkin memiliki musuh selain Reforgerer. " 
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Shin berbicara, mencampurkan apa yang sebenarnya dia pikirkan dengan apa yang dia rasa 
harus dia katakan. 

"Hmm, jika kamu berkata begitu. Dimengerti. " 

Shibaid tidak sepenuhnya puas, tetapi mengerti bahwa dia paling cocok dengan apa yang 
Shin minta dia lakukan, jadi dia mengangguk. 

Shin dan yang lainnya menuju ke area suci, memperhatikan bahwa ada asap yang 
mengepul dari beberapa lokasi. Pilar cahaya menjulang dari area terdalam, tepat di sebelah 
Pohon Dunia. 

"Ayo pergi. Tiera, Lina, selalu dekat dengan Shibaid. Kagerou, Anda membantu Shibaid. " 

Shin meninggalkan pertahanan untuk Shibaid dan melanjutkan serangan, dengan Schnee 
dan Yuzuha. 

"Yuzuha, tetaplah bersama Schnee." 

"Hm..." 

"Silahkan" 

"... .Kuu." 

Yuzuha juga tidak senang, tapi setelah melihat ekspresi Shin, dia menjawab dengan lemah 
dan melompat ke bahu Schnee. Hanya Shin yang benar-benar tahu sejauh mana kekuatan 
Reforgerer. Itu adalah yang terkuat mutlak di THE NEW GATE: bahkan Element Tails atau 
Ishkar tidak bisa dibandingkan. 

Selama pertempuran terakhir melawan Reforgerer, hanya dua dari enam anggota Rokuten 
yang selamat. Shin bukan salah satu dari mereka. 

Iklan 
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Vol. 15 - 4.1 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 15 Bab 4 Bagian 1 "Ini mulai terbentuk." 

Shin melihat cahaya yang meletus saat berkumpul dan mulai mengeras. Ketika mencapai 
bentuk lengkapnya, Reforgerer akan lahir. 

"Jika kita bisa mengalahkan iblis sebelum menjadi Binatang Suci, kita bahkan tidak harus 
melawannya, kan?" 

"Saya pikir itu mungkin berhasil ... Dari yang saya ingat, itu muncul dan mulai mengamuk 
dengan segera." 

Waktu telah berlalu sejak Shin dan yang lainnya pertama kali melihat pilar cahaya. Dalam 
rekaman era game yang dia lihat, Reforgerer muncul kurang dari satu menit setelah pilar 
terwujud, jadi dia tidak bisa menyangkal kemungkinan apa yang dikatakan Tiera benar. 
Namun, akan sangat sulit untuk melakukannya. 

"Ada sekelompok kehadiran. Ayo pergi ke sana dulu. " 

Kelompok Shin maju langsung ke area suci, menuju kehadiran yang dia deteksi. Seperti 
yang diharapkan, dia menemukan Lymliss dan para penjaga elf yang mengawalnya. Mereka 
memperhatikan kelompok Shin mendekati mereka tetapi tampaknya tidak mengenali 
kelompok Shin, karena mereka memiliki senjata di tangan, siap untuk berperang. 

Yuzuha dan Kagerou berada dalam wujud aslinya -- meskipun Yuzuha tidak lengkap -, jadi 
tubuh besar dan level tinggi mereka pasti akan mengintimidasi. Para penjaga mungkin 
memperhatikan bahwa Shin dan yang lainnya sedang menunggangi binatang buas itu, 
tetapi mereka tidak bisa tidak waspada. 

Kami bukan musuh! 

Tiera berbicara atas nama grup. Berkat otoritas kata-kata pendeta, para prajurit elf 
diyakinkan dan meletakkan senjata mereka. 

"Nona Tiera, cahaya muncul dari Pohon Dunia... dan aku juga merasakan kehadiran yang 
tidak menyenangkan." 

"Mungkin itu penyebab semua ini. Kami datang untuk melindungi Pohon Dunia... dan kami 
membutuhkan kekuatan pemurnian. Ini akan berbahaya, tapi kami butuh bantuanmu. " 

Tidak ada waktu untuk menjelaskan secara detail apa yang sedang terjadi. Namun Lymliss 
mengerti bahwa situasinya benar-benar mengerikan, jadi dia mengangguk dengan ekspresi 
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kaku di wajahnya. Meskipun fenomena tidak normal, Pohon Dunia masih hidup. Lymliss 
juga bisa merasakannya. 

Beberapa elf keberatan, mengatakan itu terlalu berbahaya baginya untuk pergi, tetapi 
Lymliss meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa, jika dia tidak pergi sekarang, 
tidak ada gunanya dia menjadi pendeta wanita lagi, jadi mereka tidak mencoba 
menghentikannya. 

Meskipun para penjaga elit tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa memenuhi peran 
kritis pendeta wanita, mereka adalah pejuang yang berpengalaman dan tidak bisa menahan 
perasaan gelisah sebelum ketakutan yang mengerikan akan pilar cahaya. 

"Apa yang kamu rencanakan?" 

"Schnee, Yuzuha, dan aku akan menangani monster yang akan keluar. Sementara itu, saya 
ingin Anda memurnikan Pohon Dunia dan menyingkirkan sebanyak mungkin 
ketidakmurnian. Kamu mungkin bertemu iblis, jadi Shibaid akan pergi denganmu. " 

"Dimengerti. Aku akan melindungi mereka, bahkan jika itu mengorbankan hidupku. " 

Shin memberi perintah, bukan Schnee, tapi tidak ada yang menyela. 

Dia telah menghapus semua batasan 【Limiter】 untuk bersiap kapan pun Reforgerer 

muncul. Elf elit memahami, melalui naluri mereka, daripada alasan, siapa orang yang paling 
kuat yang hadir. 

"Saya sempat berpikir untuk membuat warga di sekitar mengungsi, tapi dengan situasi 
seperti ini..." 

Pertempuran di antara elf telah pecah di seluruh kota. Tidak mungkin membuat orang 
mengungsi dalam situasi seperti itu. Kekuatan serangan Reforgerer juga membuatnya tidak 
berarti untuk pergi sedikit lebih jauh. 

"Jika kita mengurus penyebabnya, orang yang dimanipulasi akan kembali normal." 

Saya sangat berharap mereka melakukannya. 

Kelompok Shin menuju Pohon Dunia, bersama dengan Lymliss dan para elit elf. Cahaya 
yang terbentuk secara bertahap relatif jauh dari Pohon Dunia. Alasannya tidak diketahui, 
tetapi menguntungkan mereka. Setelah mempercayakan Lymliss kepada Shibaid, Shin, 
Schnee, dan Yuzuha menuju ke arah cahaya. 

Apakah kita terlambat? 

Shin melihat cahaya sebelum mereka bersinar lebih kuat. Kemudian, saat itu dengan cepat 
menghilang, sosok raksasa menggantikannya, persis seperti yang dia ingat. 
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------ Guardian Divine Beast -- Reforgerer 

【Analisis】 ditampilkan data Reforgerer. Kurangnya tampilan level dan judul "Penjaga" 

sebelum namanya cocok dengan ingatan Shin. 

Di lokasi yang sama dengan Reforgerer, kehadiran Crissot juga muncul. Seperti yang 
diharapkan, dia adalah alasan kemunculan binatang ilahi. Dia mungkin telah menjadi satu 
dengan binatang ilahi atau dirasuki olehnya, tapi, bagaimanapun juga, dia adalah 
keberadaan yang sangat berbahaya. 

Reforgerer tidak segera mulai bergerak, jadi masih ada waktu luang untuk observasi. 
Kepalanya ditutupi oleh karapas perak halus, hanya menunjukkan mulutnya yang besar 
dilapisi dengan snaggleteeth, jelas tidak cocok untuk makan. Tubuhnya ditutupi oleh kulit 
kasar berwarna hijau tua, hampir hitam, disertai dengan dua lengan yang kuat dan satu set 
kaki yang bahkan lebih besar. 

Ekornya, sepanjang tubuhnya, juga ditutupi oleh kulit lapis baja yang sama dan terlihat 
sangat fleksibel. Ujungnya, panjangnya sekitar 10 mel, ditutupi cangkang yang sangat 
kokoh. Penjaga itu juga memiliki mineral seperti kristal yang tumbuh dari punggungnya, 
yang bisa digunakan untuk menembakkan sinar panas yang membakar. 

Setelah Reforgerer menerima sejumlah kerusakan, kristal tersebut akan berubah menjadi 
sayap berwarna pelangi, yang juga dapat memulihkan HP-nya dan sangat kokoh untuk 
boot. Seorang pemain yang dipersenjatai dengan palu godam besar telah mencoba 
menghancurkan mereka untuk mencegah monster itu memulihkan HPnya, tetapi terlempar 
kembali tanpa berhasil memecahkannya, atau begitulah yang diingat Shin. 

"Ini sedikit lebih kecil dari biasanya?" 

"Itu mungkin bukan bentuk lengkapnya. Berdasarkan apa yang Anda beri tahu kepada 
kami, itu tidak dipanggil dengan cara yang sah. " 

"Kuu! Ada campuran racun dalam auranya! " 

Monster di depan mereka jelas lebih kecil dari yang diingat Shin. Melihatnya dari samping, 
Shin juga memperhatikan bahwa punggungnya tidak dilapisi dengan kristal sebanyak yang 
dia ingat, mereka hilang di sana-sini. 

Pengamatan Yuzuha juga menguatkan hipotesis Schnee. Semacam aura hitam menyelimuti 
monster itu, yang tidak pernah dimilikinya sebelumnya: racun. Mungkin itu alasan 
mengapa Reforgerer belum pindah. 

"Hm? Itu... " 
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Reforgerer tidak bergerak, tapi ada monster yang menempel di lengannya: laba-laba besar 
bercangkang dengan tubuh bagian atas mirip manusia dan binatang seperti kuda dengan 
dua kepala harimau. 

Seperti yang 【Analisis】 tunjukkan, mereka berdua adalah iblis. 

Shin bertanya-tanya apa yang mereka coba lakukan, ketika Reforgerer akhirnya pindah. Ia 
mulai menutup cakarnya, mencengkeram iblis. Mereka berdua mencoba serangan nafas 
atau meniup senar untuk melawan, tapi timbangan Reforgerer menolak segalanya. 

"Jika dia masih mempertahankan perasaannya sebagai orang tua, itu tidak akan 
membiarkan iblis hidup, karena mereka dapat menargetkan pendeta wanita ... kurasa." 

Setan-setan itu dihancurkan sampai mati di cakar binatang buas itu, dengan suara yang 
seperti bunyi pemadaman. Mereka mungkin bekas sekutu Crissot. 

Kami akan beruntung jika itu lebih lemah dari biasanya, karena itu dipanggil dengan cara 
yang tidak teratur ... begitu pikir Shin, tapi sepertinya harapannya tidak akan menjadi 
kenyataan. Saat dia mempertimbangkan untuk memulai serangan, dia merasakan hawa 
dingin yang mengerikan di punggungnya. Tatapan Reforgerer telah beralih ke mereka. 

Shin tahu. Reforgerer tanpa mata sedang menatap mereka. 

"Di belakangku, kalian semua !!" 

Shin melihat cahaya putih kebiruan samar-samar keluar dari mulut Reforgerer yang 
tertutup dan berdiri di depan Schnee dan Yuzuha sebelum berpikir. Shibaid melakukan hal 
yang sama, berteriak saat dia berdiri di depan kelompok. Mereka menyiapkan 『Great Shell 

Shield of Collision』, mengaktifkan penghalang pertahanan dan keterampilan perlindungan 

lainnya. 

Sinar Reforgerer mengenai segera setelah perlindungan ganda dipasang. Sinar cahaya 
putih transparan memenuhi jarak di antara mereka secara instan. 

Penghalang ganda yang dibuat oleh Shin dan Shibaid memberikan penundaan kecil pada 
balok sebelum hancur. 

"Biarpun lebih kecil, itu sekuat sebelumnya !?" 

"Kekuatan yang luar biasa...!" 

Shin dan Shibaid berteriak saat mereka memegang 『Great Shell Shield of Collision』 pada 

balok itu. Sinar itu lebih lebar dari perisai, tapi itu adalah perlengkapan tingkat Kuno: itu 
berhasil menyebarkan sinar dan mencegahnya mengenai orang-orang yang berada di 
belakang perisai. 
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Namun, sebagai pandai besi, Shin tahu bahwa daya tahan perisai itu secara bertahap 
menurun. 『Great Shell Shield of Collision』 telah diaktifkan sejak era game, tapi itu masih 

belum cukup. Jika elf menjadi sasaran, mereka tidak akan bisa membela diri. 

"Apa-apaan ini..." 

"Bagaimana kamu bisa bertarung dengan monster seperti itu...?" 

Berkat pertahanan Shin dan Shibaid, seluruh kelompok tidak terluka. Namun, hamburan 
panas dan tekanan dari balok tersebut menyebabkan ledakan di mana pun ia mendarat. 
Meskipun melemah, kerusakan balok cukup untuk menghilangkan pandangan optimis 
tentang situasi ini. 

Para prajurit elf sangat terkejut, karena ledakan yang lemah lebih dari cukup untuk 
meledakkan seluruh rumah. Beberapa dari mereka kehilangan keinginan untuk bertarung 
karena kekuatan sinar Reforgerer yang luar biasa. 

"Kuu, serangannya juga bercampur dengan racun!" 

Shin dan Shibaid terlalu fokus untuk menangkis sinar untuk menyadarinya, tapi Yuzuha, di 
belakang mereka, bisa tahu. Miasma telah dilepaskan bersama dengan sinar itu, seolah-
olah membungkusnya. Mempertimbangkan bahwa racun mungkin meningkatkan kekuatan 
sinar, itu mungkin lebih berbahaya daripada Reforgerer era game. 

"Posisi ini buruk. Seharusnya tidak bisa menembakkan balok seperti itu sesering itu. Aku 
akan menarik perhatiannya saat pergi ke sisi lain! Tiera, teman-teman, pergilah ke Pohon 
Dunia! " 

Shin berteriak agar Schnee dan yang lainnya bisa mendengar. Dengan Lanapacea di 
belakang mereka, mereka tidak bisa begitu saja menghindari serangan monster itu. Jika 
mereka membiarkan pancaran sinar itu lewat, seluruh negeri akan berubah menjadi lautan 
api. Dalam skenario terburuk, bahkan mungkin menabrak Pohon Dunia. Mereka pasti tidak 
bisa melawannya di sana. 

Shin berpikir bahwa strategi paling efektif saat ini adalah agar Tiera dan pendeta wanita 
lainnya memurnikan Pohon Dunia sementara mereka bertindak sebagai umpan. 

Sinar itu mulai melemah dan menghilang setelah sekitar satu menit. Tanah di depan dan di 
sekitar mereka telah berubah total. Di belakang mereka, tanah tetap utuh. Sebelumnya, 
tanah dibongkar dan dicairkan seluruhnya, bahkan mendidih disana-sini. 

"Aku duluan !! Shibaid, aku serahkan Tiera padamu !! " 

"Dimengerti!" 
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Shin menendang tanah dan melompat tinggi di udara, jawaban Shibaid tertinggal di 
belakangnya. Tanah yang mencair hancur dan berserakan. Dia sekarang bisa dengan bebas 
melakukan perjalanan di udara, jadi dia melompat setinggi mata Reforgerer dan langsung 
menuju kepalanya. Kepala penjaga itu bergerak mengikuti gerakannya. 

"Kamu bisa lihat, kan." 

Di era game, dia tidak pernah memiliki kemewahan untuk mengamatinya secara detail. 
Saat para pemain berpencar untuk menghindari pancarannya, dia tidak pernah merasakan 
mata penjaga itu tertuju padanya dengan begitu jelas. 

"Ada lebih dari yang diinginkan Crissot di sini." 

Sinar itu akan menghantam Tiera juga, jika Shin dan Shibaid tidak menghalanginya. 
Keinginan Crissot untuk melindungi Tiera mungkin bercampur dengan keinginan iblis 
untuk membantai manusia dan keinginan asli Reforgerer untuk menyerang umat manusia. 

"Whoa !?" 

Bayangan hitam melesat ke tepi bidang pandang Shin. Dia dengan cepat menyingkir dan 
massa besar itu terbang lewat. Itu adalah ekor Reforgerer, secepat cambuk dan jauh lebih 
kuat dari palu. 

Di masa lalu, itu cukup untuk menghancurkan pemain "tank", tanpa ada kesempatan untuk 
memblokirnya. Scout atau pemain barisan belakang akan langsung terbunuh jika hanya 
disikat oleh mereka. 

Dia khawatir tentang Schnee dan yang lainnya, tetapi peralatan yang dia berikan kepada 
mereka diperkuat sebanyak mungkin. Paling tidak, mereka tidak boleh langsung dibunuh. 

"Aku tidak sama dengan terakhir kali kita bertengkar !!" 

Cengkeraman Shin pada 『Moonless』 menegang saat dia mendekati monster itu. 

Sebelumnya, mendekati Reforgerer adalah prestasi tersendiri. Selain bentuknya yang 
sangat besar, binatang suci itu juga sangat cepat. Gerakannya tidak terlalu cepat, tapi 
lengan dan ekornya bergerak seolah-olah terpisah dari tubuhnya. 

Tanpa batasan apa pun pada gerakannya, Shin dapat menghindarinya di bidang tiga 
dimensi, dengan mudah tergelincir dekat dengan binatang itu. Sasarannya adalah lehernya, 
setinggi dan sebesar bangunan. 

Shin tahu betul tentang kemampuan penyembuhan Reforgerer. Namun, itu tetaplah 
makhluk hidup. Jika lehernya dipotong, dia tidak bisa bergerak lagi secepat itu. 

Shin 『Moonless Sh mengeluarkan suara gerinda. Cengkeraman kuat Shin, tanpa 【Limiter

】, membuatnya meraung. Meski begitu, Shin tidak mengendurkan lengannya. Dia tidak 
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bisa menahan apapun terhadap lawan ini: dia tahu bahwa, dalam kasus terburuk, dia akan 
membuang senjatanya. 

Cahaya yang bersinar di ujung pedangnya sama panasnya dengan sinar Reforgerer. Batu 
atau daging, hidup atau tidak, dia akan memotong semuanya. Dengan keyakinan yang 
begitu kuat di hatinya, Shin mengaktifkan sebuah skill. 

Skill kombinasi Katana dan Flame 【Shiden -- Blaze Divide】 

Tebasan panas membubung di udara, seolah itu bisa memotong atmosfer. Bilahnya 
mengiris sisik dan memotong daging monster itu. Tapi, itu tidak cukup dalam untuk 
mengiris leher monster itu. Teknik ini cukup kuat, karena memotong potongan yang jauh 
lebih lebar daripada busur yang digambar oleh 『Moonless』. Meski begitu, itu hanya 

berhasil memotong sekitar sepertiga dari leher Reforgerer. 

Sisik binatang penjaga itu sangat kokoh, tapi dagingnya juga sangat keras, jadi tebasan Shin 
tidak sedalam yang dia harapkan. 

Shin telah melepaskan skill yang bertujuan untuk memotong leher penjaga dengan rapi: 
jika lawannya bukan Reforgerer, tebasan pasti akan mencapai sejauh hutan di kejauhan. 

"Kamu benar-benar tangguh." 

Respon yang Shin rasakan melalui 『Moonless』 adalah yang terberat yang pernah dia 

rasakan. Dia berhasil mengeluarkan bilahnya, tetapi, jika dia tidak memberikan semuanya, 
itu mungkin tetap menempel di daging monster itu. Banyak pemain yang kehilangan 
senjata sedemikian rupa. 

"Tapi aku masih bisa memotongmu." 

Shin berhasil merusak Reforgerer lebih dari pertemuan mereka sebelumnya. Di masa lalu, 
dia membutuhkan banyak serangan hanya untuk menghancurkan timbangan, jadi dia 
merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya untuk melawannya. Keyakinan seperti 
itu, bagaimanapun, menciptakan celah. 

"Shin !! Di atasmu !! " 

Shin mendengar suara Schnee yang hampir menjerit dan melihat ke atas. Dia berada di 
dekat leher Reforgerer, jadi di atasnya akan ada ... kepalanya, secara alami. Mulutnya, siap 
untuk menembakkan sinar panas yang membakar. Cahaya biru dan putih bocor dari mulut 
Reforgerer. 

Shin berada tepat di sebelah leher binatang ilahi itu, jadi dia tidak dalam bahaya dipukul, 
tetapi dia tahu itu tanpa Schnee atau siapa pun yang memberitahunya. 
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Cakar datang dari kanan dan ekor dari kiri, berpusat pada posisi Shin. Jika dia terjebak di 
antara mereka, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, bahkan seperti dia sekarang. 
Namun, jika dia melompat menjauh, dia mungkin akan berakhir di jalur balok itu. 

Shin kemudian memutuskan untuk melompat ke depan secara diagonal. Jika dia terpeleset 
di dekat lehernya, dia tidak akan mengambil risiko terkena serangan apa pun. 

"Kotoran...!!" 

Shin berencana untuk menempel di dekat leher monster itu dan memanjatnya. Jika dia 
mencapai punggungnya, dia berisiko terkena sinar kristal kali ini. Karena dia tahu itu, 
tanggapannya tertunda. 

Serangan sinar dari mulut dan punggung, serangan cakar dan ekor. Shin terlalu fokus pada 
mereka dan lalai mempertimbangkan serangan dari sumber lain. 

Sisik yang menutupi tubuh Reforgerer mulai bersinar bersamaan. Tenaga dan panasnya 
rendah, tapi itu tidak diragukan lagi adalah serangan sinar. Berkat statistik tinggi dan 
perlengkapan pertahanannya, Shin tidak menerima kerusakan apa pun. 

Tapi, bukan itu masalahnya. 

Shin telah memperoleh kemampuan untuk bergerak bebas di udara, tetapi pada akhirnya 
dia selalu melompat: dia tidak bisa melayang atau terbang. Dia bisa menangkis serangan 
dari atas, tapi tidak bisa diam di tempat saat diserang dari arah lain. 

Shin dengan cepat menembakkan bola api ke arah dia diledakkan, menggunakan 
gelombang kejut ledakan sebagai penyangga, untuk mencegah Reforgerer membuat jarak 
yang lebih jauh di antara mereka. Posisinya tepat di luar jangkauan balok penjaga. 

Saya bisa menghindari mereka di sini. 

Begitu pikir Shin, sesaat sebelum bidang pandangnya diselimuti cahaya putih. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 15 - 4.2 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 15 Bab 4 Bagian 2 Saat kelompok Shin mulai 
melawan Reforgerer, kelompok yang dipimpin oleh Shibaid menuju ke Pohon Dunia. Tidak 
ada yang mau membantu mereka. Melihat skala pertempuran, mereka memahami bahwa 
dukungan apa pun yang dapat mereka berikan akan menjadi penghalang. 

Lokasi mereka saat ini juga masih di dalam jangkauan serangan ekor Reforgerer. Jika 
mereka menarik perhatian binatang dewa, ekornya akan memukul mereka seperti palu. 
Tiera bergerak secepat mungkin, mengetahui bahwa cara terbaik mereka untuk membantu 
Shin adalah agar semua pendeta wanita mencapai Pohon Dunia secepat mungkin. 

"Kami akan baik-baik saja... kan?" 

"Tanpa keraguan sedikitpun. Kita bisa memblokir serangan terkuatnya dengan perisai. 
Tidak perlu khawatir. " 

Shibaid menjawab dengan tenang keraguan Tiera. Dia telah melihat sinar terhalang di 
depan matanya. Apa yang Shibaid katakan memang benar. 

(Dan lagi...) 

Semua orang di grup telah melihat tubuh besar Reforgerer dan kekuatan sinarnya, serta 
Shin yang memblokirnya. Hanya Tiera yang sedikit berbeda. 

Sampai sekarang, dia telah bertemu dengan iblis Grand Duke dan bahkan salah satu 
monster paling kuat di dunia, Ishkar, semua lawan jauh, jauh lebih kuat darinya. Karena itu, 
dia memiliki kelonggaran untuk mengamati perisai yang melindungi mereka dari pancaran 
sinar. 

(Ini meleleh sedikit. Jika seseorang menerima beban penuh dari serangan itu ...) 

Bayangan Shin yang menghilang dalam semburan cahaya putih Reforgerer muncul di 
kepalanya, yang dengan susah payah dia coba singkirkan. 

Permukaan perisai itu meleleh dan berubah bentuk di sana-sini. Shibaid mungkin 
menyadarinya juga, tetapi tidak ada waktu untuk memperbaikinya, atau siapa pun yang 
mampu melakukannya. 

Bahkan perisai tingkat Kuno yang ditempa dan diperkuat oleh Shin tidak bisa dihancurkan. 

Perisai dirancang untuk melindungi pengguna, lebih tangguh dan kokoh daripada senjata 
ofensif. 
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Sangat jarang senjata yang dibuat oleh Shin rusak. Satu-satunya contoh yang bisa dia ingat 
adalah selama pertempuran dengan Girard, tapi itu adalah senjata dengan daya tahan yang 
kurang dari perisai. 

(Kita harus melakukan sesuatu dengan cepat, untuk mengakhiri pertempuran ini secepat 
mungkin!) 

Tiera bergegas dengan keyakinan baru di hatinya. 

"Kami tidak bisa menurunkan kecepatan kami. Ikuti kami jika Anda bisa mengikuti. " 

"Saya kira kita harus. Semuanya, lari secepat mungkin !! " 

Di sebelah Tiera, menatap lurus ke depan, Shibaid dan Ordoss memanggil yang lain. Tiera 
menoleh ke belakang dan melihat bahwa jumlah penjaga bersama mereka telah berkurang. 

"Apa yang terjadi?" 

"Kami terlalu cepat untuk mereka. Tiera, statistik Anda meningkat pesat, jadi saya rasa 
Anda tidak menyadarinya. " 

"Itu...." 

Tiera terkejut dan kehilangan kata-kata. 

Tiera mengenal kepala prajurit sebagai elit di antara elit di Lanapacea. Dia tahu bahwa dia 
telah tumbuh lebih kuat selama perjalanannya, tetapi dia yakin mereka akan tetap lebih 
unggul. 

"Nona Tiera, kamu memang telah tumbuh jauh lebih kuat." 

Ordoss berlari di sampingnya, tapi dia kehabisan napas. Tiera tidak sekalipun. Dia masih 
bisa melaju lebih cepat. 

"Mungkin berkat perlengkapanmu juga. Semuanya, Pohon Dunia sudah dekat! Berikan 
semuanya !! " 

Kelompok Tiera telah mengambil jalan memutar untuk mencapai Pohon Dunia, untuk 
menghindari terlibat dalam pertempuran antara Shin dan Reforgerer. Bahkan jika mereka 
dipisahkan, mereka tidak akan terlalu jauh. 

Setelah beberapa saat, Tiera mencapai dasar Pohon Dunia. Mereka menemukan bahwa 
pohon itu telah berubah menjadi warna hitam pekat. Sekitar 70, 80% Pohon Dunia benar-
benar hitam: hampir tidak hidup. Tiera memanggil Lymliss dan Lina, menunggangi 
Kagerou. 
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"Kondisinya sangat buruk... tapi masih hidup! Pinjamkan aku kekuatanmu, kalian berdua !! 
" 

"Iya!" 

"Tentu saja!" 

Kedua pendeta itu memiliki ekspresi yang sangat tegas di wajah mereka. Namun, mereka 
tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sedikit pun. Mereka melompat turun dari 
Kagerou, berdiri berdampingan dengan Tiera dan merentangkan tangan di depan mereka, 
menutup mata untuk fokus. 

"Ini adalah...!" 

Suara terkejut Shibaid mencapai telinga Tiera, tapi tidak ada waktu untuk menanyakannya. 
Tiera menenangkan jiwanya dan fokus pada cahaya kecil di dalam dirinya. 

Dia tidak tahu apakah itu benar-benar lampu. Dia memusatkan perhatian pada keberadaan 
yang kecil, lemah, namun kuat yang berada di dalam dirinya selama yang dia bisa ingat, dan 
memperbesarnya di dalam dirinya. 

Cahaya itu akhirnya memenuhi tubuhnya dan meluap. Dia mengarahkannya ke depannya. 

Mata Tiera terpejam, tetapi dia bisa dengan jelas melihat keberadaan Pohon Dunia dan 
ketidakmurnian yang merusaknya. Dia melepaskan cahayanya menuju aura keruh yang 
menyelimuti Pohon Dunia. Itu adalah jenis pemurnian khusus, berbeda dari yang 
digunakan dengan racun, yang secara eksklusif dilakukan untuk Pohon Dunia. 

Tiera dapat melihat bahwa dua cahaya serupa mengalir ke Pohon Dunia dari sisinya. 
Miliknya berwarna hijau zamrud pucat, Lina kuning bercampur oranye, dan biru 
transparan Lymliss. 

Saat setiap cahaya menyentuh ketidakmurnian, secara bertahap menghilang seolah-olah 
mencair. Namun, karena penampilan Reforgerer, pemurniannya berbeda dari biasanya. 

"Aah..." 

Setelah sekitar satu menit, bisikan kesakitan keluar dari bibir Lymliss. Dia berkeringat 
banyak, meski suhu sama sekali tidak tinggi. Lina, di sisi lain, tidak mengeluarkan suara, 
tapi cahayanya bergetar. Itu adalah sinyal bahwa ada yang salah dengan pendeta wanita 
yang melepaskannya. 

Tiera bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada mereka, ketika pemandangan yang 
mengerikan tiba-tiba muncul di hadapannya. 

Tampaknya itu adalah medan perang: orang-orang tersayat pedang, orang-orang tertusuk 
tombak, orang-orang yang dihanguskan oleh sihir, orang-orang yang dimangsa oleh 
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monster. Berbagai macam kematian muncul satu demi satu di depan matanya, dan dia juga 
bisa merasakan sakitnya. 

Rasa sakit itu sendiri mungkin kurang dari apa yang sebenarnya akan dirasakan dalam 
situasi seperti itu, tetapi dipaksa untuk mengalami lusinan, ratusan jenis rasa sakit yang 
berbeda akan sangat menyiksa, bahkan jika itu bukan rasa sakit fisik yang sebenarnya. 

(Aku mengerti, jadi begitulah adanya.) 

Dua pendeta wanita di sebelahnya menderita karena ini. Tiera mengalami rasa sakit yang 
sama, tetapi entah bagaimana bisa membuatnya tetap tenang. Tidak seperti pendeta wanita 
lainnya, yang selalu dilindungi oleh penjaga di desa, dia dikejar oleh monster, kehilangan 
orang yang disayanginya, dan mempertaruhkan nyawanya, tanpa sedikitpun harapan yang 
mendukungnya. 

Setelah bergabung dengan Shin dan yang lainnya, dia telah bertemu musuh yang kuat 
berkali-kali dan menyaksikan medan pertempuran manusia dan monster. Berkat 
pengalaman itu, dia tahu bahwa rasa sakit dan penderitaan yang dia alami sekarang 
hanyalah ilusi. 

"Ini semua adalah ilusi yang diciptakan oleh ketidakmurnian !! Tahan dirimu !! " 

Suara Tiera bergema dengan kuat. Seolah dipanggil, beberapa bola cahaya muncul di 
sekelilingnya. Bentuk mereka berubah dan mengambil bentuk seperti peri. Beberapa dari 
mereka diketahui, yang lainnya tidak. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa 
mereka semua adalah pendeta Pohon Dunia. 

Mengambang di udara, mereka mengepung masing-masing dari 3 pendeta wanita. Cahaya 
mulai mengalir dari tubuh mereka, menyelimuti Tiera, Lymliss, dan Lina. 

"Saya baik-baik saja sekarang. Aku bisa melakukan itu!!" 

"Saya harus berguna. Sekarang atau tidak pernah!!" 

Lymliss menarik napas dalam-dalam, Lina kembali fokus dengan tegas, lalu mereka 
berteriak bersama dengan keras. Lampu pendeta wanita mungkin menghilangkan ilusi 
yang menyiksa mereka. Cahaya pemurnian mereka mendapatkan kembali kekuatan 
aslinya. 

Tiera kemudian merasakan sesuatu yang hangat di bahunya. Tidak ada sensasi fisik, tetapi 
dia tahu ada tangan hangat yang memeluknya. Entah bagaimana, dia merasa dia tahu 
sensasi itu dari sebelumnya. 

"Izinkan saya menggunakan kekuatan Anda!" 
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Ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan hal itu: Tiera kembali memusatkan 
perhatian pada pemurnian. Sesuatu yang hangat merembes ke dalam Tiera dari tangan di 
bahunya. Itu adalah kekuatan pemurnian, tetapi berbeda dari Tiera atau dua pendeta 
wanita lainnya. 

Pendeta Pohon Dunia masa lalu, yang telah menjadi roh dan tidak bisa memurnikan Pohon 
Dunia secara langsung, melakukannya melalui tubuh ketiga pendeta wanita yang hadir 
secara fisik. Kekuatan untuk melindungi Pohon Dunia, untuk melindungi dunia, untuk 
melindungi semua orang menjadi satu. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 15 - 4.3 
TNG Vol. 15 Bab 4 Bagian 3 "Shin !?" 

"Saya baik-baik saja!!" 

Shin berhasil beralih ke 『Great Shell Shield of Collision』 tepat sebelum sinar itu 

menghantam. Itu adalah salah satu fungsi yang tersisa dari game, pertukaran senjata. Sinar 
itu lebih lemah dari yang diharapkan saat dia terlempar, tetapi tidak mengalami kerusakan. 
Shin menjawab panggilan khawatir Schnee dan Yuzuha, lalu berdiri kembali. Dia tertabrak 
di udara, jadi dia jatuh ke tanah. 

Shin melihat sekelilingnya dan mengerti apa yang telah dilakukan Reforgerer. Tanahnya 
hangus dalam pola seperti riak, dengan Shin di tengahnya. Jarak serangannya lebih lebar 
dari balok biasa, tapi dia seharusnya terkubur lebih dalam ke dalam tanah dan terbakar 
oleh suhu yang lebih tinggi yang dipukul dari jarak sedekat itu. Lokasi Shin juga berada di 
luar jangkauan sinar biasa. 

"Lebih sedikit daya, lebih banyak jangkauan, ya." 

Serangan seperti itu tidak ada di era game. Jangkauannya terlalu lebar dan karena itu sulit 
untuk dihindari. Satu-satunya kelemahannya adalah ia tidak memiliki kekuatan. 

Daya tahan perisai itu hampir tidak berkurang, jadi Shin menyadari bahwa perlengkapan 
pertahanan yang dia gunakan seharusnya cukup untuk menahannya. 

"Jika saya terlalu dekat, cakar dan ekor ... jika saya tinggal jauh, serangan sinar, dalam jarak 
360 ° untuk boot." 

Shin mencoba berbicara dengan santai untuk membuat situasinya tampak tidak terlalu 
mengerikan, tetapi itu tidak berhasil dengan baik. Karena penjaga bisa saja memiliki pola 
serangan lain yang tidak diketahui, sulit untuk menyerang. Serangan Reforgerer biasanya 
mematikan. 

"Yah, kurasa aku harus bersyukur dia hanya menargetkanku ... bukannya aku tahu kenapa." 

Schnee dan Yuzuha menyerang Reforgerer untuk mendapatkan perhatiannya, tetapi 
binatang suci itu terfokus pada Shin. Awalnya, dia mengira itu karena Shin yang pertama 
menyerang, tapi itu terus menyerang Shin bahkan setelah Schnee dan Yuzuha mulai 
menyerang. 

Apakah karena dia yang terkuat di antara mereka? Atau mungkin karena kekuatan yang 
disebutkan Yuzuha. Atau alasan lainnya. Namun, ada hal lain yang harus dilakukan sebelum 
memikirkan tentang ini. 
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Shin berdiri kembali dan ekor Reforgerer turun untuk menyerangnya. Itu seperti gedung 
pencakar langit yang jatuh menimpanya. Dibandingkan dengan balok, itu mudah ditangani. 
Untuk pemain, bertarung melawan lawan yang lebih besar adalah hal biasa. Bagaimanapun, 
bos sering kali adalah monster raksasa. 

Shin menjaga perisai mengarah ke atas, memegangnya secara diagonal. Saat ekornya 
menyerang, dia mengayunkan lengannya ke atas dan mengaktifkan sebuah skill. 

Keterampilan bela diri tipe perisai 【Shock Glide】 

Itu adalah variasi dari skill yang memungkinkan pengguna untuk melawan serangan 
musuh, yang disebut menangkis, bertenaga untuk monster berukuran besar. Ekornya, yang 
bertujuan untuk menghancurkan Shin ke tanah, meluncur di sepanjang perisai dan 
diarahkan ke atas seolah-olah itu wajar. 

"Aku tidak bisa mendapatkan lehermu, tapi bagaimana dengan ekormu?" 

Ekor Reforgerer berangsur-angsur menipis ke arah ujung. Shin tidak bisa memotong leher 
binatang dewa itu, karena dilindungi oleh sisik dan serat otot yang kuat, tetapi ekornya 
berbeda. 

Meskipun ekornya penuh dengan otot, mereka lebih tipis dan kurang lentur dibandingkan 
dengan yang ada di leher, karena mereka perlu menjaga kelenturan. Shin menyiapkan 
pedangnya yang membidik ekornya, yang sekarang penuh dengan celah karena kehilangan 
sasarannya. Dia memanfaatkan sepenuhnya statistiknya yang tidak terkekang saat dia 
melompat tinggi di udara dan mengayunkan ke bawah dengan 『Moonless』. 

Keterampilan kombinasi Katana / Air 【Still Water】. 

Setelah tebasan, ekornya diselimuti cahaya biru. Detik berikutnya, dengan suara yang jelas 
dan tajam, bagian ujung ekor 10 mel terpotong dan menari-nari di udara. 

"Oke, aku bisa----" 

Kemarahan Reforgerer untuk luka ini membuatnya mengaum. Shin siap untuk 
menindaklanjuti, tetapi suara seperti retakan yang sangat mengkhawatirkan mencapai 
telinganya. Di saat yang sama, dia merasakan sedikit getaran di tangan kanannya. 

Shin melihat ke bawah ke kanan. Di sana dia melihat 『Moonless』 dengan celah di tengah 

bilahnya. Sebagian dari bilahnya hilang, dan retakan menyebar melalui itu seperti es yang 
pecah. 

"Serius !? Saya baru saja memotongnya dua kali...! " 
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Daya tahan katana yang tersisa hanya 20%. Shin memperkirakan bahwa itu tidak rusak 
oleh sisik atau daging monster itu, tetapi oleh kekuatannya sendiri. Dia bisa melihat 
retakan menyebar saat dia terus menggenggamnya. 

Keterampilan pandai besi bisa memberitahunya apa yang terjadi: kekuatan sihir yang dia 
tanamkan ke dalam pedang saat menggunakan keterampilan melebihi batas senjata. 

"... Akankah saya kehabisan senjata dulu, atau akankah Tiera menyelesaikan pemurnian 
dulu...?" 

Bahkan senjata tingkat Kuno hanya bisa melakukan banyak hal. Senjata kelas Mitologi 
bahkan tidak akan menahan satu serangan. Shin bersiap untuk mengorbankan senjatanya, 
tetapi tidak menyangka mereka akan dikonsumsi begitu cepat. 

Dia secara mental mengingat senjatanya yang tersedia, lalu melihat ke Reforgerer. Itu tidak 
menyerang karena Schnee dan Yuzuha memberikan segalanya untuk membuatnya tetap 
sibuk. 

"Bahkan serangan mereka tidak akan terbukti mematikan bagi binatang ini." 

Schnee's 『Blue Moon ashed memotong sisik dan daging di bawahnya, cakar dan sihir 

Yuzuha menyebarkan luka. Mereka hampir tidak pernah bertarung bersama sebelumnya, 
tetapi serangan dan pertahanan mereka terkoordinasi dengan mulus. Meski begitu, 
kerusakan yang mereka timbulkan pada Reforgerer sangat minim. 

HP Reforgerer sangat tinggi, jadi tidak peduli seberapa besar kerusakannya, sulit untuk 
mengatakan apakah itu benar-benar bisa dikalahkan. 

Bisakah kita mengalahkannya? Shin bertanya pada dirinya sendiri. 

Sebuah pertanyaan yang tidak berguna, jawabnya. 

Aku akan memotong lehernya dulu. Jika itu tidak berhasil, saya akan menghancurkan 
hatinya. Jika dia tidak mati bahkan dengan itu, aku akan terus menyerangnya sampai dia 
mati, atau menyegelnya. Ada banyak hal yang belum saya coba. Saya tidak bisa mati sampai 
saya menguji semuanya, saya juga tidak akan membiarkan orang lain mati. 

"Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertarung seperti ini." 

Dengan keyakinannya diperbarui, Shin melihat-lihat kotak itemnya dan mewujudkan 
senjata baru. 

Kapak perang besar muncul di tangan kirinya, pedang panjang di tangan kanannya. Kapak 
tempur bukanlah tipe pisau satu sisi atau dua sisi biasa: bilah satu sisi diperpanjang 
bersama dengan pegangan, untuk melindungi pegangan pengguna. Menjadi setinggi Shin, 
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itu tampak seperti perpaduan antara kapak dan pedang. Aura kuning, hampir keemasan 
mengelilingi pedang itu. 

Pedang panjang di tangan kanannya adalah senjata sederhana bermata dua tanpa dekorasi. 
Bilahnya dicat hitam dan biru, dengan garis hitam kemerahan di sepanjang tengahnya. 
Pedang ini diselimuti oleh aura merah dan biru yang sangat gelap. 

Tangan kiri Shin memegang "Kapak Petir", 『Keravnos』. 

Tangan kanannya memegang pedang "Cursed Storm", 『Stormbringer』. 

Keduanya adalah senjata tingkat Kuno yang lebih unggul. Penggunaan dua senjata berbeda 
pada saat yang sama adalah salah satu gaya bertarung yang dikembangkan Shin di THE 
NEW GATE untuk bertahan hidup. 

"Menggunakan semua jenis senjata, satu demi satu, begitulah cara seorang pandai besi 
bertarung!" 

Setelah meneriakkan sesuatu yang sangat tidak disetujui oleh semua pandai besi di dunia 
ini, Shin berlari ke depan, memegang 『Keravnos』 dan 『Stormbringer』 seperti 

melebarkan sayap, langsung menuju Reforgerer. 

Berkat serangan Schnee dan Yuzuha, perhatian penjaga ditarik dari Shin. Dia 
menyembunyikan dirinya dengan 【Hiding】 dan mendekati monster itu. 

"Tidak ada gunanya!" 

Menggunakan momentum larinya, Shin mengayunkan 『Keravnos』. 

Lampu menyala, dan sesaat kemudian, guntur bergemuruh. 

Keterampilan bela diri tipe kapak 【Pemecah Inti】. 

Itu adalah skill yang menciptakan celah besar, jadi itu tidak bisa sering digunakan, tapi itu 
mengabaikan pertahanan musuh dan, dipasangkan dengan kekuatan ofensif kapak yang 
biasanya sangat tinggi, cukup kuat untuk meledakkan monster berkali-kali ukuran 
pengguna. 

Apa yang akan terjadi jika Shin saat ini menggunakannya? Sebagai jawaban untuk 
pertanyaan ini, kaki kanan Reforgerer yang besar dan kuat diukir lebih dari setengah 
lebarnya dan menghilang. 

Sebagai gantinya, ujung bilah 『Keravnos』 'retak dan hancur. 
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Shin dengan cepat mengubahnya menjadi kartu dan menyimpannya, lalu menendang 
tanah. Reforgerer, kehilangan sebagian besar kaki kanannya di bawah pergelangan kaki, 
kehilangan keseimbangan. 

Shin memutar tubuhnya di udara, menargetkan kepala Reforgerer dengan 『Stormbringer

』. Pedang panjang mengeluarkan suara gerinda karena cengkeraman kuat Shin. Berfokus 

sepenuhnya pada targetnya, Shin tidak menyadari bahwa pedang 『Stormbringer』 

terbungkus dalam aura ungu cerah. 

"Ambil iniiiiiiii !!!" 

Shin mendorong 『Stormbringer』 dengan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Dia masih 

jauh dari kepala Reforgerer, tapi pedang setengah transparan yang sangat besar 
diperpanjang dari 『Stormbringer』, dengan cepat mengisi jarak. 

Keterampilan bela diri tipe pedang 【Shiden -- Dimension】 

Skill ini mengabaikan pertahanan musuh. Itu bisa digunakan hanya dengan gerakan 
menusuk dan menciptakan bilah sihir dari ujung senjata pengguna. Karakteristik 
terkuatnya adalah bilah sihir bisa memanjang. Bilahnya semakin tipis saat meregang, jadi 
pada batasnya lebarnya hanya beberapa cemel, tapi masih cukup untuk menargetkan 
kepala atau jantung lawan. 

Itu adalah serangan fisik dengan bilah sihir, jadi itu bisa merusak bahkan prajurit garis 
depan. Karena itu, dalam periode tertentu kombo aneh "penembak jitu pedang" cukup 
populer di dalam game. Karena itu, manajemen "memberi nerf" pada skill tersebut, 
membuatnya tidak dapat merusak unit selain target dan membuatnya tidak terlalu 
merusak jika jarak yang lebih jauh antara kastor dan target. Dalam situasi saat ini, dengan 
lawan yang mendekati Shin sendiri, tidak ada masalah. 

Target Shin adalah tenggorokan Reforgerer, tempat yang dia rusak dengan 【Blaze Divide

】. Luka yang disebabkan oleh kerutan sembuh perlahan, sehingga luka tersebut belum 

sepenuhnya tertutup. 

Bilah yang dibungkus dengan kilauan cahaya ungu tidak gagal: itu menusuk luka di 
tenggorokan Reforgerer dan menembus dagingnya, didorong oleh kekuatan skill, kekuatan 
otot Shin -- didukung oleh tanah -- dan berat monster itu sendiri. 

Lebar bilahnya tergantung pada statistik pengguna. Pedang 【Dimensi】 Shin jauh lebih 

lebar dari pada saat era game, karena statistiknya yang diperkuat. 

Akan lebih baik baginya jika itu tiga kali ukuran bilahnya, tapi itu membentang sejauh 
sepuluh kali lebar aslinya. 

"Kepalamu... adalah milikku... !!!" 
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Shin merasakannya saat 『Stormbringer』 menembus bagian tengah tenggorokan 

Reforgerer dan mengayunkannya ke samping. Biasanya, bilahnya akan patah jika dipaksa 
melakukan penyapuan seperti itu. Pedang yang terbungkus cahaya, bagaimanapun, 
menunjukkan kekokohan yang biasanya tidak dimiliki 【Dimension】. Perlahan tapi pasti, 

pedang itu memotong leher Reforgerer. 

Namun, binatang ilahi tidak mau duduk diam. 

Di atas leher yang setengah terpotong, mulut monster itu terbuka. Kilatan cahaya 
kemudian membentuk sinar bakar Reforgerer. Bahkan dengan tenggorokannya disayat, ia 
tampaknya masih bisa menembak. 

"(Shin !?)" 

Suara Schnee dan Yuzuha tumpang tindih. Shin, masih memegang tinggi 『Stormbringer』, 

tidak bisa mengelak. Sinar itu mencapai Shin, tetapi terbelah menjadi bentuk seperti riak 
sebelum mengenai dia, menghanguskan tanah. 

Shin, memegang 『Stormbringer』 dengan satu tangan, menggunakan tangan yang lain 

untuk segera mewujudkan 『Great Shell Shield of Collision』. 

"Kotoran!" 

Dia berhasil menangkis sinar dengan perisai, tapi pedang 【Dimensi】 hancur. Dia tidak 

bisa melindungi pedang yang membentang dari tangannya ke leher Reforgerer dengan 
perisai. 

Saat balok itu menghilang, cakar Reforgerer menyerang. Bagaimanapun, itu adalah monster 
yang terus menerus. Bahkan dengan sebagian besar lehernya terpotong, ia terus 
menyerang. 

Cih! 

Shin mendecakkan lidahnya dan melompat menjauh. Dia mengubah 『Stormbringer』, 

hanya pegangan setelah pedangnya hancur, kembali menjadi kartu dan mewujudkan 
tombak yang bersinar emas dan katana besar dengan warna zamrud. 

The "Divine Lance" 『Gungnir』 di tangan kirinya dan "Cleaving Blade" 『Murakumo』 di 

tangan kanannya. Itu adalah festival senjata tingkat kuno. 

"(Schnee! Yuzuha! Bertindak sementara aku menarik perhatiannya!)" 

Shin memanggil mereka melalui Mind Chat, lalu meluncurkan 『Murakumo』 ke leher 

Reforgerer, menahan sebagian kekuatannya agar tidak mematahkannya. 
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Dia masih menatapku. Keyakinan ini mendorong Shin untuk mencoba menembak. 『

Murakumo』, terbang didorong oleh skill, terlempar sebelum bisa mencapai sisik yang 

menutupi kepala Reforgerer. Namun, keterkejutan itu mendorong kepala monster itu ke 
belakang, memperbesar lukanya. Kemudian, tubuh Reforgerer menyentuh tanah. 

Dengan suara yang berat dan tumpul, tanah bergetar. Reforgerer hanya berfokus pada 
serangan, tanpa memperhatikan pertahanan dirinya sendiri. 

"Ini dia yang besar !!" 

Shin telah melompat tepat sebelum monster itu jatuh, jadi dia tidak terpengaruh oleh 
getaran itu. Dia menyiapkan 『Gungnir』, dengan tenang menargetkan luka binatang dewa 

itu. Mengabaikan suara penggilingan yang berasal dari pegangannya, Shin mengaktifkan 
sebuah skill. 

Keterampilan bela diri tipe tombak 【Flying Circle Thrust】. 

『Gungnir』 akan selalu menyerang targetnya saat dilempar, tapi, berkat skillnya, auranya 

bersinar lebih terang. Pingsan di tanah, Reforgerer tidak punya cara untuk membela diri. 

『Gungnir』 terbang lurus dan benar. 

Bahkan dalam situasi seperti itu, monster itu bergerak. Itu menembakkan sinar jarak jauh, 
serangan yang sama yang mengejutkan Shin sebelumnya. Kekuatannya berkurang, jadi 
tidak bisa menghancurkan 『Gungnir』. Namun, sasaran senjata itu dibelokkan. 

『Gungnir』 seharusnya menyerang bagian yang tersisa yang menghubungkan kepala 

Reforgerer ke tubuhnya, tetapi melewati bagian yang sudah terputus, akhirnya menusuk 
tanah, menerbangkan sebagian besar daerah sekitarnya. Daging yang tersisa di leher 
Reforgerer baru saja disikat: sekitar 10% tersisa. 

Strategi untuk memotong 10% yang tersisa sudah disiapkan. 

Sesuatu membayangi Reforgerer yang roboh. Itu adalah Schnee, bersinar emas berkat 
bantuan Yuzuha, memegang 『Murakumo』 yang terselubung dalam warna ungu muda. 

Schnee mengaktifkan skill, menambahkannya ke kekuatan Shin yang tersisa di dalam 『

Murakumo』. 

Keterampilan bela diri tipe Katana 【Shiden -- Heaven Slash】. 

Coup de grace. Jika terhubung, leher monster itu akan benar-benar putus. Reforgerer masih 
tidak mau menyerah. Ekornya yang besar terbang menuju Schnee. 

"Tidak mungkin !!" 
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Yuzuha, dalam bentuk raksasa, menciptakan sihir dari ekornya dan menggunakannya 
secara massal untuk mengusir dan menerbangkan ekor monster itu. Dia jelas mendapatkan 
kembali kekuatan aslinya. 

Mereka benar-benar berada di luar jangkauan serangan sinar. Cakar monster itu tidak akan 
mencapai, ekornya dipatahkan. Pertahanan Reforgerer akhirnya habis. 

"Inilah akhirnya!!" 

Nada bicara Schnee penuh dengan keyakinan. Pedang yang dia ayunkan benar-benar 
memotong leher Reforgerer. Gelombang kejut dari tebasan itu terukir jauh ke dalam tanah, 
mengirimkan kekuatan tinggi dari skill itu. 

Kepala Reforgerer berguling ke tanah, saat kekuatan jelas-jelas meninggalkan tubuhnya. 
Mereka belum bisa lengah karena HP-nya masih belum nol. 

"Apa yang sedang terjadi sekarang?" 

Batang tubuhnya tetap sama, tetapi kepala monster itu berubah bentuk. Itu berubah 
menjadi semacam kabut, lalu mengambil bentuk manusia. Menggunakan 【Analyze】 tidak 

menunjukkan nama Reforgerer, tapi Crissot. 

"Aah... Tie... ra... .Tie... ra...." 

Di depan Shin, yang masih bersenjata, Crissot membisikkan kata-kata seperti itu sebelum 
menghilang tanpa meninggalkan jejak. 

"Dia berteleportasi...? Tidak mungkin... dia pergi ke tempat Tiera dan yang lainnya? " 

Shin tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi dia hanya bisa memikirkan satu tempat 
di mana Crissot mungkin pergi. Benar saja, beberapa saat setelah menghilangnya Shin dan 
kelompoknya menerima Obrolan Pikiran dari Shibaid. Crissot tiba-tiba muncul di hadapan 
mereka. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 15 - 4.4 
TNG Vol. 15 Bab 4 Bagian 4 "Ayah..." 

Itu semua terjadi begitu tiba-tiba. 

Crissot muncul di hadapan Tiera dan para pendeta wanita lainnya yang sedang 
memurnikan Pohon Dunia dan mengulurkan tali tipis yang terbuat dari kabut ke arahnya. 
Pada saat terakhir, Shibaid berhasil berdiri di antara mereka, tetapi talinya jauh lebih kuat 
dari yang terlihat. Karena posisinya tidak ideal, Shibaid terlempar. 

"Kurasa Shin dan yang lainnya melakukannya." 

Shibaid berbicara sambil mengangkat perisainya. Tiera juga menyadarinya. Tubuh raksasa 
Reforgerer bisa dilihat dari area suci, tapi sudah tidak terlihat lagi. Mereka mengira itu 
sudah dikalahkan, tapi pendeta Pohon Dunia Tiera tahu Reforgerer belum menghilang. 

Dia bisa merasakan sesuatu yang dekat dengan kehadirannya yang kuat tepat di depannya. 

Lina, Lymliss, lanjutkan dengan pemurnian. 

"Nona Tiera, itu..." 

Lina membalas Tiera, tapi yang terakhir tidak menyadarinya. Lymliss telah mendengar 
kata-katanya: dia menatap Tiera dengan mata terbelalak. 

"Ini adalah sesuatu yang harus saya akhiri." 

Dia akan melakukan sesuatu yang sembrono. Tiera sendiri tahu itu. Dia bahkan mungkin 
akan merusak upaya kelompok Shin. Mungkin ada cara yang lebih aman. 

Tapi, dia merasakannya. Jiwa Crissot itu, jiwa ayahnya, ada di sana. 

Dia tidak bisa merasakan jiwa ayahnya ketika Reforgerer masih aktif, tapi sekarang dia 
jelas tahu. Kehadirannya adalah alasan mengapa dia muncul di sini, dan dia tidak mencoba 
menyerang. 

"Tiera, apa yang kamu...?" 

Shibaid terfokus pada Crissot, tetapi memandang Tiera dengan bingung, berdiri di 
sampingnya. 

Dia tahu alasannya. Sosoknya mungkin berbeda dari biasanya. Ketika Crissot muncul, dia 
merasakan sesuatu turun di dalam dirinya. Dia mengalaminya berkali-kali ketika dia 
tinggal di desa, itu adalah sensasi yang cukup nostalgia. 
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"Tidak masalah. Silakan serahkan padaku. " 

Tiera melangkah maju, melampaui perisai Shibaid. Crissot tidak menyerang sementara itu. 

"Aah... aah..." 

Crissot bereaksi terhadap Tiera yang melangkah maju dengan semacam ratapan sedih atau 
sangat emosional. Dari matanya yang ditandai dengan jejak darah, kini mengalir air mata 
bening. 

"Jadi ini penyaluran semangat..." 

Tiera bisa mendengar komentar Shibaid. Dia meletakkan tangannya ke depan dan melihat 
tangan orang lain tumpang tindih dengan tangannya. Lymliss dan Shibaid mungkin terkejut 
dengan mereka. 

"Tidak, bukan itu." 

Itu bukan tangan orang lain, tangan orang asing. Dia tahu. Dia punya firasat. Ciri-ciri peri 
yang dilihat Shin dan Lina cocok dengan seseorang yang Tiera kenal. Seluruh tubuhnya 
dipenuhi dengan sensasi nostalgia. Tiera tahu betul kehangatan itu. 

Dia mendekati Crissot, perlahan. Saat dia melakukannya, kabut naik dari tubuh Crissot, 
mencair seperti uap. Tiera tahu: itu racun. Saat racun menghilang, tubuh Crissot mulai 
berubah. Sosoknya, yang identik dengan penampilannya saat masih hidup, mulai mengerut. 

Itu adalah perubahan alami, karena apa yang membuat Crissot tetap hidup telah 
menghilang. Saat Tiera berada di hadapannya, separuh tubuh Crissot berubah menjadi 
mumi. 

"Ayah." 

Tiera dengan lembut memeluk sosok ayahnya yang menyedihkan. Kehadiran racun tidak 
lebih. 

"Saya di sini, saya hidup. Putrimu hidup, dengan kuat. " 

Perasaan Tiera bercampur dengan perasaan wanita yang menyelimutinya dan berubah 
menjadi kata-kata. Tiera sebenarnya tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa memahami rasa 
sakit Crissot, tapi dia tidak bisa merasakannya. Pada saat itu, dia melakukan semua yang 
dia bisa untuk bertahan hidup dan tidak memiliki kelonggaran untuk memikirkan perasaan 
ayahnya. 

Dia mendapatkan kedamaian setelah dia berada di Tsuki no Hokora, tapi dia secara tidak 
sadar menyingkirkan kenangan menyakitkan di desanya. Jadi dia sekarang menanggapi 
emosi yang ditransmisikan oleh Crissot. 
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Tentang bagaimana dia diselamatkan oleh Schnee dan tinggal di Tsuki no Hokora. 
Bagaimana dia bertemu Shin dan kutukannya dicabut. Bagaimana dia bertemu dengan 
berbagai macam orang dan mengunjungi banyak tempat. Tiera berbicara tentang 
petualangan yang tidak akan pernah dia alami jika dia tetap tinggal di desa. 

Lengan Crissot bergerak. Lengan kurus yang bisa patah setiap saat memeluk Tiera sebagai 
balasannya. 

"Aaah... aku sangat senang...." 

Kata-katanya melayang di udara, Crissot menghilang. Angin yang bertiup melalui rambut 
Tiera membuat abu Crissot larut ke langit. Angin mengelilingi Pohon Dunia sekali, lalu 
lenyap di udara. Crissot tidak lebih. Itu semua terjadi hanya dalam beberapa saat. 

Emosi yang ditransmisikan Crissot semuanya lahir dari kepedulian terhadap Tiera. Tidak 
ada apa-apa tentang dirinya sendiri. Sepertinya kebencian terhadap dunia yang dia 
teriakkan selama pertempuran pertamanya melawan Shin tidak pernah ada sejak awal. 

"Apakah ini... baiklah?" 

Pertanyaan itu tidak ditujukan pada Shin atau anggota party lain, atau pada pendeta wanita 
seperti Lymliss, tapi pada wanita berambut perak yang muncul setelah Crissot menghilang. 

"... .." 

Irene, istri Crissot, ibu Tiera, diam-diam memeluk putrinya. Dia tidak memiliki tubuh fisik, 
tetapi Tiera bisa merasakan pelukannya yang sama. Bahkan tanpa kata-kata, dia bisa 
merasakan emosinya. Kesedihan karena tidak bisa melindunginya. Sakit karena tidak bisa 
menyelamatkannya. Kemarahan terhadap keadaan absurd mereka. Mereka semua 
bertahan di dalam dirinya, bahkan setelah kematian. 

Namun, itu tidak semuanya bertahan. 

Pertumbuhan Tiera, senyuman yang dia tunjukkan padanya, fakta bahwa dia 
menyelamatkan Crissot, mengisinya dengan kebahagiaan dan cinta. Emosinya bukan 
sebagai pendeta, tapi sebagai ibu, masuk dan memenuhi hati Tiera. 

"Ibu..." 

Suara Tiera bergetar. Dia menahan, dia tidak bisa menangis. Kali ini, dialog ini merupakan 
keajaiban yang tidak akan pernah datang lagi. 

Pendeta Dunia adalah penjaga Pohon Dunia dan ikatan antar manusia. Landasan 
perdamaian. Ada sesuatu yang bahkan Shin dan teman-temannya tidak tahu. Pendeta 
wanita itu tidak diizinkan menggunakan kekuatan mereka untuk diri mereka sendiri. 
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Pendeta wanita dengan kemampuan untuk berbicara dengan almarhum -- kecuali beberapa 
pengecualian -- tidak diizinkan untuk secara sukarela memanggil orang tua, saudara 
kandung, atau siapa pun yang dekat dengan mereka. Karena itu, inilah satu-satunya 
kesempatan Tiera untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah semuanya selesai, dia tidak 
bisa melakukannya lagi. 

Karena itu, Tiera tersenyum. Dia tidak ingin ekspresi terakhir yang dilihat ibunya menjadi 
ekspresi menangis. Dia ingin ibunya mengingat senyumnya. 

"Sehat dan kuatlah, putriku tercinta..." 

Irene meninggalkan kata-kata ini saat dia menghilang. Dia berubah menjadi cahaya kecil 
yang berkedip-kedip dan bergabung dengan cahaya lain yang muncul, untuk diserap sekali 
lagi di Pohon Dunia. 

◆◆◆◆ 

"Jadi, apakah semuanya sudah berakhir?" 

Shin berbisik sambil melihat lampu yang memudar. Dia telah meninggalkan tubuh 
Reforgerer kepada Schnee dan Yuzuha dan telah pindah lebih dulu. Saat dia tiba, Tiera 
sudah memeluk Crissot. Dia melihat bahwa Shibaid tidak ikut campur, jadi dia memutuskan 
untuk menunggu juga. 

Untuk berjaga-jaga, dia memeriksa keberadaan di kota melalui petanya, tetapi tidak dapat 
menemukan gerakan yang menunjukkan sedang terjadi pertempuran. 

Reforgerer telah menghilang, jadi saya yakin kita bisa mengatakannya. 

Shin mendengar kata-kata Schnee dari belakangnya dan menggunakan 【Through Sight】 

untuk melihat ke arah dimana Reforgerer berada. Ikonnya tidak lagi ada di peta, hanya 
menyisakan kawah besar di mana ia telah runtuh, tetapi bahkan tidak dalam skala terkecil. 
Itu jelas benar-benar hilang. 

Shin melihat lagi ke arah Tiera, yang tidak bergerak dan diam sama sekali. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

Kehilangan tekanan diam yang datang dari tatapan Schnee dan Shibaid, Shin akhirnya 
menelepon Tiera. Lymliss dan Lina juga menyadarinya, tetapi merasa sulit untuk 
mendekatinya. 

"Shin..." 
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Tiera berbalik ke arah Shin. Dia telah menahan air matanya untuk waktu yang lama: 
sekarang air matanya berkilauan. Tiera membiarkan dirinya pergi, seolah-olah jatuh di 
tubuh Shin. 

"Apakah aku..melakukan cukup baik...?" 

"... .Mereka berdua tersenyum. Anda melakukannya dengan pasti. " 

Suaranya bergetar. Shin menjawab pertanyaannya dengan percaya diri. 

Baik Crissot dan Irene pada akhirnya menunjukkan senyum damai. Melihat ekspresi 
mereka, tidak ada yang mengira dia telah gagal. 

"Begitu... Begitu..." 

Suaranya semakin bergetar. 

Anda tidak perlu menahan lagi. Jadi Shin ingin mengekspresikannya saat dia dengan ringan 
memeluk Tiera dan menepuk kepalanya. Tubuh Tiera menjadi kaku sesaat, lalu dia mulai 
menangis dengan keras. 

Pohon Dunia mengawasi kelompok itu, diam-diam. 

Iklan 
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Vol. 15 Side Story 
Ini adalah kisah dari masa ketika gadis itu belum tahu tentang absurditas dunia kita dan 
hidup setiap hari dalam kebahagiaan dan kebahagiaan. 

Kisah bagaimana dia bertemu pasangan yang akan dia temui lagi bertahun-tahun 
kemudian. 

"Siapa ini?" 

Seseorang menelepon saya. 

Beberapa orang tidak mau bereaksi, tetapi anak kecil itu bereaksi. Mata emasnya melihat 
sekeliling, kuncir peraknya berkibar. 

Gadis kecil itu berada di hutan saat kejadian itu terjadi. Biasanya, tidak pantas bagi anak 
kecil untuk bermain di tempat seperti itu, tetapi bagi peri muda, itu seperti di rumah. Itu 
adalah lingkungan di mana orang normal bisa dengan mudah tersesat, tapi dia sangat 
familiar dengannya. 

"Hm? Hmmm??" 

Gadis kecil itu meletakkan tangannya di telinga panjangnya dan menutup matanya. Dia bisa 
mendengar gemerisik pepohonan dan teman peri berbisik dan bergumam. Di antara 
kebisingan seperti itu, dia juga mendengar rengekan samar yang membuatnya khawatir. 
Akhirnya, telinga gadis kecil itu bergetar. 

"Di sana!" 

Dia lari, percaya diri. Rerumputan yang tinggi membuatnya sulit untuk dilihat, tetapi dia 
melompat perlahan di atasnya, langkahnya bahkan bertambah cepat. Apa yang dia capai 
dengan penuh semangat adalah apa yang orang dewasa sebut sebagai "penghalang". Jika 
dia melangkahinya, orang dewasa bersenjata akan datang berlarian dengan ekspresi 
menakutkan di wajah mereka. 

Sebenarnya tidak mudah untuk melewati penghalang, tetapi kemampuan pendeta gadis 
kecil itu memungkinkannya untuk melewatinya dengan mudah. Dia pernah menyelinap 
keluar dan dimarahi dengan sangat kasar. Mengingat ini, langkahnya sedikit melambat. 

Gadis kecil itu maju, berhati-hati agar tidak melangkahi batas penghalang. Tak lama 
kemudian, dia melihat bola bulu di dekat pohon. 

"....?" 
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Gadis kecil itu memiringkan kepalanya, ingin tahu tentang makhluk kecil yang gemetar itu. 
Itu tidak terlihat hidup dan berbau lucu juga. Harus lebih dekat untuk memeriksa. 
Kepolosan kekanak-kanakan gadis kecil itu membuatnya melangkah maju. 

"Ini anjing kecil !!" 

Di sana dia menemukan binatang seperti anak anjing. Itu cukup kecil baginya untuk bisa 
membawanya, seukuran anak anjing yang baru lahir. Jika Anda jahat, Anda tidak dapat 
memasuki penghalang: gadis kecil itu memutuskan bahwa tidak ada bahaya. 

"Oh tidak! Kamu terluka! " 

Bau yang lucu adalah campuran darah dan bau liar. Si tomboi kecil sering terluka saat 
bermain-main, membuat orang dewasa khawatir. Karena itu, dia tahu bahwa benda merah 
itu tidak bagus. Tanpa khawatir pakaiannya menjadi kotor, gadis kecil itu mengambil 
hewan kecil itu. 

Seekor binatang buas pasti akan menolak jika orang asing melakukan hal seperti itu secara 
tiba-tiba: anak anjing itu, bagaimanapun, tidak melakukannya. Gadis kecil itu tidak tahu 
bahwa dia bisa mengharapkan reaksi seperti itu. Pada akhirnya, dia berlari kembali dengan 
anak anjing itu di pelukannya, secepat yang dia bisa. 

Ketika dia tiba di rumah, keributan besar dimulai. Pertama-tama, penjaga gerbang 
berteriak ketika mereka melihat gadis kecil itu kotor dengan darah anak anjing itu. Mereka 
segera memberi tahu orang tuanya, yang juga berteriak. 

Dia telah lari kembali dengan cepat, jadi darah anak anjing itu berlumuran di pakaiannya, 
membuat mereka percaya bahwa dia juga terluka. Orang dewasa kemudian menyadari 
bahwa dia membawa monster yang tidak dikenal, yang menyebabkan lebih banyak 
teriakan dan kebingungan di antara para penjaga. 

Memang, yang ditemukan gadis kecil itu bukanlah anak anjing, tapi monster. Kecil, tapi 
monster yang tidak dikenal. Tidak peduli seberapa banyak gadis kecil itu memohon, para 
penjaga tidak bisa membiarkan monster masuk ke dalam kediaman. 

Mereka tidak bisa menahan lama-lama doa sedih gadis kecil itu untuk membiarkan 
makhluk itu masuk, jadi mereka benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. 

Meskipun mereka tidak terhubung oleh darah, gadis kecil itu seperti seorang putri bagi 
mereka. Mereka ingin dia tumbuh dengan sehat dan sering merasa diselamatkan oleh 
senyum polosnya. Jika dia mulai membenci mereka, berpaling ke arah lain setiap kali 
mereka bertemu, mereka pasti akan menderita kerusakan emosional yang parah. 

"Jangan sulit sekarang. Mau bagaimana lagi, aku akan melihatnya, jadi pergilah. " 
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Kata-kata sang ibu menawarkan keselamatan bagi para penjaga. Melihat sang ibu 
menghibur anaknya, mereka lebih terlihat seperti saudara perempuan dengan beberapa 
perbedaan usia daripada ibu dan anak. 

"Lady Irene mengatakan itu, tapi ... apakah Anda benar-benar akan menyembuhkannya?" 

Begitu tanya salah satu penjaga. Irene adalah nama ibu gadis kecil itu. 

Pertanyaan itu diajukan kepada ayah gadis kecil itu, kepala klan Lucent, Crissot. Gadis kecil 
itu adalah satu-satunya putri dari klan Lucent, Tiera. 

"Jika itu melewati penghalang, itu berarti dia tidak memiliki keinginan bermusuhan. Benar 
juga bahwa kita tidak mengetahui identitas aslinya. Saya minta maaf untuk Tiera, tetapi jika 
kami menemukan itu berbahaya, kami harus menyingkirkannya. " 

Ekspresi Crissot sangat serius. Kebaikan untuk menyembuhkan mereka yang 
membutuhkan yang gadis kecil tunjukkan harus dihormati. Baik ayah maupun penjaga tahu 
tentang perasaan baik Tiera. Meski lemah, bagaimanapun, monster tetaplah monster. 
Taringnya yang tajam dapat dengan mudah merobek tenggorokan anak. 

Crissot memerintahkan salah satu penjaga untuk tetap berada di sisi Tiera, dengan dalih 
mengamati bagaimana pemulihan itu berlangsung. 

"Kalian semua lebih baik sekarang!" 

Apa yang dikhawatirkan orang dewasa? Di samping monster itu, yang nyaris tidak bisa 
pulih dari kondisi yang sangat buruk, Tiera tersenyum gembira. 

Keterampilan penyembuhan Irene terkenal di kampung halaman Tiera di Lanapacea. 
Mereka juga bekerja dengan mengagumkan pada monster kecil yang tidak diketahui 
asalnya, sebagaimana dibuktikan oleh betapa tenangnya dia tidur. 

"Kamu sudah baikan sekarang? Itu dia? Jangan mengejutkan ibu seperti itu lagi, oke? " 

"Tapi bu, itu terluka!" 

"Kalau begitu, kamu harus menelepon ibu dulu. Ini mungkin serigala atau monster serupa. 
Meski kecil, itu sangat berbahaya. Terkadang mereka menyerang siapa saja yang mendekat. 
" 

Irene berbicara perlahan, untuk memastikan Tiera mengerti. 

"Lain kali, telepon ibu atau ayah dulu. Jika tidak, jangan ngemil selama seminggu. Apakah 
saya jelas? " 

"Apa? Kamu sangat buruk...! " 
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Tiera tidak berusaha menyembunyikan ketidakpuasannya. Ini mungkin hukuman yang 
terlalu ringan, tetapi sulit untuk mengajari seorang anak betapa berbahayanya monster itu. 
Apalagi dalam kasus ini: monster yang terluka itu adalah anak-anak juga. Itu tampak kecil 
dan indah. Bahkan jika dikatakan berbahaya, itu tidak terlalu meyakinkan. 

"Apa-aku-jelas?" 

"Y-ya!" 

Senyum Irene mendapat intimidasi dan Tiera mengangguk sambil mundur. Dia tahu betul 
bahwa dia seharusnya tidak menentang ibunya ketika dia seperti ini. 

"Anak yang baik. Lyla menyiapkan camilan, jadi pergi dan makanlah. Aku akan menjaga 
anak anjing itu. " 

"Baik!!" 

"Jangan berlari! Anak itu selalu terburu-buru... " 

Irene memandang putrinya lari mencari makanan ringan dan menghela nafas. 

Aku di sini, Growlie! 

Beberapa hari setelah Tiera mengambil anak anjing monster, "Growlie," demikian dia 
menyebutnya, benar-benar pulih dan menjadi rekan bermainnya. Mereka tampak seperti 
seorang gadis kecil yang bermain dengan anak anjingnya. Tidak ada yang akan berpikir 
bahwa Growlie adalah monster setelah melihat betapa mesranya dengan Tiera. 

"Belum ada yang baru?" 

"Para tetua mengatakan mereka belum pernah melihat hal semacam itu, bahkan Tamers 
pun tidak tahu. Beberapa dari mereka mencoba menjinakkannya, tetapi semuanya gagal. " 

Crissot dan seorang bawahannya berbicara sambil memandangi Tiera yang tersenyum. 
Mereka melihat ke bawah ke alun-alun tempat dia bermain dari lantai 2 kediaman, jadi dia 
tidak bisa mendengar percakapan mereka. 

"Monster yang tidak bisa dijinakkan... mungkinkah karena perbedaan level?" 

Beberapa monster memiliki level yang lebih tinggi dari orang-orang bahkan dari usia 
muda. Itu bisa menjadi alasan mengapa penjinakan gagal. 

"Tidak, levelnya hanya 10. Aku ragu itu penyebabnya." 

Bawahan itu menambahkan bahwa, melihat anak anjing monster yang bermain dengan 
Tiera, sepertinya dia tidak memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuan fisik Tiera 
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hampir sama dengan anak normal: dia tidak bisa mengimbangi monster, bahkan yang 
masih kecil, saat berlarian atau bermain tag. 

"Anak anjing serigala itu spesial, kalau begitu." 

Crissot memandang anak anjing itu dengan ekspresi tegas. Itu jelas bukan binatang biasa, 
tapi monster. Namun, identitasnya masih belum diketahui. 

"Tidak disangka bahkan level V 【Analisis】 tidak berhasil..." 

"Besok kita akan menyuruh nona Acheame melakukan 【Analisis】 secara diam-diam. 

Bahkan jika itu tidak berhasil, kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. " 

Pembawa Analisis level tertinggi di Lanapacea akan mengamati anak anjing monster. Jika 
nama monster itu terungkap, mereka juga akan tahu betapa berbahayanya itu. 

Jika itu adalah anak anjing dari spesies Crissot dan yang lainnya tidak bisa menangani, 
dalam kasus terburuk mereka harus membunuhnya. Bahkan jika itu tumbuh melekat pada 
Tiera, itu selalu monster liar. Tidak ada yang tahu kapan dia bisa menunjukkan taringnya 
ke arah Tiera. Mereka membiarkan mereka bermain sekarang hanya karena Irene 
menggunakan beberapa skill bertahan pada Tiera. 

Crissot dan yang lainnya tahu bahwa itu tidak memiliki permusuhan atau niat buruk yang 
jelas, karena itu melintasi penghalang, tetapi itu tidak berarti bahwa itu benar-benar tidak 
berbahaya. 

"Kuharap itu hanya monster langka." 

"Persis." 

Mereka tidak ingin menutupi senyum polos Tiera. Crissot dan yang lainnya lebih peduli 
tentang itu daripada identitas monster itu. 

"Jadi ini monster kecil yang dipungut Tiera?" 

Keesokan harinya, wanita bernama Acheame, satu-satunya peri di Lanapacea dengan 
Analisis VIII, mengunjungi kediaman tersebut. Dia lahir sebelum Senja Keagungan dan 
merupakan anggota tertua di desa Lapanacea. Selain telinganya yang panjang, dia tampak 
seperti manusia tua. 

Karena dia tahu kepala semua klan sejak mereka masih anak-anak, dia juga tahu tentang 
banyak episode masa lalu yang memalukan. Dia adalah wanita yang ditakuti, dalam lebih 
dari satu cara. 

"Ya, dia Growlie!" 

"Ya ampun, nama yang indah sekali ... sepertinya tidak terikat kontrak." 
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Acheame memandang anak anjing yang dipegang Tiera dan berbisik sendiri dari tempat 
tidurnya. 

Dia sudah diberi tahu bahwa Tiera seharusnya mendengar suara anak anjing itu, jadi dia 
curiga itu bisa membentuk kontrak kemitraan. Itu akan menjelaskan mengapa elf lain tidak 
bisa menjinakkannya. 

"Kamu bilang kamu mendengar suaranya, kan? Apa isinya? " 

Banyak hal bisa berubah berdasarkan itu. Acheame menatap Tiera dengan seksama. 

Um, katanya, seseorang bantu aku. 

"Ia meminta bantuan, begitu... Ia tidak memanggil namamu, kan sekarang?" 

"Baik." 

Tiera mengangguk dan Acheame memandang anak anjing itu lagi. Penglihatannya buruk 
karena usianya, tapi mungkin untuk mengimbanginya, keterampilan menganalisanya 
hanya meningkat. Dia bisa melihat nama anak anjing itu. 

"Semuanya sudah pulih sekarang, begitu. Siapa Takut." 

"Betulkah? Hore !! " 

Crissot menyuruh Tiera untuk membawa anak anjing itu ke Acheame untuk memastikan 
lukanya benar-benar sembuh. Tiera, sangat gembira, menari-nari dengan anak anjing di 
pelukannya, tapi tidak menggonggong, melolong atau menggeliat. Namun, matanya terus 
menatap Acheame. 

"Saya harus berbicara dengan Nyonya Acheame. Tiera, dan Irene kembali duluan. " 

"Baik! Lady Acheame, terima kasih! " 

"Sama-sama, datang berkunjung lagi." 

Tiera dan Irene yang gembira keluar dari kamar, meninggalkan Crissot dan Acheame 
sendirian. 

"Bisakah kamu belajar sesuatu?" 

"Tenang sekarang. Anda adalah kepala klan Lucent. Tetap tenang dan dengarkan, bahkan 
jika kamu mengkhawatirkan putri cantikmu .. " 

Crissot berbicara begitu pintu ditutup, jadi Acheame mendesaknya untuk tenang. 

"B-biarpun kamu bilang begitu..." 
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"Sama gelisahnya seperti biasanya, bukan. Dengarkan baik-baik, itu bukan monster biasa. 
Itu adalah anak dari binatang buas. " 

"Binatang dewa...?" 

Beberapa menganggap mereka utusan para dewa, sementara yang lain menganggap 
mereka sebagai dewa sendiri. 

"Namanya Gruefago. Sejauh yang saya tahu, itu tidak berbahaya kecuali diprovokasi. Tetapi 
fakta bahwa anak anjing yang terluka memasuki desa memberi saya firasat buruk. Bahkan 
orang tua dewa binatang tidak meninggalkan anak-anak mereka. Entah orang tuanya 
meninggal atau tersesat dan berakhir di sini. " 

"Penghalang tidak berpengaruh pada binatang dewa?" 

"Binatang buas itu istimewa, Nak. Kecuali mereka menyerang atau bermusuhan, mereka 
bisa melewatinya. Mungkin kali ini tertarik oleh Tiera. " 

Acheame memejamkan mata dan berbicara. Beberapa binatang dewa memiliki peran untuk 
menjaga keseimbangan dunia. Bakat pendeta Tiera bisa menarik Gruefago yang terluka. 

"Haruskah kita membiarkannya? Jika itu tumbuh, bukankah itu menjadi terlalu kuat untuk 
kita tangani? " 

"Pasti akan. Sebelum Senja Keagungan, banyak prajurit yang kuat dikalahkan oleh binatang 
buas. Di era itu, ada orang luar biasa yang bahkan melakukan olahraga berburu binatang 
dewa, tapi prajurit seperti itu tidak ada lagi. Bahkan sebelum si kecil itu tumbuh, jika orang 
tuanya salah paham dan mengira itu diculik, kerusakan dan korbannya akan sangat besar... 
kami selalu berada di dekat Pohon Dunia. Bahkan orang tua pun akan sedikit ragu. Selain 
itu, banyak binatang ilahi memiliki kecerdasan lebih tinggi dari spesies kita. Saya ragu 
mereka akan menyerang secara tiba-tiba. " 

"Namun, jika mereka punya alasan untuk..." 

Itu tidak di bawah kendali siapa pun. Jika seseorang menyerangnya, karena takut, 
pembalasannya bisa menjadi tragis. Sebagai kepala klan, Crissot harus mempertimbangkan 
kemungkinan ini. Binatang buas bahkan terkadang mampu menyebabkan bencana alam. 

"... .Mungkinkah kita membuatnya menjadi binatang penjaga bagi para pendeta?" 

Crissot terdiam beberapa saat, lalu berbicara lagi. 

Seorang pendeta wanita yang dilindungi oleh binatang ilahi. Untuk seseorang yang tahu 
betapa pentingnya pendeta wanita, tidak ada jaminan yang lebih baik. Di dunia ini, ada 
banyak monster yang tidak bisa ditangani orang. Bahaya hanya sedikit di desa, tetapi masih 
belum nol. 
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"Omong kosong apa yang kau katakan? Tidak mungkin jika Anda tidak dapat membuat 
kontrak. Para bangsawan juga tidak akan diam. Mereka memiliki elf seperti saya, lahir 
sebelum Senja Keagungan. Jika mereka mengetahui bahwa dewa binatang yang tidak 
terikat berkeliaran dengan bebas di desa, hubungan antara keluarga kerajaan dan klan 
pengurus akan berubah menjadi lubang. Mereka akan mengirim peleton pemusnahan, 
dengan senjata tingkat Mitologi untuk boot. " 

Acheame langsung menolak lamaran Crissot. Beberapa dari mereka yang lahir setelah 
Senja Keagungan tahu secara pribadi betapa kuatnya binatang ilahi. Namun, beberapa 
bangsawan melakukannya. Peri berumur panjang, jadi beberapa dari mereka tahu cara 
membunuh binatang dewa dan memiliki peralatan yang diperlukan. Kekuatan mereka jauh 
di atas kepala prajurit Lucent atau klan lain. 

"Aku minta maaf untuk Tiera, tapi satu-satunya cara adalah membiarkannya keluar, aku 
takut." 

"Kurasa itulah satu-satunya cara... akankah itu berhasil? Tiera masih muda, jadi ingatannya 
tentang binatang ilahi akan kabur, tapi saya khawatir itu tidak akan semudah itu bagi 
binatang ilahi itu sendiri ... " 

Sangat sedikit orang, termasuk Tiera, yang tahu tentang binatang ilahi. Jika dia lupa, tidak 
ada risiko rumor menyebar. Jika tidak ada yang tahu tentang binatang ilahi, tidak ada risiko 
siapa pun takut atau mencoba menggunakannya. 

Keterampilan manipulasi mental dianggap tabu, tetapi Acheame paling banyak dapat 
membingungkan ingatan terkini seorang anak, dan itu hanya bekerja dengan anak-anak 
yang sangat kecil. Dia bisa mengubah persepsi mereka untuk mengingat hal-hal hanya 
secara samar-samar. Itu adalah keterampilan yang hanya dimiliki Acheame, yang lahir 
sebelum Senja Keagungan; sangat sedikit yang tahu tentang itu. 

Masalahnya adalah jika itu bisa berhasil pada anak anjing Gruefago. Akan sempurna jika ia 
melupakan Tiera dan Lanapacea, tetapi jika tidak, ia akan kembali. Meskipun itu adalah 
anak anjing, mereka bisa memaksanya keluar lagi, tetapi setelah dewasa akan lebih sulit 
untuk menyembunyikannya dan pasti akan membuat keributan. Mungkin juga melihat para 
elf yang terus melemparkannya sebagai musuh. 

"Yang bisa kami lakukan hanyalah membicarakannya. Anak anjing binatang buas itu 
mengerti bahasa kita, Anda tahu. Itu tidak meledak dengan sendirinya atau melukai siapa 
pun, bukan? Itu belajar dari percakapan Anda bahwa seharusnya tidak. Ia mempelajari 
saya sepanjang waktu itu juga di sini. Kelihatannya kecil, tapi tetap saja binatang dewa. 
Anda sebaiknya tidak berpikir itu anak anjing. Nah, berkat itu, mungkin untuk 
membicarakannya. " 

Acheame berbicara, dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai dasar, dengan Crissot 
yang khawatir. Dia mengatakan bahwa jika mungkin untuk melupakan, itu akan menjadi 
yang terbaik. 
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Anak anjing serigala terikat pada Tiera, tapi kemampuan Acheame bisa membuatnya lupa. 
Jika anak anjing itu memiliki kecerdasan seperti manusia, ia akan mengerti bahwa dia 
melupakannya. 

"Kurasa lebih baik bertindak cepat. Anda harus berbicara dengannya tanpa ada Tiera --- oh 
well, ini kejutan. Anda mendengarkan. " 

"Kamu mendengarkan...?... .Oh dewa." 

Crissot berbalik setelah Acheame berbicara. Dari pintu yang sedikit terbuka, makhluk suci 
Gruefago, yang seharusnya pergi bersama Tiera, memasuki ruangan. 

"Permintaan maaf. Jika Anda harus membenci seseorang, benci saya. " 

Anak anjing serigala menatap Acheame dengan cara yang sama seperti ketika Tiera 
melakukannya, menggeram pelan, lalu pergi lagi. Crissot dan Acheame bisa mendengar 
suara Tiera memanggil namanya. 

"Apakah itu... mengerti?" 

"Ya, itu sangat pintar. Ia mungkin mengerti bahwa ia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. " 

Acheame merasa geramannya diwarnai dengan kesedihan. Meski begitu, mereka tidak bisa 
membiarkannya tetap di sana. Zaman ketika manusia dan binatang dewa bisa hidup 
berdampingan hanya berdasarkan hubungan kepercayaan sudah lama berlalu. 

Maka diputuskan untuk melepaskan anak anjing serigala ke alam liar. Namun, masalah 
tertentu muncul. 

"Tidak!!" 

"Tiera, kami tidak melakukan ini karena kami jahat. Ini demi dia juga. " 

"Aku bilang tidak !!!" 

Jelas, Tiera sangat menentangnya. 

Mungkin karena umur panjang mereka, elf tidak menghasilkan banyak anak. Karena itu, 
Tiera memiliki sangat sedikit teman sebaya. Selain itu, dia adalah satu-satunya putri dari 
klan penjaga Pohon Dunia. Dia juga memiliki potensi untuk menjadi pendeta, bahkan 
mengurangi jumlah anak seusianya yang berbicara dengannya secara normal. 

Hanya anak dari klan pengasuh Luderia dan anak dari keluarga dengan pangkat yang relatif 
tinggi yang melakukannya. Meski begitu, mereka tidak bisa begitu saja bermain bersama 
dengan mudah. Bagi Tiera, kehadiran anak anjing serigala, yang akan selalu bermain 
dengannya, sangatlah penting. 
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Seperti yang dikatakan Acheame, anak anjing itu sangat cerdas: ia akan segera mengerti 
begitu diberi tahu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Ia tidak pernah protes ketika 
dimandikan, bulunya halus dan bersih. Lyla dan servant elf lainnya sering melihat Tiera 
tidur siang menggunakan anak anjing sebagai bantal. 

Begitulah dekatnya mereka. Dia tidak akan pernah begitu saja menerima perpisahan. Wajar 
jika dia merengek dan mengeluh. 

"Growlie tidak melakukan hal buruk! Aku akan merawatnya dengan baik !! " 

Tiera memprotes, matanya berkaca-kaca. Memang benar bahwa dia merawat makanan dan 
bak mandi anak anjing itu dan bahkan membersihkan ember yang digunakan untuk 
mengeluarkan kotorannya tanpa diminta. Dia tidak hanya bermain-main dengannya: dia 
merawatnya dengan baik, sebanyak yang bisa dilakukan seorang anak. 

"Itu... ayah tahu itu, tapi..." 

Tertarik dengan kelucuan hewan peliharaan, anak-anak terkadang menyatakan bahwa 
mereka akan merawatnya untuk menjaganya, tetapi hanya melakukannya beberapa kali. 
Elf tidak berbeda: merawat makhluk hidup itu sulit bagi seorang anak. Tiera, 
bagaimanapun, tidak pernah mengeluh. 

Irene telah menyembuhkan anak anjing itu, tetapi Tiera mengurus semuanya sendiri, 
meminta nasihat Lyla saat diperlukan. Begitulah cara dia diinvestasikan. 

Kami akan bersama selamanya. Itulah yang mungkin dipikirkan oleh pikirannya yang 
kekanak-kanakan. 

"Tidak... aku tidak ingin..." 

Tiera mulai menangis dan Crissot tidak tahu harus berkata apa lagi. 

Baik Tiera dan anak anjing serigala tidak melakukan kesalahan. Ini semua disebabkan oleh 
orang dewasa yang mengkhawatirkan "jika" terjadi sesuatu. 

Ada pilihan untuk berakting tanpa mengatakan apapun kepada Tiera. Dia mungkin tidak 
akan menangis dalam kasus itu. Namun, orang dewasa tidak sekejam melakukan hal 
seperti itu. 

"Kamu tidak ingin mengucapkan selamat tinggal?" 

Tiera terus berdiri di depan anak anjing serigala, bahkan sambil menangis. Acheame 
mendekatinya, menggunakan tongkatnya sebagai penyangga. 

"....tidak." 
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"Tapi tahukah Anda, sayangku, anak anjing ini memiliki orang tua juga. Mereka ingin 
melihatnya segera, saya yakin. " 

Seekor anak anjing serigala terluka, sendirian. Orang tua yang tidak datang mencarinya. 
Acheame, Crissot, dan orang dewasa lainnya memiliki gambaran tentang apa yang terjadi 
pada mereka. Meski begitu, mereka menggunakan "orang tua" sebagai alasan. 

"Kamu tidak akan senang jika kamu tidak bisa melihat Crissot dan Irene lagi, kan?" 

"....tidak." 

Dia mungkin memikirkan anak anjing itu, dengan caranya sendiri. Tiera menyeka air 
matanya, berbalik dan memeluk anak anjing yang duduk itu dengan erat. Anak anjing itu 
meletakkan kepalanya di pundaknya, seolah ingin menyerap kehangatannya. Setelah 
beberapa saat, gadis kecil dan serigala kecil itu menjauh satu sama lain pada waktu yang 
sama, seolah-olah mereka telah menyetujui waktunya. 

"....sampai jumpa." 

Tiera melambaikan tangan kecil dan mengucapkan selamat tinggal. Matanya membanjiri 
sekali lagi dengan air mata, yang perlahan mulai mengalir di pipinya. Anak anjing serigala 
juga mengucapkan selamat tinggal dan membelakangi Tiera. Itu menghilang ke dalam 
hutan, tanpa berbalik sekali pun. 

Gruefago meninggalkan Lanapacea dan Tiera, demi desa, dikondisikan untuk 
melupakannya, hanya menyisakan potongan-potongan kenangan di dalam hatinya. 

Nasib reuni gadis dan serigala akan datang bertahun-tahun kemudian. 
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