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Vol. 16 - 1.1 
Shin berada di Lanapacea, desa elf dan kampung halaman Tiera. 

Pohon Dunia yang terletak di desa, pilar yang menjaga keseimbangan dunia, melemah dan 
dalam bahaya. 

Shin dan rekan-rekannya berusaha menyembuhkan pohon itu, tetapi akhirnya menemukan 
bahwa kerusakannya direncanakan oleh Crissot, ayah almarhum Tiera, yang telah jatuh di 
bawah kendali iblis. Selanjutnya, Divine Beast Reforgerer, makhluk yang dapat 
menyebabkan kehancuran dunia, juga muncul. 

Setelah pertarungan yang sengit, Shin berhasil mengalahkan Reforgerer. 

Crissot dibebaskan dari kendali iblis dan jiwanya, setelah mengucapkan selamat tinggal 
pada Tiera, naik ke langit---. 

"Oke, itu akhirnya beres, jadi mari kita tangani masalah lainnya juga!" 

Tiera, yang menangis saat berpisah dengan jiwa Crissot dan Irene, sekarang menunjukkan 
ekspresi yang sangat lega. 

Itu terlihat agak dipaksakan, karena dia mungkin malu karena terlalu banyak menangis di 
depan orang lain. Shin berpikir bahwa bukan air mata yang membuat telinganya terlihat 
sangat merah sekarang. 

Setan-setan yang bersarang di Lanapacea setengah hancur sendiri saat menggunakan 
Crissot untuk melanjutkan rencana mereka. 

Elf lain yang mungkin di bawah kendali iblis juga tidak lagi bertingkah liar. 

Reforgerer juga menghilang bersamaan dengan tubuh Crissot. 

Untuk sementara, faktor-faktor yang mengancam kehancuran desa sudah hilang. 

Bahkan jika masih ada iblis di dekat sini, tidak ada cara untuk mengetahuinya saat ini. 

"Apakah Pohon Dunia baik-baik saja?" 

Shin menatap Pohon Dunia setelah dia mendengar kata-kata Tiera. 

Pohon Dunia telah menyerap bola cahaya, mewakili jiwa Irene dan mungkin Crissot, dan 
sekarang bersinar dengan cahaya suci. Tidak ada lagi jejak ketidakmurnian miasmik. Shin 
hanya bertanya untuk memastikan. 
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"Untuk saat ini. Sepertinya sejumlah besar ketidakmurnian telah dihabiskan untuk 
melawan Anda dan yang lainnya. Apa yang saya rasakan adalah bahwa Reforgerer 
mengkonsumsi ketidakmurnian dalam jumlah besar hanya dengan keberadaan. Jika tidak, 
bahkan jika itu melawanmu, Shin, mustahil jumlah ketidakmurnian yang tidak wajar itu 
berkurang begitu banyak. " 

"Ya, kamu mungkin benar. Saya dapat melihat bahwa kekuatannya didukung oleh energi 
yang sangat besar. " 

Diketahui bahwa Reforgerer menggunakan ketidakmurnian sebagai sumber energi, tetapi 
Shin dan pemain lain mengira itu menggunakan ketidakmurnian untuk memperkuat 
serangan dan tubuhnya. 

Shin berpikir bahwa teori Tiera mungkin lebih tepat. 

Jika Reforgerer dianggap sebagai makhluk yang mengonsumsi kotoran untuk menjaga 
keseimbangan dunia, itu sangat masuk akal. 

"Yah, terlepas dari rahasia kekuatannya, itu bukanlah lawan yang ingin aku hadapi lagi ..." 

Shin berbisik pada dirinya sendiri sambil melihat kartu dari senjata tingkat Kuno yang 
tidak berguna selama pertempuran. 

Shin dapat bersaing melawan Reforgerer hanya karena Reforgerer tidak dalam bentuk 
lengkapnya dan Shin sendiri diperkuat ke level yang jauh melampaui dirinya di masa lalu. 

Tanpa gelar "statistik ganda", khususnya, dia tidak akan bisa memotong leher binatang itu. 

Korbannya hanya beberapa senjata. 

Dibandingkan dengan kemungkinan Schnee dan yang lainnya terluka, itu bukan apa-apa. 
Itu bukan apa-apa, tapi--- 

"Jika itu terjadi lagi, itu akan sangat buruk..." 

Bahkan jika mereka melakukannya dengan menggunakan Crissot, yang berasal dari garis 
keturunan pendeta wanita, iblis telah berhasil memanggil Reforgerer. 

Mereka tahu cara melakukannya. Jika mereka membuat persiapan tanpa sepengetahuan 
Shin, tidak ada yang bisa menghentikannya. 

Mereka tidak bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatan misterius yang Yuzuha sebutkan, 
yang seharusnya membawa Shin ke Pohon Dunia saat dalam bahaya. 

Mereka tidak dapat mengatakan dengan yakin bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Juga tidak 
ada jaminan bahwa kemungkinan "lain kali" tidak akan melibatkan pertarungan melawan 
Reforgerer dalam bentuk lengkapnya. 
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Bahkan dalam bentuknya yang tidak lengkap, empat senjata tingkat Kuno harus 
dikorbankan. Jika menjadi lengkap, siapa yang tahu apa yang diperlukan untuk 
menghentikannya. 

Bahkan jika Shin mampu menempa senjata tingkat Kuno, materialnya terbatas. Tidak 
peduli seberapa tinggi skill Blacksmithnya, senjata tidak dapat ditempa tanpa material. 

"『 True Moon 』seharusnya..." 

"Masih rusak. Jika Sety menuangkan kekuatannya ke dalamnya, kita harus bisa 
melanjutkan ke langkah berikutnya. " 

Karena Shin telah memprioritaskan menyembuhkan kehilangan ingatan Schnee, dia belum 
meminta Sety untuk menuangkan energinya di 『True Moon』. 

Dia tidak tahu persis apa yang akan terjadi setelah dia melakukannya, tetapi Shin yakin itu 
beroperasi dengan cara yang berbeda dari senjata yang dia tahu. 

"Kurasa kita harus mengurus masalah di sini dulu. Pemerintah akan bertindak, bukan? 
Meskipun sejak kita datang ke sini saya tidak melihat tindakan apa pun dari mereka... " 

"Setan mungkin menghentikan komunikasi dengan pemerintah atau mengambil kendali 
pembawa pesan. Kalau tidak, tentara pasti akan menanggapi situasi seperti ini. " 

Beberapa waktu telah berlalu sejak elf yang dikendalikan mulai menjadi liar. 

Paling tidak, pemerintah harus memperhatikan kemunculan Reforgerer. 

Ada pasukan militer selain prajurit dari klan penjaga Pohon Dunia, jadi meskipun keadaan 
darurat terjadi tiba-tiba, akan jelas bagi mereka untuk bereaksi entah bagaimana. 

"Mereka mungkin telah melihat pertempuran Shin melawan Reforgerer..." 

Tiera terdengar cemas. 

Bahkan jika mereka tidak tahu tentang Reforgerer, ukurannya yang besar dan kekuatan 
pancarannya jelas bahkan dari kejauhan. Dia khawatir mereka akan mengklasifikasikan 
Shin sebagai individu yang berbahaya, karena dia menghadapi monster seperti itu secara 
langsung. 

"Aku berusaha sekuat tenaga, bagaimanapun juga ..." 

Shin telah menggunakan senjata tingkat Kuno dan keterampilan tingkat lanjut tanpa 
hambatan. Itu adalah medan perang yang bahkan Para Terpilih tidak berani mendekat. 

"Aku tidak tahu orang macam apa yang ada di negara ini ... jika terjadi sesuatu, bisakah kita 
menggunakan ketenaran Schnee untuk lolos begitu saja?" 
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Aset paling andal mereka saat ini adalah Schnee. Mereka mungkin bisa lolos dengan 
membanjiri lawan mana pun melalui kekerasan, tapi itu adalah pilihan terakhir. 

"Shin adalah rekan Schnee. Dia tidak akan pernah bergaul dengan seseorang yang berubah 
menjadi kekerasan tanpa alasan. Dia adalah pejuang elit bahkan di antara Yang Terpilih ... 
jika kita mengatakannya seperti ini, saya yakin mereka akan menghormati kita daripada 
mendapatkan ide-ide aneh. " 

Untuk orang biasa dan Orang Terpilih dengan statistik yang relatif tinggi, Orang Terpilih 
tingkat lanjut -- terutama mereka yang berada di level Schnee dan yang lainnya -- berada di 
planet yang sama sekali berbeda. 

Tingkat kekuatan mereka terlalu berbeda, jadi mereka bahkan tidak bisa membandingkan 
mereka, kata Shibaid. 

"Namun, pertempuran sebesar itu baru saja terjadi. Beberapa mungkin meminta prajurit 
yang kuat untuk tinggal di negara itu. " 

Shibaid kemudian berbalik ke arah Ordoss dan yang lainnya. 

Mereka belum melihat semuanya, tapi mereka sudah cukup melihat untuk menyadari 
betapa luar biasanya Shin. 

Terutama jika Ordoss, kapten pelindung, berbicara tentang prestasi Shin, raja atau pihak 
terkait lainnya mungkin akan memintanya untuk tinggal. 

Hal yang sama bisa dikatakan untuk Lymliss dan para pendeta wanita. 

Tidak ada jaminan bahwa iblis tidak akan kembali, jadi mereka mungkin meminta Shin 
menjadi pengawal pribadinya, atau bahkan mungkin suaminya. 

"Memang, kami telah menyaksikan kekuatan Sir Shin dan Lady Schnee secara langsung. Jika 
mereka memilih untuk tetap di sini, itu akan benar-benar meyakinkan bagi kita semua. Dan 
di antara elit pemerintah, yang tidak berperang melawan monster itu, mungkin ada 
beberapa yang bisa menggunakan cara yang disebutkan Sir Shibaid. " 

Berkat pengalaman hidupnya yang panjang, Ordoss benar-benar memahami apa yang 
disiratkan Shibaid. 

Bahkan jika elf Lanapacea bertugas melindungi Pohon Dunia, tidak semuanya murni dan 
jujur, seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh insiden saat ini. 

"Lady Schnee, bagaimanapun, tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Sir Shin dan 
partainya juga merupakan petualang yang sering bepergian untuk memenuhi segala 
macam permintaan. Menahannya di sini akan sulit. Selain itu, saya ragu bahwa tentara yang 
terlambat berangkat memungkinkan mereka untuk menyaksikan seluruh pertempuran. 
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Lady Schnee melawan monster itu dengan cara yang lebih terlihat, jadi jika kita 
mengatakan bahwa kekalahannya ada di tangannya, tanpa menyebutkan eksploitasi Sir 
Shin, petinggi tidak akan bisa banyak bicara. Selain itu, saat ini tidak ada di antara kita yang 
mampu menghentikan Sir Shin. " 

Ordoss tidak begitu saja menyangkalnya, tapi mengatakannya dengan cara menegur para 
pejuang lainnya. 

Para prajurit, sambil bereaksi dengan cara yang sedikit berbeda, semua mengangguk 
setuju. 

Pada akhirnya, seperti yang dikatakan Ordoss, jika kelompok Shin mengatakan mereka 
akan pergi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Para prajurit telah melihat mengapa 
dengan mata kepala mereka sendiri. 

"Bagaimanapun, saya percaya bahwa menenangkan ketidakpuasan masyarakat adalah 
prioritas pertama kami." 

"Kalau begitu, ayo kita pergi bersama sampai kita mencapai kediaman. Bahkan jika iblis itu 
pergi, pengaruh mereka mungkin tidak akan hilang begitu cepat. " 

"Aku tidak bisa memintamu melakukan itu... .tidak, begitu. Jika situasinya seperti 
sebelumnya, Lady Lymliss dan Lady Lina juga akan berada dalam bahaya. Permintaan maaf 
saya yang terdalam atas masalah ini, tapi tolong pinjamkan kami kekuatan Anda untuk 
beberapa saat lagi. " 

Ordoss membungkuk dan prajurit lainnya juga berlutut dan menundukkan kepala. Jika 
para prajurit dan pendeta muncul di kota, semua orang akan percaya bahwa pertempuran 
telah berakhir. 

"Kalau begitu, ayo kita pergi." 

Para prajurit membentuk lingkaran, dengan kelompok Shin di tengah, dan mulai berjalan. 
Lymliss dan Lina dapat berbicara, tetapi mereka kehabisan tenaga secara fisik, jadi mereka 
menunggangi Kagerou. 

Shin menggunakan peta dan keterampilan pendeteksiannya untuk memastikan tidak ada 
kehadiran yang masih mengamuk di kota. 

Dia tidak bisa langsung melihat lokasi yang dipindai, jadi dia tidak bisa sepenuhnya yakin, 
tapi hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Akibatnya, dia tidak menemukan kehadiran 
yang tampak berbahaya. 

Semakin dekat mereka ke kota, semakin banyak elf yang tidak termasuk dalam kelas 
prajurit yang meningkat. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Semua orang tampak khawatir: mereka tidak panik, mungkin karena mereka melihat 
Reforgerer runtuh. 

Bagaimanapun, tubuh besar Binatang Ilahi dapat dengan mudah dilihat sejauh kota. 

"Sir Warrior Chief, bisakah Anda memberi tahu kami apa yang sebenarnya terjadi?" 

Para elf memandang kelompok Shin sambil menjaga jarak tertentu, tetapi salah satu dari 
mereka akhirnya memutuskan untuk mendekati mereka. 

"Apakah kamu melihat sesuatu dari arah kita berasal?" 

"Iya. Monster sebesar gunung... apakah itu benar? " 

"Memang... iblis memanggil monster itu. Terima kasih kepada Lady Schnee Raizar dan 
pendeta wanita kami, bagaimanapun, itu telah ditebang. Harap tenang. " 

Kepala prajurit itu mengangguk dengan berat dan elf itu tampak lega. 

"Orang-orang, dengarkan aku! Saya yakin banyak dari Anda melihat monster muncul dari 
hutan. Namun, tidak perlu khawatir! Peri terkenal, Schnee Raizar, dengan murah hati 
meminjamkan kami kekuatannya, dan, bersama dengan para pendeta wanita kami, 
mengirim semua monster! Beri tahu mereka yang tidak hadir di sini bahwa situasinya telah 
diselesaikan! " 

Ordoss mungkin mempertimbangkan fakta bahwa Tiera mengkhawatirkan Shin. Dia tidak 
menyebutkannya saat dia menyatakan bahwa eksploitasi itu berkat Schnee dan pendeta 
wanita. 

Berkat otoritas Ordoss sebagai kepala prajurit, semua elf yang mendengarkan kata-katanya 
tampak lega. 

Jika Shin yang berbicara, mereka hanya akan berpikir bahwa Manusia aneh mulai 
mengoceh tiba-tiba. 

Shin dan Shibaid menarik banyak perhatian. 

Manusia dan Dragnil dalam kelompok elf pasti akan menonjol. Namun, para prajurit tidak 
mengatakan apa-apa, jadi mereka mungkin tidak mengira mereka adalah ancaman. 

Setidaknya, Shin tidak merasakan permusuhan atau niat buruk dari tatapan mereka. 

Kami akhirnya di sini. 

Kelompok itu berkeliling kota, dengan Ordoss menyatakan bahwa situasinya telah 
diselesaikan dan pesta Shin menarik perhatian, sebanyak tujuh kali. Mereka sekarang 
akhirnya bisa melihat kediaman Luderia. 
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Shin menghela nafas, karena menjadi target perhatian elf untuk waktu yang lama tidaklah 
menyenangkan. Bahkan jika tidak ada permusuhan atau kebencian, itu melelahkan secara 
mental. 

Salah satu elf yang berjaga di gerbang melihat para prajurit mendekat dan berlari ke dalam 
kediaman. 

"Tiera !!" 

"Lina !!" 

Shin menghembuskan napas lega ketika dua elf bergegas keluar dari kediaman, memanggil 
nama Tiera dan Lina. 

Mereka adalah Orlean dan Herald: keduanya datang ke kediaman. Karena mereka tidak 
memakai sepatu, jelas mereka bergegas keluar secepat mungkin. 

Mungkin karena mereka melihat kedua elf itu aman, atau mungkin karena mereka bertemu 
mata Shin dan yang lainnya, mereka menahan diri untuk tidak berlari dan membungkuk 
kepada Schnee. 

"Kami telah mendengar tentang apa yang terjadi. Kami sangat berterima kasih karena telah 
menyelamatkan desa dari bencana yang telah dibuat oleh kesalahan kami. " 

Ordoss rupanya mengirim salah satu bawahannya ke depan, karena mereka sudah tahu 
kekalahan Reforgerer dan pemulihan Pohon Dunia. 

Di belakang Orlean, Herald juga membungkuk kepada Shin. 

"Saya yakin Anda lelah, tetapi bisakah Anda memberi tahu kami apa yang terjadi secara 
mendetail?" 

"Ya, itulah mengapa kami datang ke sini. Saya percaya Anda adalah perwakilannya, ya? " 

"Iya. Karena... hal semacam itu terjadi pada kepala klan kita, saya adalah perwakilan 
sementara. " 

Orlean benar-benar berkonflik tentang situasinya, saat dia menjawab Schnee dengan 
ekspresi tegas di wajahnya. 

Tetap di depan gerbang akan menarik perhatian, jadi mereka memasuki kediaman untuk 
sementara waktu. 

Orang-orang telah dikirim ke ruangan yang digunakan oleh kepala klan untuk 
memeriksanya. Secara alami, mereka adalah orang-orang yang dipercaya tidak berada di 
bawah pengaruh iblis. 
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"Bisakah kita melihatnya juga? Dalam kasus Bulk ada jebakan, jadi itu mungkin berbahaya. 
" 

"Itu benar --- dapatkah kita mengirim seseorang dari kelompok kita untuk melihatnya 
juga? Karena digunakan oleh iblis, kemungkinan besar itu berisi jebakan atau perangkat 
lain. " 

Shin membisikkan saran dan Schnee setuju, jadi dia membuat proposal ke Orlean. Kamar 
yang digunakan oleh ayah yang merencanakan di dalam gereja itu terperangkap, seperti 
yang dilaporkan Shibaid. 

Schnee membuat proposal sendiri karena Orlean tidak tahu bahwa Shin adalah pemimpin 
partai. Tanpa mengetahui tentang dia, kebanyakan orang akan berasumsi bahwa Schnee 
adalah pemimpin grup. 

"Ya, saya mengerti. Mungkin ada sesuatu di luar kemampuan kami untuk menemukannya, 
jadi kami akan senang atas kerja sama Anda. " 

"Kalau begitu, aku pergi. Karena mungkin ada racun yang terlibat, bisakah kamu ikut juga, 
Tiera? " 

"Ya tentu saja." 

Shin meninggalkan sisa penjelasannya kepada Schnee dan menuju ke ruangan yang 
dimaksud dengan Tiera. Orlean tampak agak bingung, tetapi Schnee mengatakan tidak apa-
apa menyerahkan semuanya kepada mereka, jadi dia tidak mengajukan keberatan. 

Peri yang menemani mereka ke kamar menjelaskan keadaan para elf yang sedang 
memeriksa ruangan. 

"Kami belum menemukan yang seperti itu saat ini." 

Karena para elf mendengar Shin bersama Schnee Raizar, mereka tidak memperlakukannya 
dengan sangat dingin, dan dia bisa bertanya kepada mereka apa yang telah mereka 
temukan. 

Wajah Tiera sangat terkenal di seluruh desa, jadi mereka bereaksi dengan campuran 
kebingungan, ketakutan, dan rasa hormat. 

Berdasarkan rata-rata umur panjang elf, mereka mungkin tahu atau ingat pengasingan 
Tiera. Sikap mereka terhadapnya pada saat itu terlihat melalui reaksi mereka. 

"Memang benar sepertinya tidak ada yang seperti terakhir kali di ruangan ini..." 

Di Palmirack itu sangat jelas, tapi kali ini tidak sama sekali. 
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Para elf mengatakan mereka menemukan kotak jebakan, jadi Shin mengaktifkan 
keterampilan deteksi jebakannya. Dia kemudian merasakan reaksi dari balik rak buku. 

Ini sangat klasik. 

Itu adalah tempat yang cukup umum untuk menyembunyikan ruang rahasia. Melepas rak 
buku, bagaimanapun, menunjukkan dinding yang sepenuhnya normal, jadi itu tersembunyi 
dengan baik. 

Setelah pemeriksaan lebih dekat, Shin menemukan bahwa membukanya biasanya akan 
memicu jebakan yang akan menyebabkan beberapa penyakit status level X. 

Karena banyak dari mereka mempengaruhi pikiran, itu mungkin digunakan untuk 
mengontrol siapa saja yang memperhatikan perangkat itu. 

Bahkan jika Shin memicunya, bagaimanapun, itu tidak akan mempengaruhinya. Itu tidak 
cukup kuat untuk melebihi pertahanan High Human. 

Shin menonaktifkan jebakan dan bagian dinding mengungkapkan bukaan. Di dalamnya ada 
sebuah buku dan kristal emas. 

"Itu... buku harian ayah..." 

Tiera melihat sampulnya dan sepertinya tiba-tiba teringat apa itu. 

Karena itu mungkin berisi informasi penting, mereka memutuskan untuk memeriksanya 
setelah berkumpul kembali dengan Schnee dan yang lainnya, lalu berbalik ke arah kristal 
emas. 

Itu seukuran kepalan tangan orang dewasa, bersinar lebih terang di tengah dan lebih samar 
di permukaan. Bagian tengahnya berwarna emas, sedangkan permukaannya cenderung 
berwarna putih. 

Jika itu adalah mineral, 【Appraisal】 Shin bisa mengidentifikasinya, tapi itu hanya 

menunjukkan omong kosong yang tidak bisa dipahami. Itu seperti yang disebut teks buggy. 

"Kalau begitu, mari kita analisis nanti." 

Mereka terus memeriksa ruangan untuk mencari jebakan, tetapi tidak menemukan brankas 
atau gudang tersembunyi. 

Shin meminta konfirmasi kepada Tiera, tetapi dia tidak merasakan racun apapun di 
sekitarnya. 

"Ayo kita ambil dan kembali ke yang lain." 
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Shin menyentuh kristal itu untuk mengubahnya menjadi kartu item, tapi kemudian itu 
terjadi. 

"Gah !?" 

Pandangannya kabur, statis mengalir melalui telinganya. 

Dalam keburaman dia bisa melihat gedung pencakar langit dan gedung-gedung lain, 
penyeberangan jalan yang ramai, ruang kelas yang dipenuhi dengan mahasiswa yang 
menghadiri kuliah, dan kemudian--- Shin sendiri, dengan mata tertutup. 

-Saya dapat melihat. 

Wajah teman-temannya, guru-gurunya yang tercinta, sebuah rumah tanpa dia. 
Orangtuanya, sedikit lebih ramping dari sebelumnya. Adik-adiknya, semakin dewasa. 

Perubahan membawa waktu tanpanya. 

-Saya bisa mendengar. 

Kebisingan kota, mobil-mobil melaju kencang, suara-suara memanggil namaku. Suara ibu 
saya, suara adik laki-laki saya, suara adik perempuan saya, suara teman-teman saya. 

Suara nostalgia yang tidak bisa saya dengar sekarang. 

-Saya dapat merasakan. 

Penghalang antara dunia nyata dan dunia lain. Dinding yang tak terlihat. 

Celah yang memisahkan dunia. 
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Vol. 16 - 1.2 
"---Nn !! Shin !! Shin, bisakah kau mendengarku !? " 

"!?" 

Hati nurani Shin dibawa kembali dengan paksa. Dia berbalik menuju kehangatan di 
punggungnya dan menemukan Tiera. 

"Apa yang merasukimu? Anda tiba-tiba membeku... " 

"Ah, tidak ada, hanya ... respons kristal itu aneh, jadi aku sedang memikirkannya." 

Shin tertawa, jadi Tiera tidak akan khawatir. 

Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Dia tidak bisa mengingatnya 
dengan jelas lagi, mereka menghilang dari ingatannya seperti mimpi setelah bangun tidur. 

Namun, Shin masih bisa merasakan semacam rasa sakit di dadanya. 

(Ketika saya menyentuh ini, sesuatu terjadi ... Saya yakin itu ...) 

Satu-satunya hal yang dapat dia ingat adalah sesuatu pasti telah terjadi. 

Itu adalah perasaan yang membuat frustasi, tapi dia pikir ini bukan waktunya untuk 
membicarakannya, saat dia mengubah buku harian dan kristal itu menjadi kartu item dan 
meletakkannya di kotak barangnya. 

Dia kemudian memberi tahu para elf bahwa mereka akan pergi dan kembali ke Schnee dan 
yang lainnya. Mereka sudah bertukar informasi, jadi mereka seharusnya membicarakan 
rencana masa depan pada saat ini. 

"Apakah kamu menemukan sesuatu?" 

"Ya, saya belum menganalisisnya, tapi kami mengumpulkan apa yang disembunyikan." 

"Bolehkah saya mendengarkan juga?" 

Orlean menyela dalam percakapan Shin dan Schnee. Karena tempat mereka berada, dia 
tidak bisa diam. 

"Kami akan memberi tahu Anda apa pun yang kami temukan. Namun, tanpa melakukan 
analisis terlebih dahulu, saya tidak tahu apa yang akan kita temukan. " 
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Itu adalah kebenaran yang jujur. Kristal yang mereka temukan berbeda dari yang pernah 
dilihat Shin sebelumnya. Dia merasa itu tidak akan berjalan seperti pekerjaan pandai besi 
biasanya. 

"Tapi aku percaya lebih baik jika kita melihat ini bersama-sama, jadi mari kita lakukan 
setelah kita selesai berbicara." 

Shin mengeluarkan buku harian itu dan semua orang fokus padanya. 

"Apa itu?" 

"Buku harian Crissot. Tiera mengatakan tidak ada kesalahan tentang itu. " 

Tiera juga mengangguk pada kata-kata Shin. 

"Kalau begitu, mari kita baca bersama setelah kita mengakhiri percakapan. Kita mungkin 
belajar tentang apa yang sebenarnya terjadi. " 

"Dimengerti." 

Shin menyimpan buku harian itu untuk sementara waktu dan percakapan dilanjutkan. 

"Aku berbicara tentang pertarungan melawan Reforgerer dan status Pohon Dunia. Rupanya 
hanya ada sedikit atau tidak ada korban jiwa dan kerusakan di kota. " 

"Itu melegakan." 

Pertempuran itu terjadi di tempat yang ideal, di satu sisi. Musuh telah diusir dari kota, jadi 
Shin lega mendengar hasilnya. 

"Maka itu semua tergantung pada bagaimana Raja Hutan bergerak." 

"Iya. Mereka akan segera mengetahui bahwa kami tidak dapat menyelesaikan sendiri 
situasi tersebut. Bahkan jika High Elf Lady Schnee adalah faktor kunci, pasti akan ada 
semacam gangguan. " 

Para pendeta wanita, individu yang sangat spesial, dan para pejuang yang melindungi 
mereka. Karena Lanapacea sendiri didirikan untuk melindungi Pohon Dunia, para 
pengurusnya dan petinggi pemerintah memiliki kedudukan yang setara. 

Karena keributan ini, keseimbangan seperti itu akan runtuh. Begitulah kegagalan mereka 
yang parah. 

Bahkan Orlean dan Herald tidak mengatakan mereka bisa memprediksi bagaimana negara 
akan bertindak. 
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"Seorang utusan pasti akan datang dalam beberapa hari mendatang. Saya yakin mereka 
akan meminta Anda menceritakan apa yang terjadi lagi, Lady Schnee. " 

"Itu bukan masalah. Ada hal-hal yang dapat kita lakukan dan hal-hal yang tidak dapat kita 
lakukan, saya harap itu jelas? " 

Ya, kami mengerti. 

Orlean membungkuk dengan sopan. 

Di belakang Orlean, yang mengira Schnee adalah pemimpinnya, Herald menunjukkan 
ekspresi yang sangat canggung. 

Berdasarkan kapan Shin membawa Rina ke kediaman atau cara mereka berbicara, dia 
mungkin telah memperhatikan bahwa Shin dan Schnee bukan hanya sekutu. 

"Kalau begitu kita harus melihat buku harian yang Shin dan Tiera temukan." 

Kedua belah pihak membagikan semua informasi yang mereka miliki, jadi satu-satunya 
yang tersisa adalah melihat buku harian itu. Shin mengeluarkan buku harian itu dan 
memberikannya pada Tiera. 

"...?" 

"Mungkin ada hal-hal menyakitkan yang tertulis di dalamnya, tapi saya yakin Anda harus 
membacanya dulu, Tiera." 

Tiera ragu-ragu sedikit, tetapi setelah mendengar kata-kata Shin, dia memutuskan untuk 
mengambil buku harian itu dan membukanya. 

Untuk sementara, hanya suara membalik halaman yang terdengar di ruangan itu. Semua 
orang tetap diam, agar tidak mengganggunya. 

"......!" 

Ketika Tiera mencapai halaman tertentu, ekspresinya berubah. Setetes air mata yang tidak 
bisa dia tahan mengalir di pipinya. 

"....Terima kasih." 

Tiera mengatakannya kepada Shin setelah membaca buku harian itu sampai akhir. 

Dia mengambil buku harian yang dia berikan kembali padanya dan membukanya. 

Sayangnya, itu ditulis dalam karakter elf, yang tidak bisa dibaca oleh Shin, jadi dia meminta 
Schnee membacanya sebagai gantinya. 
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Mustahil bagi semua yang hadir untuk membacanya pada saat yang sama, jadi Schnee 
membacanya dengan lantang. 

Tanggal entri buku harian tidak memiliki keteraturan: Crissot mungkin menulis hanya jika 
dia merasa perlu. 

Mungkin ada buku harian sebelumnya juga: entri pertama menyebutkan Tiera. 

Perasaan bangga seorang ayah atas kemampuannya yang semakin meningkat sebagai 
pendeta wanita, tekad untuk melindunginya. Kalimat pendek mengungkapkan emosi 
seperti itu. 

Setelah itu, buku harian itu menyebutkan masakan sang istri yang enak, pelatihan tentara 
menunjukkan hasil, Crissot berkonflik tentang tunangan Tiera. 

Topik yang dapat ditulis oleh ayah mana pun, dari mana pun di dunia. 

Baik sebagai ayah maupun sebagai wali, Crissot mungkin adalah orang yang baik. Pembaca 
mana pun pasti akan mencapai kesimpulan yang sama. 

Topik damai seperti itu, bagaimanapun, tiba-tiba berakhir. 

Entri berikut ditulis lebih dari satu bulan setelah sebelumnya. 

---Apa yang telah kita lakukan sehingga pantas menerima ini? 

Semua orang di ruangan itu menyadari apa yang telah terjadi dalam periode yang 
dibiarkan kosong. 

Tiera telah menerima 【Cursed Gift】. 

Itu sangat mengerikan setelah itu. Periode antara entri bertambah lama dan lebih lama, 
kaligrafi yang sebelumnya rapi menjadi semakin kasar. 

Pada saat itu, buku harian kehilangan banyak fungsi utamanya. 

Keraguan tentang putri pendeta perempuannya dan kutukan yang diterimanya. 

Ketakutan dan kemarahan terhadap penghinaan dan penghinaan yang ditujukan kepada 
yang terkutuk, terhadap perlakuan mengerikan yang diterima putrinya yang tak bercela. 

Keresahan terhadap meningkatnya pendapat bahwa putrinya harus diasingkan. 

Rasa sakit dan kesedihan karena tidak melindungi putrinya karena posisinya. 

Itu adalah jeritan yang tidak bisa disuarakan Crissot. 
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Surat-surat itu terkadang kabur, halaman-halamannya berkerut, menunjukkan dengan 
jelas apa yang pasti dirasakan Crissot saat itu. 

Entri terakhir dari buku harian itu hanya menyatakan bahwa istrinya meninggal. 

Tidak ada lagi yang ditulis setelah itu. 

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

Shin dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Buku harian itu pendek, isinya singkat. 

Namun, itu sangat berat. 

Terutama di paruh kedua, sepertinya kata-kata dan huruf itu sendiri mengandung kutukan. 

"Ibu tidak langsung meninggal setelah kami berpisah. Orang-orang yang tidak mendukung 
pengasingan saya membawanya di bawah perlindungan mereka. Tapi dia terluka di mana 
dia sudah lemah mental, jadi dia tidak hidup lama setelah itu, rupanya. " 

Tiera telah mempelajari ini dari mantan anggota klan Lucent. Shin berpikir bahwa dia pasti 
tidak ingin membicarakannya. 

"Dari perubahan entri, kita dapat berasumsi bahwa Tiera yang menerima 【Cursed Gift】 

adalah titik baliknya. Waktunya tampaknya terlalu sempurna. Mereka mungkin menunggu 
kesempatan sejak sebelumnya. " 

Shibaid dengan tenang menganalisis situasinya. 

Shin setuju dengan pandangannya juga. 

"Apakah menurutmu itu bisa disengaja?" 

"Saya tidak yakin itu, tapi mengingat apa yang terjadi dengan Reforgerer, saya yakin ada 
kemungkinan. Itu akan melibatkan dukun, ahli sihir, dan ahli nujum. " 

Dukun adalah pekerjaan yang berspesialisasi dalam debuff, memberikan kutukan dan 
menurunkan statistik target. Enchanter dan necromancer tidak mengkhususkan diri pada 
mereka, tapi pekerjaan serupa juga. 

Masalahnya adalah bahwa Shin tidak memiliki pengetahuan tentang pekerjaan itu. 

Dia tahu bahwa kutukan dan keterampilan necromancy harus diwaspadai sebagai target, 
tetapi dia tidak tahu banyak tentang pekerjaan itu sendiri. 

Karena mereka memiliki gaya yang mirip, alkemis Hecate mungkin tahu tentang pekerjaan 
enchanter, seperti yang dilakukan summoner Cashmere tentang pekerjaan ahli nujum, 
tetapi mereka tidak mungkin untuk dihubungi sekarang. 
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"Kalau begitu giliran benda ini." 

Buku harian itu memberi tahu mereka sedikit. Setelah membuat beberapa hipotesis, Shin 
mengeluarkan kristal emas dari saku dadanya. 

"Itu... kristal?" 

"Kelihatannya seperti satu, tapi mungkin itu sesuatu yang berbeda. Kami menemukan ini di 
kamar Crissot dengan diari. Saya cukup berpengetahuan tentang materi tingkat tinggi, 
tetapi saya belum pernah melihat atau mendengar tentang hal seperti ini. " 

Shin menjawab pertanyaan Orlean. 

Shin memperkirakan item yang tampak seperti kristal adalah kunci untuk memanggil 
Reforgerer. 

"Ini sangat aneh. Itu disembunyikan oleh iblis, tapi aku tidak bisa merasakan racun apapun 
yang datang darinya. " 

Tiera menjelaskan sambil melihat kristal itu. Dia juga tidak bisa merasakan racun dari 
kristal atau buku harian itu. 

Ruangan itu terperangkap, tapi hampir tidak ada racun di dalamnya. 

"Apakah kepala klan biasanya bekerja di ruangan itu?" 

"Ya itu benar. Tempat tinggalnya besar, bagaimanapun, dan kepala memiliki akses ke 
semua kamar. Dia bisa saja memiliki banyak pilihan untuk menyembunyikan sesuatu. " 

Schnee mengikuti kata-kata Shin dengan sebuah pertanyaan, yang dijawab Orlean dengan 
ekspresi mendung. 

Bahkan jika mereka mencoba mempersempit ke tempat paling mencurigakan dalam 
jangkauan pergerakan kepala klan, akan sulit jika dia bisa memiliki akses ke seluruh 
tempat tinggal. 

Orlean mengatakan akan memerintahkan pekerja kediaman untuk memeriksa lokasi di 
mana kepala itu sering terlihat. 

"Bisakah Anda mengizinkan kami menganalisis kristal? Saya tidak tahu ada orang yang 
lebih tahu tentang materi selain Shin. Jika perlu, kami juga dapat melakukan perjalanan ke 
benua itu untuk berkonsultasi dengan spesialis lain. " 

".... Jika Lady Schnee berkata demikian, maka aku yakin bahkan raja pun tidak akan 
keberatan. Jika Anda menemukan sesuatu, beri tahu kami. " 

Setelah ragu-ragu sebentar, Orlean mengangguk. 
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Kemampuan Schnee terbukti dan dia menerima permintaan dari seluruh benua, seringkali 
dari keluarga kerajaan dan bangsawan. Dia pasti bisa mendapatkan dukungan yang 
diperlukan dengan mudah. 

Shin berpikir bahwa Orlean mungkin mencapai kesimpulan seperti itu sebelum 
menyetujuinya. Segalanya tidak akan berjalan mulus jika lamaran itu datang darinya, 
tentunya. 

"Kalau begitu, kita akan kembali ke kediaman untuk sementara waktu. Jika kita tinggal 
terlalu lama, kita mungkin akan bertemu dengan seseorang dari tentara. " 

Schnee mengatakan ini setelah mereka menyetujui metode komunikasi di masa depan. 

Mereka memeriksa peta apakah ada gerakan yang menunjukkan bahwa tentara sedang 
bergerak, tetapi itu bukanlah taktik yang sempurna. Pihak Shin juga membutuhkan waktu 
untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. 

"Dimengerti. Jika terjadi sesuatu, kami akan menghubungi Anda. " 

Orlean melihat kelompok itu pergi, membungkuk kepada Schnee seperti yang sering 
dilakukannya selama percakapan, dan rombongan Shin meninggalkan kediaman Luderia. 

Orlean sepertinya ingin berbicara dengan Tiera, tetapi dia tidak melupakan dirinya sendiri 
sampai-sampai mengatakannya dalam suasana seperti itu. 

"Aku ingin tahu kapan mereka akan membiarkan kita pergi..." 

Pertemuan dengan raja mungkin tidak terhindarkan. 

Mereka memang mengalahkan Reforgerer, tapi keributan itu belum berakhir. 

Setengah dari prajurit klan penjaga Luderia telah berubah menjadi musuh, meski hanya 
untuk sementara. Bahkan jika iblis itu pergi, mereka tidak dapat bekerja seperti 
sebelumnya. 

Tidak hanya klan Luderia Orlean, tetapi juga klan Lulac kemungkinan besar akan dihukum. 

Karena Schnee ada di pihak mereka, raja tidak akan meminta sesuatu yang keterlaluan, 
tetapi sulit untuk berpikir bahwa mereka akan dilepaskan begitu saja. 

"Itu semua tergantung bagaimana mereka bergerak." 

"Alangkah baiknya jika itu seperti misi pemusnahan, kalahkan monster itu dan kamu 
selesai ..." 

Shin tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri. 
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Vol. 16 - 1.3 
TNG Vol. 16 Bab 1 -- Bagian 3 "Raja akan datang? Dia tidak memanggil kita, apakah dia 
akan langsung datang ke sini? " 

Keesokan paginya setelah sarapan, mereka menerima pesan yang mengejutkan. 

Memang benar bahwa Orlean dan yang lainnya tahu bahwa rombongan Shin tinggal di 
bekas kediaman Lucent. 

Orlean mengatakan bahwa seorang utusan kemungkinan besar akan datang, jadi mereka 
tahu bahwa mereka tidak dapat menghindari pertemuan dengan raja. 

Namun, bahkan Shin tidak akan meramalkan bahwa raja akan mengunjungi kediaman 
secara pribadi. 

"Raja sedang menunggu di luar kediaman. Bisakah kita membiarkan dia masuk? " 

Peri yang datang untuk membawa pesan itu tampak terguncang juga. 

Meskipun dia adalah anggota dari klan penjaga, berurusan langsung dengan raja negara 
bukanlah kejadian sehari-hari. 

"Apakah ada ruangan yang digunakan untuk penonton atau yang serupa?" 

"Ada ruangan untuk tamu istimewa, tapi... berapa banyak orang yang ada dalam 
rombongan raja?" 

"Termasuk pengawal, sekitar 20". 

"Itu banyak..." 

Itu bukan ruangan yang dimaksudkan untuk mendiskusikan masalah secara rahasia, tapi 
tidak bisa menampung banyak orang. 

Mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka harus membatasi jumlah peserta karena 
mereka tidak memiliki ruangan yang cukup besar, sehingga mereka memutuskan untuk 
bertemu di aula utama yang relatif besar. 

Kelompok Shin mempercayakan pekerja tempat tinggal dengan pesan itu dan pergi ke aula 
utama. Setelah beberapa saat, pekerja itu menemani sekelompok elf ke dalam. 

Yang memimpin kelompok itu adalah peri yang dibalut pakaian cantik seperti jubah. Dia 
memegang tongkat emas di tangan kanannya dan mengenakan tiara perak. Kedua item itu 
adalah kelas Mitologi. 
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Erdyne Lu -- Level 255 -- Paus 

(Level maksimal, dan pekerjaannya juga yang tertinggi di kategori ulama. Saya kira dia 
adalah Yang Terpilih) 

Level, peralatan, pekerjaan. Semuanya mengungkapkan bagaimana dia bukan peri biasa. 

Erdyne memancarkan aura yang menurut Shin mirip dengan raja yang dia temui di masa 
lalu. 

Seperti yang diharapkan, dia membawa karisma seseorang yang memimpin orang lain. 

"Senang berkenalan dengan Anda. Saya Erdyne Lu, raja Lanapacea, dan.... " 

Kata-kata Erdyne kemudian berhenti. 

Dia tidak melihat ke arah Schnee, yang berdiri di depan kelompok sebagai pemimpinnya, 
tetapi ke arah Shin. 

"Yang Mulia, apakah ada yang salah?" 

Seorang peri tua di belakang Erdyne berbicara. 

Erdyne, bagaimanapun, terus melihat ke arah Shin, seolah-olah ada sesuatu yang harus dia 
konfirmasi. 

Beberapa detik kemudian, dia berbalik menghadap rombongannya. 

"Padan, tinggallah bersamaku. Semua orang akan menunggu di luar. " 

Yang Mulia !? " 

Para pengawal dan fungsionaris dikejutkan oleh kata-kata raja. Jelas bahwa raja berbicara 
dan bertindak berbeda dari Erdyne yang mereka kenal. 

"Apa kau tidak mendengarku?" 

"Ya, bagaimanapun...." 

Para elf yang enggan setuju, menilai dari pakaian mereka, mungkin adalah pejabat sipil. 
Shin bisa mengerti memutuskan bahwa tidak perlu pendamping, tapi tidak bisa mengerti 
mengapa raja menyuruh semua fungsionaris lain untuk meninggalkan ruangan. 

"Cukup. Anda membuat penyelamat kami menunggu. " 

Peri tua itu mungkin Padan. Dia terkejut pada awalnya, tetapi dengan cepat memulihkan 
ketenangannya. 
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Menyadari bahwa tidak ada gunanya berdiskusi lebih lanjut, semua elf selain raja dan 
Padan meninggalkan ruangan. 

Pihak Shin juga tidak mengatakan apapun. 

"Padan, kedap suara." 

"Ya yang Mulia." 

Padan mematuhi perintah raja dan mengucapkan mantra kedap suara di ruangan itu. 

Erdyne kemudian berbalik lagi ke arah kelompok Shin dan berlutut. Raja negara, Erdyne. Di 
belakangnya, Padan juga berlutut. 

"Apa artinya ini?" 

"Permintaan maaf kami yang paling rendah karena memaksa Anda untuk bertindak karena 
kesalahan kami, ya jiwa yang mulia." 

Erdyne menjawab pertanyaan Schnee tanpa mengangkat kepalanya. 

Shin, menatapnya, tiba-tiba menyadari sesuatu. 

Erdyne dan Padan berlutut ke arah yang sedikit berbeda, menghadap ke arah Shin. 

"Raja suatu negara seharusnya tidak berlutut begitu saja." 

"Sebelum seseorang dipuji dan dipuji sejak Senja Keagungan, yang oleh beberapa orang 
bahkan disebut sebagai" Tuhan ", seorang raja tidak terlalu penting." 

"Tuhan?" 

Kata-kata Erdyne membuat aura Schnee berubah. Dia sering menerima permintaan dari 
petinggi di banyak negara, tetapi dia tidak pernah diperlakukan sebagai dewa. 

Raja juga tidak menatapnya selama percakapan sebelumnya. 

"Bisa berjemur di hadapanmu sekali lagi adalah kehormatan yang tak terlukiskan, wahai 
Noble Shin." 

"Er, dimana kita bertemu...?" 

Shin memandang Erdyne yang berlutut dan mencoba mengingat-ingat ingatannya. Sejak 
dia tiba di dunia ini, dia telah mengunjungi berbagai tempat. Tidak peduli seberapa keras 
dia berpikir, bagaimanapun, dia tidak ingat pernah bertemu Erdyne. 

Raja jarang, jika pernah, meninggalkan negaranya. 
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"Itu terjadi sebelum Senja Keagungan, jadi tidak aneh bagimu untuk tidak mengingatnya." 

"Ah... tunggu... mungkinkah kamu tahu tentang spesiesku...?" 

"Di antara semua High Human, anggota Rokuten yang terhormat sangat dikenal luas, baik 
dalam nama dan penampilannya. Di negara ini, hanya aku dan Padan yang pernah 
melihatmu. " 

Shin memandang Padan, yang mengangguk dalam diam. Dia mungkin dengan cepat 
mendapatkan kembali ketenangannya karena dia menyadari siapa Shin itu. 

"Begitu, jadi begitulah adanya. Pokoknya, tolong berdiri. Seperti yang Anda lihat dengan 
Schnee yang mengambil posisi sebagai pemimpin partai, saya tidak secara terbuka 
mengatakan bahwa saya adalah Manusia Tinggi. Selain itu, jika Anda benar-benar 
mengenal kami dari masa lalu, Anda tidak akan terlalu mementingkan hal-hal seperti itu, 
bukan? " 

Di THE NEW GATE, Shin dan yang lainnya termasuk di antara pemain liga teratas, tetapi 
mereka tidak pernah meremehkan pemain atau NPC lain. 

"... Jika Anda dengan ramah mengatakannya..." 

Sambil dengan hati-hati melihat ekspresi Schnee dan yang lainnya, Erdyne dan Padan 
berdiri. 

Bahkan jika Shin sendiri yang mengatakannya, Schnee dan yang lainnya mungkin tidak 
memiliki pendapat yang sama. Bahkan jika mereka tidak mengatakan apapun, jika mereka 
membocorkan aura intimidasi mereka sedikit saja, itu akan menciptakan tekanan yang 
kuat. 

Bahkan jika Erdyne kuat, menurut standar dunia ini, dan dilengkapi dengan perlengkapan 
yang berharga, dia tidak akan jauh berbeda dari warga negara pada umumnya jika 
dibandingkan dengan Schnee dan yang lainnya. 

Karena Schnee dan yang lainnya tidak memancarkan aura seperti itu dan hanya berdiri di 
sana dengan tenang, bagaimanapun, kekhawatiran seperti itu sama sekali tidak perlu. 

"Bagaimanapun, akan sangat membantu jika Anda dapat mempertimbangkan partisipasi 
kami dalam insiden ini berada di bawah kepemimpinan Schnee." 

"Dimengerti. Saya tidak akan berbicara tentang kebenaran kepada siapa pun. " 

Jika informasi tentang kembalinya seorang High Human dipublikasikan, banyak negara 
pasti akan bertindak untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Dalam kasus 
seperti itu, banyak yang akan mengetahui bahwa Shibaid meninggalkan negaranya atau 
tentang pria yang sering terlihat bersama Schnee. 
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Akibatnya, mereka akan mempelajari petualang yang memiliki nama yang sama dengan 
High Human Shin. 

Beberapa sudah tahu tentang kemampuan luar biasa Shin, jadi mereka bisa membuat 
koneksi. 

Mungkin saja beberapa sudah mencapai kesimpulan ini, tapi Shin tidak berniat 
mengungkapkan identitasnya sebagai High Human sama sekali. 

Jika Erdyne mau tutup mulut, itu akan menjadi hal terbaik yang bisa mereka harapkan. 

"Saya berasumsi bahwa karena Anda bertanya tentang itu, Anda punya urusan dengan 
kami, ya?" 

Bahkan jika raja mendekati High Human Shin, jika dia menggunakan pertemuan Schnee 
sebagai dalih tidak ada yang akan curiga. Party Shin akan mengadakan audiensi dengannya 
seolah-olah mereka akan melakukan dengan raja lain, lalu pergi. 

Pasti ada alasan khusus mengapa raja tidak memilih metode ini. 

"Ya, tapi ini bukan tentang sesuatu yang aku ingin kamu lakukan. Ada sesuatu yang harus 
kuberikan padamu, Noble Shin. " 

"Sesuatu... untuk diberikan kembali padaku?" 

Shin tidak tahu apa maksud Erdyne. 

Sejak datang ke dunia ini, dia telah menggunakan dan membuang beberapa senjata, tetapi 
tidak ada alasan mengapa Erdyne akan mengembalikannya. 

"Noble Shin, apakah kamu ingat Reforgerer yang muncul sebelum Senja Mulia?" 

Ya, saya lakukan. 

Terpesona, perisai dan semuanya, bukanlah pengalaman yang bisa dengan mudah 
dilupakan. 

"Saya berpartisipasi dalam pertempuran itu juga. Tentu saja, jika para pemain tidak 
berpartisipasi, tidak akan ada kesempatan untuk mengatasi situasi ini. " 

Selain para pemain, banyak NPC juga berpartisipasi dalam pertempuran melawan 
Reforgerer. Erdyne adalah salah satunya, rupanya. 

"Yang ingin kuberikan padamu adalah bagian pedang dari senjata yang digunakan Tuan 
Cook dalam pertempuran itu. Aku tidak akan pernah berpikir untuk bertemu denganmu 
hari ini, jadi aku tidak membawanya, bagaimanapun. " 
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"Senjata Masak...? Sekarang kupikir-pikir, saat itu senjatanya patah, jadi aku 
memperbaikinya ... " 

Pertarungan melawan Reforgerer di era game benar-benar pertarungan atrisi. 

Cook adalah bagian dari kelompok yang bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali 
Pohon Dunia, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka hanya memberikan dukungan dari 
belakang. 

Dari sudut pandang Reforgerer, mereka mencoba memblokir sumber energinya, 
menjadikannya penghalang. Mereka secara alami akan menjadi sasaran juga. 

Shin telah terpesona saat mencegah Reforgerer menargetkan mereka, tetapi mereka tidak 
keluar tanpa cedera. Senjata Cook rusak karena kelompok Shin tidak dapat 
mempertahankan mereka tepat waktu, Cook dan elit lainnya berdiri untuk 
mempertahankan kelompok mereka. 

Alhasil, senjata Cook pun patah dengan rapi. Shin ingat bahwa ketika dia mewujudkan 
kartu item yang diberikan Cook kepadanya, hanya pegangan pisau masak istimewanya 
yang tersisa. 

Sebagai senjata, itu termasuk dalam kategori pedang, tetapi pisau masak digunakan untuk 
membantu memasak. Dalam pertempuran itu lebih rendah dari orang lain di kelas yang 
sama: melawan monster seperti Reforgerer, itu bukan misteri yang akan pecah. 

"Kami seharusnya memberikannya kembali kepadamu lebih cepat, tapi kami tidak 
memiliki sarana..." 

"Tidak, aku telah menyerah pada bagian pedangnya, jadi aku berterima kasih karena telah 
menyimpannya sampai sekarang." 

Shin lalu membungkuk. Dalam permainan senjata sering rusak, jadi dia tidak berpikir dua 
kali tentang bagian bilah yang hancur. 

Erdyn dan yang lainnya, bagaimanapun, menyimpannya dengan aman sampai sekarang. 

Situasi mereka berbeda, tentu saja, tetapi sebagai seorang pandai besi, Shin merasa bahwa 
dia berhutang budi pada mereka. 

"Tolong, kami tidak melakukan apa pun yang layak untuk berterima kasih. Kami telah 
melakukan penelitian tentang itu. " 

Meski begitu, aku harus berterima kasih. 

Bahkan jika itu rusak, bilahnya masih milik senjata tingkat Kuno. Tidak aneh melakukan 
penelitian untuk mengumpulkan beberapa informasi, jawab Shin sambil tertawa. 
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Saya lega mendengarnya. 

Raja berkata bahwa mereka akan mengirimkan pedang itu keesokan harinya dan pindah ke 
topik berikutnya. 

"Ini tentang Lady Tiera..." 

Berkat kejadian baru-baru ini, tidak ada yang meragukan kepolosan Tiera dan kekuatan 
pemurniannya yang kuat. 

Mereka yang tidak menyaksikan prestasinya mungkin masih meragukannya, tapi tubuh 
Reforgerer yang besar dan kebangkitan Pohon Dunia terlihat hingga distrik pemukiman 
kerajaan. Ada juga kesaksian dari pendeta wanita lainnya. 

Erdyne juga menambahkan bahwa peri mana pun dengan kemampuan yang cukup dapat 
melihat jumlah dan kualitas roh di sekitar Tiera. 

Jelas bahwa kekuatannya telah melampaui dunia pendeta wanita pada umumnya. 

Kemampuan Tiera awalnya lebih unggul dari peri rata-rata juga. 

Di dunia ini, itu adalah keuntungan dan kerugian. 

"Di Lanapacea saat ini, Nyonya Tiera bisa menjadi pemicu konflik. Orang tertarik pada apa 
yang bersinar terang, dan mata mereka akhirnya menjadi buta. Bagi mereka yang mencari 
cahaya, dorongan ini mungkin tak tertahankan. " 

Semua orang di ruangan itu mengerti bahwa raja sedang berbicara tentang mantan 
pengikut klan Lucent. 

Bahkan setelah pengasingan Tiera dan kematian kepala klan terakhir, ada pengikut yang 
melayani Luderia atau Lulac, tetapi tetap setia kepada Lucent di hati. 

Bagi mereka, Tiera adalah "bendera" yang ideal untuk berkumpul di bawah. 

"Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa semuanya seperti itu, tentunya. Karena itu, saya 
bertanya: Nyonya Tiera, apakah Anda berniat untuk tinggal di Lanapacea? " 

Berbeda dari cara dia berbicara dengan Shin atau Schnee, Erdyne menyapa Tiera dengan 
ekspresi seorang raja. 

"... Tidak, saya tidak berencana untuk tinggal di negara ini. Saya hanya datang ke sini untuk 
mengunjungi kuburan orang tua saya. " 

Tiera nyaris terintimidasi dengan kehadiran Erdyne, namun berhasil memberikan jawaban 
yang jelas. Ekspresinya menunjukkan bahwa meskipun dia diminta untuk tinggal, dia tidak 
akan menurut. 
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"Saya melihat. -- permintaan maafku. " 

Erdyne berbicara dengan pelan namun tegas. 

Kata-kata yang dia ucapkan sambil menundukkan kepalanya mengandung berbagai arti 
yang berbeda. 

"Pedang yang kami simpan akan dikirim besok. Tidak akan ada lagi gangguan dari kami 
dalam aktivitas Anda. " 

"Kalau begitu, kita akan pergi begitu kita menerima pedang itu. Jika kita tinggal lebih lama 
kita mungkin memicu keributan lain. " 

Kata-kata Shin dimaksudkan tidak hanya untuk Erdyne, tetapi juga untuk didengar Tiera. 
Dia mungkin menyadarinya, saat dia mengangguk dalam diam. 

"Maaf sudah pergi begitu tiba-tiba." 

Setelah percakapan berakhir, Shin memeriksa bahwa tidak ada orang lain di sekitar dan 
berkata begitu. 

Bahkan jika mereka terlibat dalam insiden yang tidak terduga, Lanapacea tetaplah 
kampung halaman Tiera. Shin ingin pergi lebih awal agar mereka tidak terlibat dalam 
masalah lain, tetapi dia juga berpikir bahwa mereka bisa tinggal lebih lama. 

"Urusan saya di sini sudah selesai, jadi jangan khawatir. Sebaliknya, kemana kita akan pergi 
selanjutnya? " 

"Aku berpikir untuk mencari guildhouse ku dulu, tapi tidak ada petunjuk dimana itu, dan 
mencari secara membabi buta tidak terasa konstruktif... jadi aku berpikir untuk memulai 
dari Romenun, karena kita tahu dimana setidaknya. Kita harus bertemu dengan Oxygen 
dan Hydro juga. " 

Karena serangkaian insiden yang harus dihadapi kelompok tersebut, pencarian guildhouse 
telah didorong mundur. 

Waktunya tepat, jadi mereka memutuskan untuk menuju Romenun. 

"Tapi itu tidak dekat, jadi akan butuh beberapa hari, itu masalahnya." 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Berett, karakter pendukung Reed "Pedagang 
Emas", Schnee -- yang akrab dengan geografi benua -- memperkirakan bahwa dengan 
kereta kuda biasa dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk mencapainya dari 
Lanapacea. 

Romenun terletak di kawasan hutan di tenggara wilayah yang menghubungkan bagian atas 
dan bawah benua. 
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Tidak ada jalan beraspal yang menuju ke lokasi, dan bahkan jika mereka menggunakan 
jalan yang tersedia, mungkin akan memakan banyak waktu. 

"Gerbong kami dan kekuatan Kagerou digabungkan, kami bisa menguranginya menjadi 
kurang dari setengah. Yah, kami tidak punya urusan mendesak lainnya yang harus diurus, 
jadi kami bisa sesekali santai saja. " 

Setelah diteleportasi, Shin dan Schnee berhasil menghabiskan waktu santai. 

Tiera dan Shibaid sedang sibuk di Lanapacea, Filma dan Sety di kota yang diambil alih oleh 
iblis, jadi mereka tidak punya waktu untuk beristirahat dengan baik. 

Filma dan yang lainnya sama kuatnya, secara fisik dan mental, seperti Shin dan Schnee, 
tetapi mereka masih perlu istirahat. Shin berpikir bahwa mereka harus memanfaatkan 
waktu istirahat yang mereka miliki. 

"Tapi siapa yang menyangka mereka menemukan spesies saya..." 

Shin berkata bahwa dia benar-benar terkejut dengan itu. 

Dia tidak akan pernah mengharapkan Erdyne, hanya seorang NPC di era game, bahkan 
bukan karakter pendukung, tetapi salah satu yang diproduksi secara massal, untuk 
mengingatnya. 

Shin bertanya-tanya apakah raja bertindak dan berbicara dengan sangat sopan selama 
kunjungan karena dia menyaksikan pertempuran Shin dan berhati-hati untuk tidak 
mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. 

Alasan lain untuk kecurigaan ini adalah, tentang kristal yang ditemukan di kamar Crissot, 
Erdyne hanya mengatakan bahwa dia ingin mengetahui informasi apa pun yang dapat 
mereka ekstrak, tetapi hanya jika memungkinkan. 

"Saya yakin ada cukup banyak orang seperti itu di antara spesies dengan umur panjang. 
Mungkin ada orang lain yang sudah menyadarinya juga. " 

"Untuk Manusia dan Binatang, ini adalah legenda, tapi Elf dan Peri mungkin telah 
menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri." 

Shin berpikir bahwa, jika mereka benar-benar melihat pertempuran masa lalunya, mereka 
akan sangat ketakutan. Pemain seperti dia adalah mereka yang memburu monster yang 
diceritakan dalam dongeng dunia ini karena mampu menghancurkan seluruh negara. 
Mereka bisa bercakap-cakap, tetapi jika terjadi pertempuran, mereka tidak akan berbeda 
dari monster yang mereka buru. 

Memikirkannya lagi, Shin menyadari bahwa kulit Erdyne tampak sakit-sakitan sepanjang 
waktu. 
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"Berbicara bersama seperti ini, siapa pun harus menyadari bahwa tidak ada yang perlu 
ditakuti." 

"Mereka mungkin berada di level yang sama dengan mereka yang disebut Chosen Ones, elf 
dengan kekuatan yang relatif tinggi. Karena kekuatan mereka seringkali lebih unggul dari 
yang lain, mereka menyadari betapa besar perbedaan antara mereka dan Shin. Jika itu 
adalah titik awalnya, maka sulit untuk mengurangi jarak. " 

Shibaid mungkin berbicara dari pengalaman. Dia menjawab komentar bingung Tiera 
sambil melihat ke pintu yang ditinggalkan Erdyne. 

"Menjadi penanggung jawab seluruh negara, dia pasti memiliki banyak hal dalam 
pikirannya" 

"Itu benar. Keputusan satu orang memengaruhi nasib ribuan orang. Tekanannya luar biasa. 
Bukan berarti Shin akan menghancurkan suatu negara dengan seenaknya. " 

"Itu sudah pasti..." 

Shin tampak seperti itu terlalu berlebihan bahkan sebagai lelucon. Jika mereka 
mempertimbangkan apakah dia secara fisik bisa atau tidak, dia mungkin bisa: itulah yang 
membuatnya canggung untuk tertawa. 

Pada kenyataannya, prestasi seperti itu mungkin dilakukan oleh semua anggota partainya. 

Bahkan Tiera, yang memiliki statistik terendah dalam grup, jauh melampaui standar dunia 
ini. 

Statistiknya sudah menyaingi Para Terpilih tingkat lanjut. 

Dikombinasikan dengan peralatan yang dibuat oleh dukungan Shin dan Kagerou, dia 
mungkin bisa menjatuhkan negara yang lebih kecil sendirian. 

Tiera adalah peri, secara alami mahir menggunakan busur, dan busur yang dia gunakan 
memiliki jangkauan yang lebih jauh dari biasanya. Prajurit normal dan bahkan Yang 
Terpilih di bawah level mahir tidak lain adalah makanan baginya. 

"Oke, cukup tentang ini. Ayo hubungi Filma dan putuskan tempat untuk bertemu. " 

Percakapan secara bertahap menuju ke arah yang berbahaya, jadi Shin tiba-tiba mengubah 
topik pembicaraan. 

Di sisi Filma, situasinya tidak seburuk pemanggilan Reforgerer. 

Karena tidak ada kontak dari mereka, itu mungkin berarti tidak ada yang lebih buruk dari 
yang telah terjadi. 
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"Jika mereka mengatakan bahwa krisis belum terselesaikan, saya berpikir untuk bergabung 
dengan mereka." 

"Saya setuju. Itu ke arah yang berbeda dari Romenun, tapi pergi ke sana sendiri atau 
bertemu di tengah jalan tidak akan banyak berubah. " 

Negara tempat Filma dan Sety saat ini berada terletak di utara Lanapacea. Itu bukan arah 
yang berlawanan dengan Romenun, tapi tetap jauh dari sana. 

Kedua kelompok tersebut, bagaimanapun, dapat melakukan perjalanan jauh lebih cepat 
daripada kereta kuda biasa. Dibandingkan dengan jarak yang memisahkan mereka dari 
Romenun, tidak akan membuat banyak perbedaan ketika mereka berkumpul kembali. 

"Kami akan menunggu pengirimannya besok, lalu pergi. Berhati-hatilah agar mereka tidak 
menyadarinya, untuk berjaga-jaga. " 

Mereka akan pergi bahkan jika para elf mengetahuinya, tapi pasti lebih baik pergi dengan 
cepat tanpa terjadi apapun. 

Keesokan harinya, Erdyne mengunjungi kediaman itu lagi, ditemani oleh pengawal tugas 
berat. 

"Baik sekarang...." 

"Item ini tidak ada bandingannya di dunia ini, jadi bahkan raja pun tidak bisa 
mengeluarkannya tanpa pengawalan yang tepat." 

Padan mendekati kelompok Shin terlebih dahulu dan menjelaskan alasan di balik 
pengawalan besar itu. 

Di dunia ini, senjata tingkat kuno dianggap sebagai harta nasional, bahkan jika rusak. 

Jika dijual, miliaran koin emas Jul akan berpindah. Jelas sekali bahwa itu harus dijaga 
dengan baik. 

Ini adalah item yang aku janjikan. 

Erdyne menyerahkan pedangnya, diletakkan di atas kain. Schnee adalah orang yang 
mengambilnya: bahkan jika Erdyne tahu tentang spesies Shin, dia tidak bisa menjadi orang 
yang menerima pedang karena ada orang lain. 

Di era game, Schnee mengenal semua anggota Rokuten selain Shin. 

Dalam diskusi hari sebelumnya dengan Erdyne, mereka mencapai kesimpulan bahwa 
kemampuan Schnee dan fakta bahwa dia dipercaya oleh banyak negara membuatnya 
menjadi orang yang tepat untuk mempercayakan pedangnya. 
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"Saya akan menyimpannya dengan aman sampai tuan atau Tuan Masak saya kembali." 

"Terima kasih banyak." 

Erdyne memperhatikan Schnee mengubah bilahnya menjadi sebuah kartu dan 
memasukkannya ke dalam kotak barang, lalu pergi. Beberapa elf lain sepertinya ingin 
berbicara dengan Tiera, tetapi karena raja pergi mereka tidak bisa tinggal kembali, dan 
pada akhirnya tidak ada kontak di antara mereka. 

"Oke, ayo pergi." 

Shin berkata mereka akan melihat situasi kota saat ini dan meninggalkan kediaman. 
Namun, mereka tidak menuju pusat kota, tetapi ke gerbang yang menuju ke luar. 

"Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi apakah ini benar-benar baik-baik saja?" 

Shin bertanya apakah tidak ada orang yang dekat dengan Tiera. Jika dia mengucapkan 
selamat tinggal akan menimbulkan keributan, itu tidak bisa dihindari, pikirnya. 

"Lagipula aku datang ke sini tiba-tiba, jadi cocok untuk pergi begitu tiba-tiba." 

Tiera mengatakan itu bukan apa-apa. 

Party Shin menggunakan jalanan yang tidak terlalu ramai dan skill tipe penyembunyian 
saat mereka berjalan keluar desa. Tiera berkata bahwa dia ingin berjalan sedikit lambat 
ketika mereka pergi, dan Shin tidak akan pernah menolak untuk bekerja sama. 

"Kamu adalah..." 

Ketika mereka tiba di gerbang, mereka menemukan peri yang sama dengan yang Shin 
temui ketika dia tiba, Anaheit. Mereka bisa saja melewati gerbang saat masih tidak terlihat, 
tetapi Tiera meminta untuk tidak bersembunyi setidaknya saat mereka melewati gerbang. 

"....Apakah kau akan pergi?" 

Anaheit memperhatikan Tiera, Shin dan yang lainnya dan meminta konfirmasi. 

"Ya, saya tidak punya alasan untuk tinggal." 

Setelah Tiera menjawab, elf lain juga memperhatikannya. Namun, Anaheit mengangkat satu 
tangan dan para elf yang hendak pindah berhenti di jalurnya. 

"Tuan, apakah Anda benar-benar yakin?" 

"Tugas kami adalah menjaga gerbang. Ketika Lady Tiera diasingkan, penjaga gerbang AS 
tidak setuju atau tidak setuju dengan tindakan seperti itu. Jika kita cukup kuat untuk 
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menghadapi monster, bagaimanapun, tragedi itu mungkin bisa dicegah. Jika dia 
memutuskan untuk pergi, tidak mungkin kita bisa menghentikannya, bukan? " 

Anaheit menjawab salah satu pertanyaan elf tanpa ragu-ragu. Rupanya, dia adalah penjaga 
gerbang 100 tahun sebelumnya juga. Kata-katanya dimaksudkan untuk meyakinkan elf 
lain, tetapi juga untuk meminta maaf kepada Tiera atas ketidakberdayaannya. 

"Selamat tinggal, kalau begitu." 

"Saya berdoa agar perjalanan Anda aman." 

Mungkin berkat kata-kata Anaheit, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Padahal, 
mereka semua menundukkan kepala. 

Mereka juga mungkin menjabat sebagai penjaga gerbang 100 tahun sebelumnya, seperti 
Anaheit. Jadi kata-katanya sangat mempengaruhi mereka. 

Shin mewujudkan kereta kuda, yang ditarik Kagerou. Tiera terus menatap Lanapacea, 
sampai pepohonan menyembunyikannya dari pandangannya. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 16 - 1.4 
TNG Vol. 16 Bab 1 -- Bagian 4 Setelah meninggalkan Lanapacea, kelompok Shin 
melanjutkan ke utara. Tujuan pertama mereka adalah berkumpul kembali dengan Filma 
dan Sety. 

Setelah itu, mereka akan menuju ke guildhouse Hecate, "Romenun Taman Daze ke-5". 

Mereka menghubungi Berett dari Golden Company untuk memeriksa apakah ada 
pembaruan pada informasi tersebut, tetapi "1st Mysterious Studio Demi Eden" milik Shin 
dan "3rd Moving Base Miraltrea" dari Reed belum ditemukan. 

"Sepertinya Filma dan Sety sudah menyelesaikan semuanya?" 

"Iya. Tapi ternyata tidak semuanya kabar baik. " 

Schnee telah menghubungi Filma sementara Shin bertanya kepada Berett tentang 
informasi baru. 

Menurut Schnee, Filma dan Sety telah mengalahkan iblis itu, tetapi ketika mereka tiba, 
kerusakannya sudah parah dan akan membutuhkan waktu lama sebelum mereka dapat 
memulihkan negara ke keadaan semula. 

Mereka tampaknya memohon agar Filma dan Sety tetap tinggal. 

"Saya mengerti bagaimana perasaan mereka..." 

Shin tidak bisa menyembunyikan perasaan simpatinya pada mereka. 

Tangan iblis itu telah mencapai para petinggi negara dan bahkan raja. Hanya seorang 
pangeran muda yang bertahan di antara keluarga kerajaan. Beberapa menteri dan 
fungsionaris masih tetap ada dan berusaha mendukung pangeran. 

Masalahnya terutama dengan perwira militer: sebagian besar dibunuh oleh iblis atau 
dieksekusi karena berpihak padanya, jadi jumlah mereka sangat sedikit. 

Tembok negara masih utuh, jadi monster tidak bisa masuk dengan mudah, tetapi bahkan 
menjaga keamanan publik di dalam negara menjadi masalah. Bahkan jika iblis itu 
dikalahkan, masa depan tampak agak suram. 

Dalam situasi seperti itu, jika mereka yang bertanggung jawab atas kekalahan iblis itu pergi 
begitu saja dan pergi, apa yang akan terjadi? 

Banyak warga tidak memberontak hanya karena mereka telah melihat Filma dan Sety 
berkelahi dan mengira mereka tinggal di kastil, atau begitulah kata para menteri. 
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Di antara para bangsawan, yang gagal melindungi orang-orang dari cengkeraman iblis, 
hanya pangeran yang selamat. Pengawal pribadinya, serta sebagian besar pasukan militer, 
telah pergi. Jika orang-orang memberontak, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. 

"Meski begitu, meminta mereka untuk tinggal untuk menjaga stabilitas negara adalah 
permintaan yang tidak masuk akal..." 

Setelah mengetahui tentang keadaan negara saat ini, Shin dapat memahami alasan di balik 
permintaan mereka. Tetapi, akan memakan waktu yang sangat lama sampai tentara 
direformasi, kota dibangun kembali dan negara dapat kembali stabil. 

Shin bersedia membantu karena negara itu menjadi korban amukan iblis, tetapi membantu 
upaya rekonstruksi berada di luar kemampuannya. 

Membantu sementara seperti yang dia lakukan di Erkunt, menyelamatkan orang-orang dan 
membangun kembali fasilitas penginapan -dan jumlah yang sangat terbatas-adalah yang 
bisa dia lakukan, dan dia tidak bisa melakukannya selamanya. Membangun kembali seluruh 
negara jauh di luar jangkauannya. 

"Orang-orang tidak memiliki kemewahan untuk berpikir tentang menangkap pangeran 
sekarang, kan?" 

"Bahkan jika tidak, beberapa orang membutuhkan pelampiasan untuk ketidakpuasan 
mereka. Awalnya mungkin kecil, tetapi akan menyebar di antara mereka yang memiliki 
pemikiran serupa dan tumbuh semakin besar. Apalagi jika seluruh negara dipertaruhkan, 
seperti dalam kasus ini. " 

Menghukum anggota keluarga kerajaan tidak akan mengubah apa pun, pada kenyataannya, 
itu dapat dengan mudah memperburuk situasi. Jika pemberontakan dimulai, itu akan 
membawa negara menuju kehancuran, begitu kata Shibaid. Sepertinya dia telah 
menyaksikan situasi yang sama terungkap. 

Apa tidak ada yang bisa kita lakukan? 

"Kami bisa menawarkan bantuan, tapi untuk sementara. Untuk mendukung seluruh negara, 
kita harus menjadi negara atau perusahaan perdagangan besar. Yah, Shin mungkin bisa 
melakukannya. " 

"Tidak mungkin, kami tidak memiliki cukup orang atau uang. Kami tidak bisa bertindak 
atas dasar belas kasih kali ini. " 

Untuk memberikan dukungan luas kepada negara yang belum pernah mereka kunjungi 
sebelumnya, di mana mereka tidak mengenal siapa pun. Itu terlalu konyol untuk 
dipertimbangkan. 
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Pihak Shin terhubung dengan Perusahaan Emas, salah satu perusahaan perdagangan 
terbesar di benua, tetapi bahkan tidak memiliki rute perdagangan yang membentang di 
seluruh benua. Bahkan jika mereka meminta dukungan mereka, itu akan sulit untuk 
direalisasikan. 

Bahkan di dunia nyata, bencana seperti itu sering terjadi. 

Jepang tidak terkecuali. Sudah diketahui dengan baik berapa banyak waktu, aset, dan orang 
yang dibutuhkan untuk restorasi. 

Selain mengalahkan monster, mereka hanya akan terlibat dalam hal-hal yang paling dekat 
dengan mereka, hanya prestasi kecil yang dapat mereka lakukan sebagai individu. Jadi Shin 
telah memutuskan. 

Dia sebenarnya selalu memutuskan apa yang harus dilakukan kasus per kasus, jadi rentang 
pilihannya cukup luas, tetapi kali ini Shin yakin bahwa situasinya berada di luar 
kemampuannya. 

"Begitu kita bertemu dengan Filma dan Sety, kita akan pergi ke Romenun." 

"Dimengerti." 

"Seperti yang Anda katakan." 

"....baik." 

Schnee menjawab terus terang, Shibaid dengan lega, Tiera tidak sepenuhnya yakin. 

Shin mendengar tiga jawaban berbeda dan berbalik ke arah yang mereka tuju. 

Ketika matahari terbenam, dia mewujudkan Tsuki no Hokora untuk pesta untuk bermalam. 

Itu disembunyikan oleh sihir agar tidak terlihat dan tidak dapat diakses oleh siapa pun 
selain pesta. Bahkan jika ada yang kebetulan mendekatinya, karena tidak terlihat, mereka 
tidak akan pernah bisa mendekatinya. 

Di bengkel Tsuki no Hokora, Shin menghadap ke kristal emas yang ditemukan di kamar 
Crissot. 

Kristal seukuran kepalan tangan adalah prisma heksagonal, dengan kerucut heksagonal di 
kedua ujungnya. 

Bentuknya terlalu bersih untuk dibayangkan terbentuk secara alami. 

Keterampilan analisis Shin menunjukkan omong kosong, seperti sebelumnya. 

"Apa yang akan terjadi jika saya menuangkan sihir ke dalamnya?" 
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Beberapa item menunjukkan reaksi aneh saat diresapi dengan sihir. Shin mencoba 
menuangkan sihirnya ke dalam kristal, dan reaksinya melebihi harapannya. 

Kristal emas berubah warna menjadi ungu muda. Dia berhenti menuangkan sihir, tetapi 
warnanya tidak berubah. 

"... .Apakah aku mengacaukan?" 

Hanya ada satu kristal. Dia harus menelitinya, tetapi Shin khawatir dia melakukan sesuatu 
yang tidak dapat diperbaiki. 

Setelah berpikir sejenak, dia menyimpulkan bahwa sejak sihir tuang mengubah warnanya, 
mungkin itu bisa kembali normal setelah menyerapnya, jadi dia mencoba. 

"Sedikit lagi... tunggu, perasaan apa ini...?" 

Shin menggunakan skill penyerapan MP dan kristal mendapatkan kembali cahaya 
keemasannya. Namun, ketika dia menyerap MP kristal, Shin merasakan sesuatu yang tidak 
biasa. 

Karena skill tersebut, MP Shin sedikit pulih. Sensasi yang tidak biasa, bagaimanapun, 
bukanlah tentang MP yang diserapnya. 

Dia tidak yakin apakah sesuatu telah terbang ke arahnya, atau telah diambil darinya. Itu 
adalah sensasi yang kontradiktif. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diungkapkan 
dengan kata-kata. 

Dia bertanya-tanya apakah itu sesuatu yang hanya bisa dia rasakan, atau orang lain juga, 
dan ingin mengujinya, tetapi itu bisa berbahaya. 

Item itu mungkin terkait dengan pemanggilan Reforgerer. Apapun bisa terjadi. 

Shin sedang memeriksanya sendiri karena bengkel itu sangat kokoh dan, jika terjadi 
sesuatu, anggota lain tidak akan berada dalam bahaya. 

"Anda memeriksanya sendiri seperti yang diharapkan." 

Suara Schnee terdengar dari pintu masuk bengkel. Mungkin karena sensasi aneh yang 
terpancar dari kristal tersebut, Shin tidak menyadari kehadirannya. 

"Kamu menemukan saya." 

"Yah, hal yang sama juga terjadi sebelumnya..." 

Schnee mengacu pada sesuatu yang terjadi di era game. Beberapa item akan meledak atau 
melepaskan gas beracun jika tidak diperiksa dengan benar. 
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Setiap kali Shin memeriksa barang-barang seperti itu, dia tidak pernah membiarkan 
karakter pendukungnya masuk ke dalam bengkel. 

"Biarkan saya membantu Anda." 

"... Itu mungkin berbahaya." 

Shin memiliki statistik tinggi dan dilengkapi dengan perlengkapan bermutu tinggi. 

Dia tidak akan mati dengan mudah, jadi dia bisa memeriksa item dengan efek misterius 
seperti ini. Karena kristal tidak ada di era game, dia harus sangat berhati-hati. 

Saya siap untuk itu. 

Schnee kemudian melanjutkan. 

"Jika saya mencoba melakukan hal seperti itu, Anda akan mengatakan hal yang sama 
seperti yang saya lakukan, bukan?" 

"...Saya menyerah. Seperti yang Anda katakan. " 

Shin meletakkan kristal di landasan dan mengangkat kedua tangannya. Untuk menjauhkan 
orang penting dari bahaya, agar tidak mengambil risiko yang membahayakan mereka. 
Namun, jika orang tersebut menginginkannya atau tidak, itu adalah cerita yang berbeda. 

Untuk mengalami hal yang sama untuk pertama kalinya dan akhirnya menyadari apa yang 
pasti dirasakan orang lain ketika Anda melakukannya. Dalam cerita dan dongeng, itu 
adalah perangkat yang umum. 

Bahkan jika dia menyadarinya, dia akan tetap memilih opsi itu. Shin, bagaimanapun, tidak 
memaksanya untuk menjauh. Bahkan jika dia mencoba, Schnee akan semakin dekat. Shin 
bisa menyadarinya sekarang. 

"Ada sesuatu yang aku ingin kamu coba, Bisakah kamu membantuku?" 

"Tentu saja." 

Shin telah mengujinya sendiri terlebih dahulu, jadi itu seharusnya tidak berbahaya. Dia 
kemudian menyerahkan kristal itu ke Schnee. 

Shin menjelaskan padanya apa yang terjadi, lalu Schnee menuangkan kekuatan sihirnya ke 
dalam kristal. Kali ini juga berubah, berubah menjadi warna biru muda. Warna yang 
berbeda dari saat Shin melakukannya. 

"Bukankah mungkin panjang gelombang sihir yang dituangkan ke dalam kristal yang 
menentukan warnanya?" 
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Panjang gelombang? 

"Ya, itu seperti sidik jari. Kualitas kekuatan sihir berbeda untuk setiap orang, dan kami 
menyebutnya panjang gelombang, serta istilah lainnya. " 

Penjelasan Schnee membuat Shin ingat bahwa dia pernah mendengar hal serupa 
sebelumnya. 

"Oh ya, sepertinya aku mendengar hal seperti itu di Bayreuth." 

Shin mengangguk pada dirinya sendiri dan mencoba membangkitkan ingatannya selama 
beberapa menit. Waktu yang berlalu sejak dia tiba di dunia ini belum terlalu lama, tapi 
tetap saja itu sudah terasa seperti di masa lalu. 

Di hutan yang dekat dengan negara pertama yang dia kunjungi di dunia ini, Bayreuth, Shin 
mengalahkan monster bernama Skullface dan senjata yang dipegang monster itu dikirim 
terbang menjauh. 

Kekuatan sihir yang tersisa di pedang besar itu mengungkapkan bahwa Shin adalah orang 
yang mengalahkan monster itu dan dia dipanggil ke kastil untuk bertemu dengan putri 
kedua. 

Dia ingat bahwa ketika dia mendengar penjelasannya pada saat itu, dia mengira itu adalah 
analisis DNA versi fantasi. 

"Terkadang kamu bisa melihat aura samar seperti itu, kan? Jadi itu kekuatan sihir? " 

"Kamu memiliki keterampilan yang memungkinkan kamu melihat kekuatan sihir, Shin, jadi 
kamu bisa melihatnya bahkan tanpa sengaja. Jika kamu fokus, kamu seharusnya bisa 
melihat kekuatan sihirmu juga. " 

Shin segera mengujinya: dia melihat tangannya dan mengaktifkan skill 【Light】, yang 

menciptakan sumber cahaya, dengan kekuatan minimum. Dia bisa melihat cahaya ungu 
samar menutupi tangannya. 

Jadi Schnee berwarna biru muda. 

Schnee menggunakan 【Light】 juga, dan cahaya redup dengan warna yang sama dengan 

kristal menyelimuti tangannya. Shin membandingkan keduanya dan berpikir bahwa dia 
terlihat lebih tebal, atau lebih tepatnya, kurang jernih. 

"Selanjutnya, coba gunakan MP drain dan serap kekuatan sihir yang kamu tuangkan, dan 
tes pertama kita akan selesai." 

Shin memberikan kristal itu kepada Schnee lagi dan memintanya untuk menyerap 
kekuatan sihir, seperti yang dia lakukan sebelumnya. 
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Kristal itu berubah kembali dari biru muda menjadi emas, seperti yang terjadi pada kasus 
Shin. 

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

Schnee? 

Reaksinya sama. 

Shin kemudian ingin bertanya apakah dia merasakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi 
memperhatikan ada sesuatu yang salah tentang Schnee. Matanya terbuka, tapi sepertinya 
dia sedang melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. 

"Ah, ya, ada apa?" 

"Tidak, itu kalimatku." 

Shin menggelengkan bahunya dan Schnee akhirnya menjawab. Sepertinya dia belum 
mendengar kata-kata Shin. 

"Saya tidak dapat mengingat dengan jelas, tetapi saya pikir saya melihat sesuatu seperti 
seutas benang." 

Shin berkata bahwa dia tampak tidak sadarkan diri selama beberapa saat dan Schnee 
mencoba mengingat apa yang dilihatnya. 

Dia mungkin melihat melalui matanya sendiri. Dia berada di ruang gelap gulita, dan benang 
emas, mungkin dihasilkan dari tubuhnya, terbentang di suatu tempat di kegelapan. Schnee 
mengatakan dia melihat cahaya seperti itu. 

Dia menambahkan bahwa dia mungkin melihat sesuatu yang lain juga, tetapi tidak dapat 
mengingat apa. 

"Hmm, aku tidak melihat yang seperti itu. Saya merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam 
diri saya, atau dibawa keluar dari diri saya, sensasi aneh seperti itu. Saya ingin bertanya 
bagaimana rasanya, tapi mungkin lebih baik meminta semua orang mencobanya juga? " 

Sulit membuat teori hanya dengan dua spesimen. Pada akhirnya, dia memutuskan agar 
Shibaid dan yang lainnya melakukan percobaan yang sama. 

Tiera tidak memiliki keterampilan menguras MP, jadi Shin memberinya tantangan yang 
terkait dengannya. 

Akibatnya, Shibaid tidak merasakan apapun secara khusus. Perak menjadi perak dengan 
coretan hitam. 
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Tiera melihat sesuatu seperti pohon besar yang bersinar terang. Kristal berubah menjadi 
hijau. 

"Yuzuha melihat hal yang sama dengan Schnee sangatlah tidak terduga." 

Yuzuha juga bisa menuangkan dan menyerap kekuatan sihir, jadi Shin menyuruhnya 
mencobanya juga, tapi dia mengingat hal-hal lebih jelas daripada Schnee. 

Di ruang gelap gulita ada cahaya seperti bintang dan benang emas memanjang ke arahnya. 
Dalam kasus Yuzuha, kristal itu tidak berubah warna, tetapi cahayanya menjadi lebih cerah. 

"Apakah kalian berdua memiliki kesamaan?" 

Salah satunya adalah karakter pendukung, yang lainnya adalah monster mitra. Dalam 
istilah game, mereka adalah makhluk yang sangat berbeda. 

Semua orang mencoba memikirkan kemungkinan apa pun, tetapi tidak ada jawaban yang 
jelas. 

"Mungkinkah itu..., tidak, tapi..." 

"Ada ide?" 

Sementara semua orang tenggelam dalam pikirannya, Shibaid bergumam pada dirinya 
sendiri dan Shin bertanya apakah dia telah menemukan sesuatu. 

"Aku mendapat ide, tapi... Schnee dan Yuzuha. Keduanya memiliki ikatan yang dalam 
dengan Shin. Bukan itu alasannya, tapi bisa jadi salah satu penyebabnya. " 

"Sebuah ikatan, huh... tapi kalau begitu, kamu adalah karakter pendukung seperti dia, 
Shibaid." 

Mereka diciptakan pada waktu yang berbeda, tetapi keduanya adalah karakter pendukung 
Shin. Sebagian besar dari apa yang menjadi ciri Schnee akan cocok dengan Shibaid juga. 

"Ikatan yang saya bicarakan adalah spiritual, atau sesuatu yang lebih ambigu. Itulah 
mengapa saya mengatakan itu hanya sebuah ide. Yuzuha awalnya tidak bisa menjadi 
partner, tapi di sinilah dia, di sisi Shin. Dilihat dari perkataan dan tindakannya sampai 
sekarang, jelas ada ikatan khusus diantara kalian. " 

Shibaid lalu berbalik ke arah Schnee. 

"Dan tentang Schnee.... Yah, kamu tahu. Keinginan Anda telah terpenuhi, bukan? Saya 
percaya itu adalah jenis ikatan yang berbeda dari yang ada dengan saya atau Filma. " 

Shibaid akhirnya tertawa, mengatakan bahwa jika itu semua hanya dugaan tak berdasar, 
mereka juga bisa menertawakannya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Siapa yang tertawa? Ada begitu banyak hal yang tidak kami pahami sehingga kami tidak 
dapat menyangkal kemungkinan itu. Saya pikir kami memiliki ikatan khusus. " 

Pada akhirnya, tidak ditemukan kesimpulan yang jelas. Namun, jika ikatan khusus yang 
Shibaid sebutkan adalah penyebabnya, ada lebih banyak kelegaan daripada kekhawatiran. 
Setidaknya, mereka adalah ikatan positif. 

"Kuu! Khusus!" 

"Tepat sekali. Jika itu alasannya, saya bisa mengerti mengapa kami melihat hal yang sama. " 

Yuzuha terlihat sangat senang setelah dia mendengar teori Shibaid tentang ikatan dan 
mengibaskan ekornya dengan penuh semangat. Schnee tidak menunjukkan emosinya 
sejelas dirinya, tapi senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. 

"Hmm...." 

Hanya Tiera yang tampak sedikit tidak puas. Pipinya sedikit menggembung, tatapannya 
tajam. Sepertinya dia ingin mengatakan bahwa dia termasuk dalam sisi itu juga. 

Mempertimbangkan bahwa Marino telah menghuni tubuhnya, tidaklah aneh untuk berpikir 
bahwa Tiera dapat memiliki ikatan khusus dengan Shin juga. 

Tiera, bagaimanapun, tidak melihat hal yang sama seperti Schnee dan Yuzuha. Itulah yang 
membuatnya tidak senang. 

"...... .." 

Shibaid akhirnya menyadarinya dan menatapnya dengan ekspresi yang berteriak "Aku 
mengacau!". 

Shin menyadarinya juga, tapi berpikir lebih bijaksana untuk tidak mengatakan apapun. 
Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa menemukan apa pun untuk menghilangkan 
ketidakpuasan Tiera. 

Kuu. 

Kedua pria itu membeku. Yuzuha mengabaikan mereka sama sekali, mengambil kristal di 
cakarnya dan menatapnya, sambil menangis pelan. Terkadang, dia dengan kuat 
mengibaskan ekornya. 

"Yuzuha, apakah kamu menemukan sesuatu?" 

Secara bertahap, perhatian semua orang tertuju padanya. Shin masih merasa canggung, 
jadi Schnee bertanya sebagai gantinya. 

Yuzuha membungkus kristal di ekornya dan menyerahkannya pada Shin. 
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"Kamu harus menyimpan ini bersamamu, Shin." 

"Saya?" 

Shin mengambil kristal itu dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Itu telah digunakan 
oleh iblis, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang itu. Jika Yuzuha berkata 
demikian, maka itu pasti benar, pikir Shin. 

"Bolehkah saya bertanya mengapa?" 

Ini adalah bagian dari pencetusnya, pelintas dunia. 

"Penyeberang dunia...?" 

Jawaban tak terduga memicu pertanyaan lain dari Shin. Dia memiliki terlalu sedikit 
informasi dan tidak tahu apa yang dia maksud. 

"Apakah kamu ingat Origin?" 

"...ya. Saya tidak pernah bisa melupakan. " 

Bos terakhir dari game kematian, lawan yang dia lawan sampai beberapa saat sebelum 
datang ke dunia ini. Itu bukanlah lawan yang bisa dia lupakan. 

Dia telah mengumpulkan semua item drop yang muncul setelah mengalahkan Origin. Tidak 
ada kristal seperti itu di antara mereka. 

Semua item yang penggunaannya tidak diketahui dan masih tertidur dengan tenang di 
kotak item Shin. 

"Itu adalah pencetusnya. Salah satu dari tujuh makhluk yang membentuk dunia ini. Nama 
aslinya adalah Origin -- I. " 

"Aku sudah mendengarnya, ya. Begitu, jadi itu Dragnil yang asli. " 

Dalam game tersebut, individu pertama dari semua ras disebut Tujuh Orang Suci. 

Berdasarkan apa yang dikatakan Yuzuha, harus ada enam makhluk seperti Origin yang 
tersisa. 

"Tapi kenapa bos terakhir hanya yang itu? Jika enam lainnya ada di sana juga, saya tidak 
akan memiliki kesempatan. " 

Di ujung dungeon hanya ada satu Origin. Menghadapi tujuh dari mereka akan menjadi 
prestasi yang mustahil. 

"Kuu, aku tidak tahu. Aku belum bisa mengingat semuanya. " 
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"Jika kamu ingat, kamu akan tahu alasan mengapa aku datang ke dunia ini juga?" 

"Saya tidak tahu. Aku tidak tahu seberapa banyak yang aku tahu. " 

Shin berpikir bahwa Yuzuha mungkin tahu jawaban tentang segala hal, tapi dia tidak tahu 
apakah itu benar atau tidak. 

Mungkin dia melakukannya, mungkin tidak. Mendapatkan kembali ingatannya bisa menjadi 
tujuan lain untuk perjalanan mereka. 

"Jadi, mengapa saya harus menahannya?" 

"Hanya Shin yang bertarung melawan Origin. Dan jika terjadi sesuatu, Shin akan baik-baik 
saja. " 

"Apa artinya itu sekarang..." 

Yuzuha mungkin bermaksud bahwa Shin adalah orang yang paling aman untuk memegang 
kristal itu. Dia mungkin memiliki maksud lain juga, tetapi dia tidak bisa mengatakan 
mengapa saat ini. 

"Yah, bagaimanapun juga aku akan menganalisisnya, jadi kurasa yang terbaik bagiku 
adalah memilikinya..." 

Masih ada hal lain untuk bereksperimen. 

Shin memutuskan untuk melanjutkan saat mereka melanjutkan menuju tujuan mereka. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 16 - 1.5 
TNG Vol. 16 Bab 1 Bagian 5 Beberapa hari kemudian, rombongan Shin bertemu dengan 
Filma dan Sety. 

"Akhirnya kita bersama! Sudah lama sekali, berkemah di luar benar-benar memakan 
korban. " 

"Tempat tidurku... tempat tidurku memanggil namaku..." 

Kedua pendatang baru, khususnya Sety, tampak kelelahan. Sety pasti akan terlelap ke alam 
mimpi begitu dia menyentuh tempat tidurnya. 

Shin berpikir, karena dia telah melindungi area pribadi dengan Tsumugin, dia tidak 
terbiasa berkemah lagi. 

Meski begitu, dia terlihat lelah secara tidak wajar. 

Di era permainan mereka tidak sering berkemah di luar ruangan, tetapi bahkan jika dia 
adalah anggota pendukung belakang, Sety masih memiliki statistik yang jauh lebih tinggi 
daripada standar dunia ini. Dia seharusnya lelah jauh lebih lambat daripada orang pada 
umumnya. 

Apa yang menyebabkan dia kelelahan? 

Sety membuatnya tampak seperti mereka menghadapi iblis yang sangat kuat, tetapi Filma, 
di sisi lain, tidak terlihat lelah sama sekali. 

Dalam perjalanannya keliling dunia, dia mungkin sering berkemah. Melihatnya menarik 
tangan Sety yang bingung membuat mereka terlihat seperti saudara perempuan. 

"Kalau begitu, kita berhenti di sini untuk hari ini." 

Setelah melihat keadaan mereka, dengan tawa masam Shin mewujudkan Tsuki no Hokora. 
Schnee kemudian membawa Filma dan Sety ke dalam. 

"Saya juga sangat ingin bangunan portabel seperti ini. Kupikir itu akan sama seperti 
sebelum aku disegel, tapi setelah bepergian dengan kalian, tidak mandi cukup keras. " 

"Sesuatu seperti ini mungkin terjadi lagi, jadi kurasa itu akan berguna." 

"Daripada itu, item yang tidak membuatmu mengantuk..." 

Saat Shin berkomentar, Sety terhuyung-huyung ke arahnya. Untuk alasan apapun, dia 
terlihat ingin menangis. 
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"Sety tidak kelelahan karena berkemah, dia hanya kurang tidur." 

"Betulkah?" 

"Aaah !! Aaah !! Aaaahhhh !! Jangan katakan itu !!! " 

Kata-kata Filma rupanya mengguncang Sety: dia mencoba sekuat tenaga untuk 
menghentikannya melanjutkan. 

"Dalam pertempuran besar pertama setelah bergabung dengan kita, melawan dewa jahat, 
dia tidak bisa berbuat banyak, kan? Dia sangat fokus, jadi saya kira dia memiliki terlalu 
banyak energi yang tersisa dalam dirinya. Jadi sebagai reaksinya, dia benar-benar 
melakukan yang terbaik kali ini. Siang dan malam, dia keluar melawan iblis. Berkat itu, 
kamu tidak akan menemukan iblis di mana pun kamu mencari di negara itu, tetapi upaya 
itu memakan korban, dan inilah hasilnya. " 

"Begitu, jadi itu sebabnya hanya Sety yang terlihat sangat lelah." 

Shin, diyakinkan oleh penjelasan Filma, tersenyum pada Sety, yang menutupi wajahnya 
karena malu. 

Dia bekerja sekeras itu karena dia khawatir tentang Schnee. Shin menyadari sekali lagi 
bahwa dia merasakan hal yang sama dengannya dan tidak bisa menahan perasaan bahagia. 

Terima kasih, Sety. 

"Aku bisa merasakan tatapan hangat dari mata semua orang ... tapi lebih dari itu, kenapa 
kakak besar Schnee menggendongku ...?" 

Juga karena dia terlihat sangat muda, kata-kata dan tindakan Sety membuatnya terlihat 
seperti gadis kecil yang mencoba bersikap dewasa. 

Sety kemudian dijemput oleh Schnee dan dibawa ke dalam Tsuki no Hokora. 

"Itu...?" 

"Sety itu seperti adik perempuan di pesta, tapi Schnee yang paling memperlakukannya 
seperti itu, bukan?" 

"Lebih dari seorang adik perempuan, yang terlihat seperti..." 

Seorang ibu menggendong putrinya. Shin tidak menyelesaikan kalimatnya. Mereka tampak 
seperti saudara perempuan, seperti Filma dan Sety, tetapi aura Schnee membuat mereka 
tampak lebih seperti ibu dan anak. 

Shin telah menetapkan Sety sebagai adik partai, tetapi dia berpikir bahwa bahkan jika dia 
tidak melakukannya, kepribadiannya akan menempatkannya pada peran seperti itu. 
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"Ayo masuk juga." 

Shin dan yang lainnya mengikuti Schnee ke dalam Tsuki no Hokora. Seperti yang 
diumumkan, Sety dibawa ke kamar mandi. 

"Oke, kalau begitu aku akan pergi juga." 

Filma juga menuju bak mandi. 

Masih terlalu dini untuk makan malam. Jadi, Shin memutuskan untuk melanjutkan analisis 
kristal, sambil meminta pendapat Shibaid, Tiera, dan Yuzuha. 

Berbeda dengan Filma, Sety melewatkan makan malam dan tidur sampai pagi. 

Keesokan harinya, rombongan melanjutkan perjalanan. 

"Setelah terbiasa dengan masakan kakak besar Schnee, makan di restoran biasa terasa 
kurang." 

Pesta Shin berangkat setelah sarapan. Sety, duduk di samping Shin di kursi kusir, berbisik 
pada dirinya sendiri. 

Dia adalah satu-satunya yang tidur sampai pagi, jadi dia merasa agak memalukan untuk 
naik ke dalam gerbong. 

"Namun, jika Anda memasak sendiri, Anda tidak terlalu peduli bagaimana hasilnya." 

"Ya, benar sekali!" 

Saat pesta bertemu Sety lagi, dia sedang memasak. 

Shin tidak ingat dia memiliki keterampilan Memasak, tapi dia mungkin belajar selama 
ratusan tahun yang dia habiskan sendiri. Saat ini, telah berkembang menjadi Cooking IV. 

"Kudengar kakak besar Schnee punya Cooking IX. Saya terkejut, tapi saya rasa itu sudah 
jelas. Masakannya hampir sama lezatnya dengan master Cook. " 

"Schnee memang makan hidangan Cook. Dia mungkin menggunakannya sebagai referensi 
dan mencoba melihat apakah dia tidak bisa membuatnya lebih enak lagi. " 

Bahkan jika tingkat keahliannya lebih rendah, Shin berpikir bahwa masakan Schnee 
mungkin telah melampaui Cook, karena yang terakhir dibatasi oleh sistem permainan. 

Perutnya sudah berada di telapak tangannya. Serta seluruh tubuhnya. 

"Ngomong-ngomong, apa yang terjadi sebelum kita bertemu? Aku mendengar sedikit 
sebelum kita pergi, tapi setan? Pohon Dunia? Ini adalah hal yang bahkan hampir tidak 
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pernah Anda dengar disebutkan di dunia ini, tetapi Anda yakin telah banyak terlibat 
dengan keduanya. " 

"Kami tidak pergi mencari mereka, ingat. Iblis berada di tempat kami diteleportasi. Salah 
satunya juga hidup berdampingan secara damai dengan manusia. " 

Mantan pemain Hilamee dan Masakado, Luxuria dan Avaritia, Pohon Dunia dan Reforgerer. 
Shin memberi tahu Sety tentang mereka untuk berbagi informasi dengannya. 

"Aku rasa bersamamu berarti mengalami segala macam peristiwa langka." 

"Izinkan saya meyakinkan Anda bahwa tidak ada yang disengaja." 

Shin tidak bisa menyangkalnya, tetapi menolak tuduhan itu sebanyak yang dia bisa, 
ekspresi pahit di wajahnya. 

"Ngomong-ngomong, karena kamu sendirian dengan Schnee, apakah ada kemajuan? Keluar 
dengan itu, ayo. " 

"Sekarang itu tiba-tiba..." 

Pertanyaan datang dari Filma: dia mungkin mendengarkan percakapan Shin dan Sety. Dia 
menyeberang ke kursi kusir, sangat ingin mengambil kesempatan. 

"Sepertinya aura Schnee menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Itulah yang membuatku 
kesal. Ayo, keluar dengan itu, dan jangan berikan detailnya. Sety, dapatkan sisi lain. " 

Sambil tertawa kecil, Filma meraih lengan Shin. 

Kagerou sedang menarik gerbong, jadi mereka hanya perlu sekali-sekali memberinya 
instruksi agar tahu kemana harus pergi. 

Filma tahu gerbong itu ada di tangan yang tepat, jadi dia meraih lengan kiri Shin sehingga 
dia tidak bisa melarikan diri. 

"Roger. Saya tertarik juga. " 

Sety segera menurut dan meraih lengan Shin juga. Diblokir kiri dan kanan, Shin tidak punya 
jalan keluar. 

"Shibaid, Yuzuha, minggirlah." 

"Yuzuha berhati-hatilah! Saya ingin tahu apa yang terjadi! Waktunya bicara! " 

"Semua orang mengkhawatirkanmu. Di sini tidak ada orang lain selain kita yang bisa 
mendengarkan " 
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"Lihat senyum di wajahmu itu! Anda menikmati ini, bukan !? " 

Shin mendengar beberapa pertengkaran terjadi di dalam gerbong juga. 

Percakapan dari kursi kusir bisa dengan mudah terdengar di dalam. Apa yang Shin katakan 
kepada Filma dan Sety akan didengar dengan jelas oleh yang lain juga. 

Semua orang sudah tahu bahwa Yuzuha telah memungkinkan Shin dan Schnee 
menghabiskan waktu sendiri. 

Shibaid sudah mengetahui segalanya ketika Shin menyebut Schnee "istri" -nya di 
Lanapacea. 

Yuzuha juga punya firasat, tapi penasaran dengan detailnya. 

Hanya Tiera yang tidak mengatakan apa-apa, atau bergerak sedikit pun. 

Dari peta dan keberadaan, tidak mungkin untuk mengetahui ekspresi seseorang, jadi Shin 
tidak tahu bagaimana Tiera melihat situasinya. 

"Jangan terlalu banyak menggertak Schnee, oke?" 

"Itu semua tergantung padamu, Shin !!" 

Shin menyadari bahwa prediksi Schnee sangat akurat, saat Filma dan Sety berbicara 
serempak. Dia tertawa, mengatakan bahwa mereka benar-benar terlihat bersemangat. 

"Mau bagaimana lagi. Mari kita mulai setelah kita diteleportasi. " 

Shin mulai menceritakan apa yang terjadi setelah dia berbicara dengan Filma dan anggota 
party lainnya melalui Mind Chat. 

Tak pelak, ada ledakan sorak-sorai saat dia mendapat poin bahwa mereka berdua mengaku 
satu sama lain. 

Karena saat itulah keinginan Schnee terwujud dan Shin mengumumkan bahwa dia akan 
tetap di dunia ini. 

"Dan setelah itu kamu mulai berbisnis, kan? Baik??" 

"!!!" 

Filma sangat bersemangat, sedemikian rupa hingga hidungnya hampir menyentuh Shin. 
Dia mencondongkan tubuh ke arah lain, ke arah Sety, dan menemukannya diam-diam 
namun bersemangat mengembuskan udara dari hidungnya, mendorongnya untuk 
melanjutkan. 
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"Whoa, aku tidak akan membicarakan itu! Itu terlalu memalukan !! " 

Shin bermaksud menutup malam itu dengan hanya mengatakan bahwa mereka "menjadi 
satu", bergeser ke pagi berikutnya, tetapi tekanan di lengannya meminta sebaliknya. 

Mengapa mereka begitu tertarik mempelajari detail yang begitu intim? Dia dengan tegas 
menolak untuk berbicara. 

"Eeh? Betulkah? Ayo, apa ruginya? " 

"Ya, ya!" 

"Pipa ke bawah, kalian berdua !!" 

Shin melepaskan jentikan dahi pada kedua gadis itu untuk menenangkan mereka. 

Pertengkaran di dalam gerbong telah mereda juga. 

Shin, sambil berpikir bahwa Schnee mungkin tersipu dengan keras sampai ke ujung 
telinganya, memberikan instruksi kepada Kagerou tentang ke mana harus pergi. 
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Vol. 16 - 1.6 
TNG Vol. 16 Bab 1 Bagian 6 "Bagaimana denganmu, apa yang terjadi di negara itu?" 

Setelah beberapa saat, Shin menanyakan pertanyaan ini kepada Filma dan Sety. 

Dia belum mendengar tentang apa yang terjadi pada mereka. 

"Cukup banyak yang saya katakan selama Obrolan Pikiran tempo hari. Kami diteleportasi 
ke pantai normal, tetapi negara yang kami kunjungi untuk memahami di mana kami berada 
di bawah serangan setan, kami benar-benar terkejut. " 

Sety memperhatikan kehadiran iblis pertama dan diam-diam melacaknya kembali ke 
dalang. 

Hal yang paling tidak terduga adalah iblis itu bersembunyi di ruang tahta. Berdasarkan 
jumlah kehadiran, mereka mengira itu telah mengambil kendali raja dan pengikut 
dekatnya, tetapi itu malah membuat mereka saling membunuh. 

Sety menghentikan mantranya pada saat-saat terakhir, tetapi raja dan bawahannya 
mengira mereka sedang diserang dan mengepung mereka. Ketika Sety dan Filma 
menunjukkan bahwa mereka telah melumpuhkan lawan mereka tanpa melukai mereka, 
raja dan bawahannya akhirnya setuju untuk mendengarkan mereka. 

Kebanyakan orang di ruang tahta dipengaruhi oleh efek status manipulasi mental seperti 
【Confusion】 dan 【Charm】, jadi setelah menghilangkan debuff mereka akhirnya 

menyadari apa yang sedang terjadi. 

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa Sety. Saya bisa menjaga diri saya sendiri, 
tetapi saya tidak pandai menyembuhkan orang lain. " 

"Tapi aku ahli dalam menyerang." 

Sety adalah karakter pendukung yang berspesialisasi dalam buffing sekutu dan sihir 
ofensif. Memiliki INT yang tinggi juga meningkatkan efek sihir penyembuhan jadi, berkat 
MP-nya yang tinggi sebagai Mage, dia adalah salah satu penyembuh terbaik di party 
mereka. 

Ketika Shin membentuk kelompok karakter pendukung, dia menempatkan Filma, Girard, 
dan Shibaid di depan dan Sety sebagai pendukung belakang. Shin dan Schnee menyerang, 
mendukung, atau menyembuhkan tergantung pada tipe musuh. 

Filma tidak menyerang musuh untuk menarik perhatian mereka, seperti Shibaid, dia juga 
tidak menyerang mereka dengan kecepatan tinggi untuk membingungkan mereka seperti 
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Girard. Dia adalah jenis pejuang unik yang mempertahankan serangan mantap yang 
berputar di sekitar serangan yang menghabiskan HP. 

Karena itu, dia ahli dalam menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi tidak untuk orang lain. 

Jika Filma bersama Shibaid sebagai gantinya, mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya 
menyembuhkan korban penyakit status manipulasi mental. 

"Setelah itu, yah, kami menyembuhkan setiap orang dengan status penyakit dan memeriksa 
tempat, orang, dan barang yang mencurigakan. Sety adalah penyelamat, biarkan aku 
memberitahumu. " 

Mantra sihir dapat disesuaikan untuk bekerja dengan berbagai cara. Filma, sebagai 
spesialis tempur, paling banyak ditonton saat Sety menjadi pusat perhatian. 

"Kamu mengalahkan iblis melalui Filma." 

Negara tempat Filma dan Sety diteleportasi -- disebut Acuracan -- tidak diserang oleh iblis 
kuat dari kelas Duke atau Marquis, tetapi beberapa iblis kelas bawah, seperti Viscounts dan 
Baron. 

Bagi orang normal, mereka akan menjadi musuh yang menakutkan, tetapi bagi seseorang 
setingkat Filma, mereka hanyalah anak kecil. Saat dia menemukan satu, mereka dibelah 
menjadi dua dan dihancurkan. 

Akhirnya iblis mulai bertindak lebih diam-diam, jadi menemukan mereka membutuhkan 
lebih banyak pekerjaan daripada mengalahkan mereka. Itulah alasan mengapa, di antara 
semua anggota party, mereka membutuhkan waktu paling lama untuk menyelesaikan 
situasi mereka. 

"Aku dengar mereka memohon padamu untuk tetap tinggal. Apakah Anda meninggalkan 
negara tanpa mengatakan apa-apa? " 

"Kami memberi tahu mereka bahwa tidak ada lagi setan di negara itu, sejauh yang kami 
tahu. Sety benar-benar melakukan yang terbaik, jadi kecuali mereka bersembunyi dengan 
sangat baik, kurasa mereka tidak perlu takut pada setan untuk sementara waktu. Jika kami 
gagal menemukannya, itu berarti mereka berada di luar kemampuan kami untuk 
menemukannya. " 

"Kami menjatuhkan kapten, atau lebih tepatnya, iblis yang bertugas memerintah yang lain, 
cukup awal, jadi mereka tidak bekerja sama dengan baik. Saya pikir jika ada yang selamat, 
itu adalah setan yang melarikan diri sebelum kita dapat menemukan mereka. " 

Sety menambahkan bahwa mereka memastikan untuk mengalahkan iblis yang melarikan 
diri, jadi tidak boleh ada yang selamat, saat dia meluruskan topinya yang telah digerakkan 
oleh angin. 
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Sety dan Filma bekerja sama dengan pasukan Acuracan dan memburu iblis dengan 
membentuk lingkaran yang pertama-tama meliputi seluruh negara, kemudian menjadi 
semakin kecil. 

Mengecualikan kasus bahwa ada iblis yang melarikan diri dari pengepungan ketika itu 
terluas, mereka seharusnya berhasil memburu mereka semua. Karena mereka 
mengalahkan iblis yang bertanggung jawab atas komando lebih awal, mereka bisa 
mengalahkan iblis yang berlari sendiri satu per satu. 

"Kami juga membantu sedikit dengan rongsokan. Kemudian mereka harus mengurus 
semuanya sendiri. Jika orang-orang seperti kita tinggal terlalu lama, mereka akan 
bergantung pada kita untuk segalanya. " 

Filma dan Sety menyingkirkan puing-puing yang terlalu besar untuk ditangani orang 
normal sendiri. Kata-kata terakhir Filma didasarkan pada pengalamannya selama 
kebingungan setelah Senja Keagungan yang dia saksikan secara pribadi bersama dengan 
situasi yang dia dengar selama waktu itu. 

Karena mereka tidak berniat tinggal di negara itu untuk waktu yang lama, mereka hanya 
membantu sampai batas tertentu. 

Shin juga berpikiran sama. Jika mereka ingin tinggal sebentar, mereka harus membatasi 
diri hanya dengan sukarela. 

"Lagipula, apa yang setan rencanakan di negara itu? Mereka menargetkan keluarga 
kerajaan... kan? " 

"Sepertinya itu bukan rencana besar atau semacamnya. Hanya ada satu iblis yang 
bertanggung jawab atas komando, dan itu hanya satu peringkat lebih tinggi dari yang lain, 
jadi semuanya secara otomatis berkembang ke arah itu. Saya kira mereka hanya mematuhi 
naluri primordial mereka, sifat, atau apa pun, untuk menyerang orang? " 

Filma dan Sety tidak mengira bahwa setan-setan itu menunjukkan perilaku tertentu, 
seperti mencari sesuatu yang spesifik atau bertindak dengan cara khusus terhadap spesies 
tertentu. 

Setan yang menyusup ke Bayreuth bertindak dengan cara yang sama, jadi hipotesis mereka 
mungkin benar. 

Di era game, iblis dengan peringkat lebih rendah tidak membuat rencana rumit, atau 
setidaknya Shin tidak pernah mendengar hal seperti itu terjadi. 

"Jika kamu menemukan iblis, bunuh dia. Cari dan hancurkan, seperti yang mereka katakan. 
Mereka tidak akan pernah berhenti bertelur. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Sety tidak salah: setan adalah musuh umat manusia. Kemungkinan untuk berdamai dengan 
mereka tidak pernah ada sejak awal. 

Alasan kelahiran mereka juga ada di dalam umat manusia, tetapi tidak ada yang bisa 
dilakukan pihak Shin untuk itu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 16 - 2.1 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 16 Bab 2 Bagian 1 "Semakin jauh kita pergi, 
semakin dingin hasilnya." 

Tiera, duduk di sebelah Shin, berbisik pada dirinya sendiri. Nafasnya memutih saat dia 
berbicara. 

Satu bulan telah berlalu sejak kelompok itu pergi. 

Gerbong Shin, yang bisa melaju jauh lebih cepat daripada yang rata-rata, melewati dataran 
putih yang dingin, hanya rodanya yang meninggalkan jejak di atas salju yang tak terlewati. 

Benua Eltnia sangat besar: bahkan di dalam benua yang sama dengan era game, lokasi 
tertentu memiliki iklim yang sangat berbeda. 

Lokasi party Shin saat ini berada di tenggara dari negara tempat Filma dan Sety 
diteleportasi. Mereka berada di sisi selatan Est, bagian atas benua Eltnia. 

"Jika terlalu dingin, kamu bisa kembali ke dalam." 

"Tidak masalah. Aku tidak akan membeku berkat mantel yang kau berikan padaku. " 

Tiera mengenakan mantel selutut dengan bulu halus. 

Itu dimaksudkan untuk melindungi pemakainya dari hawa dingin, jadi kain putihnya tebal, 
tetapi dibuat dengan proses khusus, membuatnya jauh lebih ringan dari kelihatannya. 

Pemakainya hanya perlu memakainya di atas bahu agar terlindung dari hawa dingin, jadi 
Tiera mengenakan perlengkapan seri Heat Haze miliknya di bawahnya. 

Dari bawah mantel, kaki Tiera yang fit bisa dilihat. 

Jika orang yang tinggal di sekitar bisa melihat mereka, mereka pasti akan meragukan 
pandangan mereka. 

Suhu di luar adalah -20 ℃. Tidak ada orang waras yang mau membuka kulitnya dalam 
cuaca seperti itu. 

"Hinomoto Utara juga dingin, tapi jauh lebih buruk di sini. Aku belum pernah melihat 
monster membeku di hutan seperti itu sebelumnya " 

Tatapan Tiera diarahkan ke High Wyvern yang membeku saat beristirahat di setengah 
batang pohon yang patah, yang juga membeku. 
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Mungkin membeku setelah melebarkan sayapnya. Sayap kanan, setengah ekor dan 
lehernya juga patah. 

"Apakah ini terjadi secara alami?" 

Bagi Tiera, penghuni asli dunia itu, itu adalah fenomena yang tidak wajar. 

"Menurut Schnee, kami melakukan perjalanan melalui area berbentuk oval sepanjang 20 
kemel. Daerah ini jauh lebih dingin dari sekitarnya. Mungkin begitulah yang selalu terjadi: 
sebelum Senja Keagungan, tidak jarang daerah tetangga memiliki iklim yang berbeda. " 

"Jadi itu masuk ke area yang salah karena kesalahan dan berakhir seperti itu." 

"Mungkin, ya. Wyvern tinggi biasanya tahan terhadap dingin, tetapi di daerah ini tahan 
dingin rata-rata tidak menghentikannya. Ini hanya teori, tapi menurut saya ini adalah area 
di mana daratannya sendiri mengeluarkan udara dingin, yang dipindahkan ke sini selama 
pergeseran kerak. Saya pernah melihat pemandangan serupa sebelumnya. " 

Shin berbicara sambil melihat ke High Wyvern. 

Dalam pikirannya, dia mengingat area "Absolut Kalt", di mana Anda berisiko membeku 
secara instan jika Anda tidak dilengkapi dengan pelindung dingin yang cukup. 

Jika seorang pemain memasuki satu area seperti itu tanpa persiapan, avatar mereka akan 
membeku dalam beberapa detik, menjadi tidak bisa bergerak: maka mereka harus 
menahan penantian yang sangat lama sampai HP mereka turun menjadi nol atau mereka 
dihancurkan oleh monster. 

Pemain benar-benar merasakan hawa dingin melalui avatar mereka, jadi pemain yang 
tidak menyukai hawa dingin membenci area ini dengan penuh semangat. 

"Jadi itu sebabnya tidak ada yang tinggal di sekitar sini." 

Selama Anda tidak memasuki area tersebut, tidak akan ada bahaya, tetapi tidak ada yang 
akan memilih untuk tinggal di tempat yang berisiko seperti itu. 

"Oh, kita hampir keluar." 

Shin melihat perubahan pemandangan yang menandakan perbatasan area. 

Di sisi Shin, pepohonan membeku putih dan patah. Di sisi lain, bagaimanapun, tidak hanya 
itu tidak membeku, tapi itu adalah padang rumput biasa. Perbatasan antar daerah sangat 
jelas. 

Pesta berlanjut melalui padang rumput menuju hutan yang dalam. 

Kita hampir sampai. 
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Mereka melanjutkan perjalanan melalui hutan, mengikuti informasi yang diterima oleh 
Berett, dan akhirnya mencapai tempat terbuka. Bunga dan tanaman tumbuh sangat lebat 
sehingga tidak mungkin untuk melihat melewatinya. 

"Apa benar di sini, Shin?" 

"Ya, aku baru saja mengecek dengan 【Through Sight】. Ini pasti. Tidak bisakah Anda 

melihat bangunan di atas tanaman seperti teratai, dengan batang tanaman melilitnya? Itu 
dia." 

Sekitar 300 mel di luar vegetasi yang subur, ada sebuah bangunan yang sangat dikenal 
Shin. 

Jika dilihat dari atas, maka akan tampak bentuk persegi panjang. 

Bangunan itu tidak memiliki dekorasi eksterior dan tidak ada sistem untuk menyerang 
para penyusup, tetapi penuh dengan fasilitas penelitian. Itu adalah guild house "Red 
Alchemist" Hecate, "5th Daze Garden Romenun". 

Itu tampak seperti tiga balok beton yang bertumpuk: di satu sisi, mungkin tampak mirip 
dengan penjara. 

Dinding luarnya ditutupi tanaman ivy, jadi bangunan yang sedingin batu di bangunan itu 
sedikit tenang. 

Radius 500 mel, dengan bangunan di tengah, berada di bawah pengaruh Romenun, yang 
mempengaruhi iklim dan pertumbuhan vegetasi. 

"... Ini sangat besar. Apa semua rumah serikat dibangun begitu besar? " 

Tiera melihat ke atas dan mengajukan pertanyaan. 

Celciutos, Palmirack, Rashugum. Semua rumah serikat yang dia lihat berukuran raksasa. 

Romenun tidak terkecuali: panjangnya sekitar 800 mel, lebar 600 mel, dan tinggi 20 mel. 
Itu terlalu besar untuk menjadi milik satu orang. 

"Ya, itu tergantung pada orangnya, tapi milik kita semua sangat besar. Tambang dan Hecate 
sebagian besar dimaksudkan untuk penelitian, jadi kami membutuhkan banyak ruang 
untuk bahannya. Saya tidak ingat angkanya secara detail, tapi yang terbesar mungkin 
adalah Rashugum dan Miraltrea. Keduanya dibangun untuk pertempuran juga, jadi mereka 
memiliki semua jenis perlengkapan yang terpasang. Di sisi lain, Demi Eden-ku mungkin 
yang terkecil. " 

Rumah serikat Shin, Demi Eden, sekitar satu ukuran lebih kecil dari Romenun, setidaknya 
bagian di atas tanah itu. 
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Berbeda dengan rumah serikat lainnya, Demi Eden, Palmirack, dan Romenun memiliki 
fasilitas bawah tanah juga. Mereka cukup besar di luar bagian yang terlihat. 

"Terkecil" hanya mengacu pada bagian di atas tanah. 

Dalam hal konten berbahaya, kebetulan, Demi Eden sejauh ini menjadi nomor satu. 

Oke, ayo pergi. 

Usai mengecek equipment mereka, rombongan memasuki area vegetasi yang rimbun di 
sekitar Romenun. 

Spora kelumpuhan dan racun tanaman yang tumbuh di sekitar Romenun berbahaya. Begitu 
pula, ada juga banyak tanaman yang menyebabkan halusinasi dan pesona, membuai para 
penyusup hingga mati secara spontan. 

Shin kemudian meminta Tiera dan Yuzuha memakai aksesoris yang akan mencegah 
penyakit status paling umum yang dapat disebabkan oleh tanaman. 

Bahkan jika statistik Tiera mendekati orang-orang Terpilih yang sudah mahir, area itu 
terlalu berbahaya baginya untuk dimasuki tanpa tindakan pencegahan. Dia berisiko tidak 
akan pernah meninggalkan wilayah itu hidup-hidup. Yuzuha mungkin akan baik-baik saja, 
tapi Shin memberinya aksesori pelindung juga, untuk berjaga-jaga. 

Selain Tiera dan Yuzuha, yang lainnya melengkapi 『Anting Zaman Dewa』, yang 

mencegah semua penyakit status, seperti biasa. 

Karena itu dianggap sebagai area berbahaya, mendekatinya akan mematikan bagi 
kebanyakan orang. Itulah alasan mengapa Berett dan yang lainnya tidak bisa 
memeriksanya. 

"Aku belum pernah melihat tanaman seperti... .eeew...." 

Tiera melanjutkan sambil mengamati tanaman, berhati-hati untuk tidak menyentuhnya, 
tetapi kemudian mencubit hidungnya dan menyeringai. 

Dia sedang melihat tanaman bernama Paragracia, mirip dengan rafflesia dunia nyata. Itu 
juga merupakan bahan untuk membuat ramuan dengan efek menawan yang kuat. 

Dengan peralatan yang tepat, itu hanya bunga yang bau, tapi baunya sangat menyengat. 

Di dalam game, meskipun pemain merasa mual, mereka tidak akan benar-benar muntah, 
tapi itu cukup kuat sehingga beberapa pemain yang mengingatnya di dunia nyata pun 
muntah. 
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Begitu Tiera menunjukkan tanda-tanda mual, Shin dan yang lainnya menggunakan skill 
tipe Angin untuk membubarkan baunya. Mereka menggunakan satu di Tiera juga, dan dia 
mulai menarik napas dalam-dalam untuk menghirup bau busuk. 

Setelah melewati semua jenis flora, rombongan Shin tiba di depan Romenun. 

"Oke, pintu masuk guild adalah..." 

Anggota serikat bisa masuk dari pintu masuk eksklusif, berbeda dari yang disediakan 
untuk pengunjung biasa. 

Romenun adalah fasilitas penelitian yang dikunjungi oleh pemain selain anggota guild, jadi 
pintu masuk dibuat untuk mereka. 

Rombongan menuju lokasi yang dikelilingi oleh pepohonan besar, agak jauh dari Romenun. 
Di tengahnya ada portal teleportasi tersembunyi. 

"Apa ini?" 

"Perangkat teleportasi. Kita bisa pergi ke pintu masuk bawah tanah lantai pertama dengan 
ini. Sepertinya masih aktif, jadi saya akan melanjutkan dan berbicara. " 

Anggota serikat dan karakter pendukung mereka dapat menggunakannya tanpa masalah, 
tetapi Tiera akan tertinggal, jadi Shin memutuskan untuk pergi sendiri terlebih dahulu. 

Shin mengaktifkan perangkat teleportasi dan, satu detik kemudian, menemukan dirinya di 
tempat yang familiar. Karena obat-obatan sering diperlukan saat membuat peralatan, ia 
sering mengunjungi Romenun di era permainan. 

"Aduh!?" 

"Hm?" 

Ketika dia berteleportasi ke tujuannya, Shin merasakan sesuatu dengan ringan mengenai 
pinggulnya. 

Dia kemudian mendengar suara bernada tinggi yang mungkin berasal dari anak laki-laki 
atau perempuan. Dia melihat ke bawah dan melihat seorang anak laki-laki dengan jas lab 
putih. 

"Maaf, saya tidak berpikir saya akan muncul tepat di depan Anda." 

"Tidak, tidak apa-apa, ini salahku... juga?" 

Rambut putih panjang sedang menyembunyikan mata biru miring. 
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Anak laki-laki yang cantik adalah Oxygen, High Pixie dan salah satu karakter pendukung 
Hecate. 

Shin tidak tahu kenapa Hecate menciptakannya seperti itu, tapi Oxygen, karakter 
pendukung yang selalu tinggal di Romenun, memiliki perawakan yang sangat pendek. 

Sebaliknya, karakter pendukung lainnya, Hydro, bertubuh tinggi. 

Oksigen mungkin tingginya sekitar 140 cemel: kepalanya bahkan tidak mencapai dada 
Shin. 

Anak laki-laki SD yang seperti selalu memakai jas lab putih ternyata terlalu panjang 
untuknya. Shin juga tidak tahu alasannya. 

"Lama tidak bertemu. Apakah kamu ingat saya?" 

"Bahkan jika aku mencoba melupakanmu, kurasa aku tidak bisa ..." 

Oxygen menjawab dengan kecepatan santai seperti biasanya. Dia selalu memiliki senyum 
tipis di bibirnya. 

"Kudengar kau dikurung di sini selama 500 tahun, jadi aku datang untuk memeriksamu. 
Saya pikir Hydro ada di sini juga? " 

"Sekarang setelah kau menyebutkannya, kurasa kita sudah lama tinggal di dalam sini. 
Hydro ada di area budidaya lantai pertama, memanen tanaman. " 

Hampir tengah hari. Hydro rupanya membuat persiapan untuk makan siang. 

"Schnee dan yang lainnya menunggu di luar. Ada banyak hal yang ingin kami bicarakan 
dengan Anda, bolehkah saya membiarkan mereka masuk? " 

"Jika mereka bersamamu, Tuan Shin, maka aku tidak akan pernah mengatakan tidak. 
Maukah kamu langsung datang ke sini? " 

"Ya, saya meminta mereka menunggu di samping portal." 

Bertahun-tahun telah berlalu sejak seseorang mengunjungi Romenun, jadi Oxygen tidak 
memperhatikan aktivasi portal Shin. 

Kebetulan, jika Oxygen berada tepat di lokasi tempat Shin akan diteleportasi, portal secara 
otomatis akan menggeser tujuan, jadi tidak akan ada bahaya tabrakan. 

Shin pergi keluar, lalu kembali dengan Schnee dan anggota party lainnya. Sebelum pergi, 
dia meminta Oxygen untuk menambahkan Tiera ke daftar mereka yang diizinkan untuk 
menggunakan portal. 
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"Ya ampun, pengunjung pertama kami setelah 500 tahun adalah Tuan Shin dan pestanya." 

Beberapa menit setelah party memasuki Romenun, Hydro bergabung dengan mereka juga 
di pintu masuk. 

Dia juga mengenakan jas lab, tapi itu sangat cocok dengan fisiknya. Dia lebih pendek dari 
Shin, tapi sedikit lebih tinggi dari Schnee, mungkin lebih dari 170 cemel. 

Hydro memiliki rambut biru tua pendek dan fitur maskulin. 

Shin tahu bahwa dia adalah seorang wanita, jadi gaya rambut, gerak tubuh, dan pidatonya 
mengingatkannya pada aktris peran laki-laki dari kelompok teater tertentu yang semuanya 
perempuan. 

Kecantikannya adalah jenis yang sering lebih populer di kalangan wanita daripada pria, 
meskipun lekuk di bawah jas labnya sangat feminin. 

Mata biru mudanya, warna yang sama dengan Oxygen, menatap Shin dengan penuh minat. 

"Tuan Shin, apakah kepulanganmu berarti Nyonya Hecate telah kembali juga?" 

"Tidak, maafkan aku tapi ini hanya aku. Saya tidak berpikir bahwa yang lain dapat kembali 
bahkan jika mereka menginginkannya. " 

Hydro sepertinya tidak berpikir bahwa Hecate mati. Karena dia tidak terus berhubungan 
dengan dunia luar, dia mungkin tidak tahu bahwa Hecate, serta anggota Rokuten lainnya, 
dianggap sudah mati. 

Atau mungkin, seperti karakter pendukung lainnya, dia mengira Hecate  tidak akan kembali 
. 

"Saya melihat. Ini memalukan, tapi kurasa itu tidak bisa dihindari. Dia adalah orang yang 
aneh. " 

Hydro berbicara sambil melihat ke suatu tempat di kejauhan, memberikan kesan bahwa 
dia sedang melakukan dialognya. 

"Kamu tidak terlihat sedih, Hydro..." 

Shin tidak mengatakannya dengan lantang, tapi dia memikirkan hal yang sama. Dia merasa 
seperti sedang menonton drama. 

"Lagipula aku diciptakan untuk memiliki makna saat dipasangkan denganmu, Oxygen. Saya 
tidak memiliki perasaan merindukan diri saya sendiri. " 

Apa alasan untuk memasangkan anak laki-laki seperti Oxygen dengan kecantikan maskulin 
seperti Hydro? Shin memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. 
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"Oh, tapi cukup tentang kita. Apa yang akan Anda lakukan sekarang, Tuan Shin? Jika Anda 
tidak punya rencana, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. " 

"Aku tidak punya sesuatu yang mendesak, ya. Ada masalah?" 

Shin hendak mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah ke mana pun mereka pergi, tetapi 
kata-kata Hydro benar-benar mengkhianati harapannya, dengan cara yang baik. 

"Daerah Baomultan tepat di sebelah ini, Anda tahu. Sejauh yang saya tahu, ini seharusnya 
tidak berbahaya, tapi saya ingin mendengar pendapat Anda, untuk berjaga-jaga. " 

Nama Hydro yang disebutkan sangat merindukan Shin. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 16 - 2.2 
TNG Vol. 16 Bab 2 Bagian 2 Baomultan. 

Disebut "Baltan" oleh fans, itu adalah monster yang, meskipun terlihat mengerikan, 
menjadi sangat populer di THE NEW GATE bahkan diubah menjadi merchandise. 

Itu disebut "monster perlindungan lingkungan", karena ia mengunjungi daerah yang 
tercemar, menyerap polusi dan mengembalikan daerah tersebut ke keadaan normal 
mereka. 

Akibatnya, di daerah yang baru-baru ini dikunjungi Baomultan, untuk sementara waktu 
mungkin ditemukan logam berkualitas tinggi dan tanaman langka. 

Jika pemain mengalahkan Baomultan sebelum benar-benar memurnikan suatu daerah, itu 
mungkin untuk mendapatkan suku cadang untuk peralatan kuat yang sangat tahan 
terhadap penyakit status. 

Oleh karena itu, sering terjadi konflik antara pemain yang menginginkan bagian Baomultan 
dan pemain yang ingin mengumpulkan material yang muncul setelah pemurnian. 

"Monster Baomultan ini tidak kuat?" 

"Biasa saja. Dengan kekuatan penuh, itu bisa menjadi tandingan Kagerou. " 

"Dan kau menyebutnya 'biasa saja' !? Itu pasti berbahaya !! " 

"Sebelum Senja Keagungan itu tidak terlalu berbahaya. Selain itu, ada situasi lain dalam 
konflik itu. " 

Di dalam game, sejumlah besar pemain memburu Baomultans, jadi tidak ada yang mengira 
itu berbahaya. 

Informasi tentang itu biasanya tersedia, jadi para pemain yang tidak bisa mengalahkannya 
bahkan tidak mencoba bertarung. 

Ada juga pemain lain yang memilih untuk tidak melawannya, karena alasan berbeda. 

Mereka adalah "Baltan Protection Squad" dan "Baltan Playpals", organisasi di luar lingkup 
guild. 

Kedengarannya seperti lelucon konyol, tapi itu benar-benar ada. 

Sekilas Baomultan tampak seperti naga mayat hidup, tetapi sebenarnya memiliki 
kepribadian yang lembut dan tidak menyerang pemain yang mendekat kecuali jika 
diprovokasi. Bahkan mungkin untuk menyentuhnya sedikit. 
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Ada pemain tertentu yang merekam cuplikan dari apa yang dilakukan berbagai monster di 
habitat aslinya, bagaimana mereka bereaksi ketika pemain mendekat, dll. Dan 
mempostingnya secara online. 

Akhirnya, pemain tersebut merilis video dengan Baomultan sebagai target. 

Beberapa hari setelah video dirilis, banyak hal mulai terungkap. 

Dalam pertempuran antara pemain yang menginginkan bagian Baomultan dan pemain 
yang menginginkan bagian yang muncul setelah pemurnian area, "Pasukan Perlindungan" 
dan "Pemain Bermain" tiba-tiba menyerbu. 

Video itu telah menghasut komunitas penggemar Baomultan yang diam-diam terbentuk 
untuk beraksi. 

Posisi mereka dekat dengan para pemain yang menginginkan bagian yang muncul setelah 
pemurnian, jadi keseimbangan konflik kedua faksi berubah drastis. 

"Eh? Apa yang kamu katakan? Melindungi monster? Playpals...? " 

Penjelasan Shin benar-benar membingungkan Tiera. 

Bagi penghuni dunia ini, monster adalah makhluk yang Anda lawan atau hindari. Beberapa 
menjadikan monster sebagai pasangan mereka atau menyembah mereka, tetapi mereka 
adalah minoritas yang sangat kecil. 

"Aku tahu kedengarannya tidak masuk akal tapi... Baomultan sungguh menggemaskan... 
tunggu, manis sekali? Tidak, bukan itu... lagipula, sulit untuk melawannya begitu Anda 
melihatnya. " 

Shin tidak begitu tahu bagaimana menjelaskannya. 

Mungkin itu salah satu setting game atau mereka menggunakan AI sederhana, tapi 
Baomultan dan beberapa monster lain bisa mengenali pemain. 

Dalam kasus Baomultan, jika seorang pemain mendekatinya dengan damai dan cukup 
sering menyentuhnya, ia akan mulai tertarik pada pemain tersebut. 

Ketika pemain memasuki area Baomultan, pemain itu akan secara spontan mendekati 
pemain tersebut dan berjalan bersama. 

Ketika pemain meninggalkan area Baomultan, dia akan mengikuti mereka sampai tepi area 
dan melihat pemain pergi. 

Banyak pemain tersentuh oleh ekspresi kesepian di wajahnya saat mereka pergi. 
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Video yang diposting tersebut juga memuat adegan seperti itu, sehingga minat pemain 
untuk berinteraksi dengan Baomultan semakin meningkat. Yang terjadi selanjutnya bisa 
disebut "Baomultan Boom". 

"Kami mulai menganggap Baomultan sebagai sumber 'Moe' ... kami sudah selesai untuk ..." 

"Setelah bermain-main sedikit dengan Baomultan, aku mulai berpikir bahwa nama 
panggilannya, 'Baltan', sama sekali tidak aneh." 

"ITT: monster dan moe" 

"Di kepalaku Baltan adalah loli yang lucu: merosot dan bangga" 

Benang-benang ini dan banyak benang lainnya muncul seperti jamur. Popularitas 
Baomultan bahkan melebihi imajinasi para pencipta. 

Fakta bahwa itu muncul secara acak, menghilang setelah waktu tertentu dan merupakan 
monster seperti Binatang Ilahi, membuatnya tidak mungkin untuk dijinakkan, juga 
berkontribusi pada popularitasnya. 

Itu tidak pernah selalu tinggal di tempat yang sama, jadi setelah beberapa saat waktu untuk 
mengucapkan selamat tinggal pasti akan datang. Itu adalah serangkaian pertemuan dan 
perpisahan yang dipaksakan. 

"Tapi dia masih monster. Selalu ada pemain yang ingin mengalahkannya untuk bagiannya, 
sehingga sering terjadi perkelahian antara mereka yang ingin melawan Baltan dan mereka 
yang ingin melindunginya. Tapi terkadang mereka berdua kalah. " 

"Eh? Kenapa, apa yang terjadi? " 

"Saat Baltan masuk ke mode pertarungan, ia melihat semua pemain sebagai musuh. Jadi itu 
akan menyerang Pasukan Perlindungan dan Playpals juga. Tidak masalah jika mereka 
sudah berteman sebelumnya. Para pemain yang ingin mengalahkannya menyerangnya 
seperti sebelumnya, sementara Pasukan Perlindungan dan Playpals mencoba menghalangi 
mereka. Dan Baomultan menyerang semua pemain. Para pemain yang tidak ingin 
mengalahkan Baomultan tidak apa-apa jika diserang, jadi terkadang mereka berpegangan 
pada pemain lain dan tersingkir bersama. " 

Mereka bisa melakukannya karena mereka tidak benar-benar mati, tapi itu adalah episode 
yang luar biasa. 

Tidak diketahui apakah Baomultan memiliki status kasih sayang. 

Mungkin itu diatur ulang selama pertempuran, atau mungkin ketika diserang itu dianggap 
spesies yang sama dengan penyerangnya -jika penyerangnya adalah monster, semua 
monster dari spesies yang sama; jika penyerang adalah seorang pemain, semua pemain 
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atau semua pemain dari spesies yang sama sebagai penyerang-sebagai musuhnya, atau 
begitulah teori para pemain. 

"Mungkin Baomultan melihat mereka semua sebagai orang yang sama. Jika diserang oleh 
spesies tertentu, ia dapat melihat semua orang dari spesies yang sama sebagai penyerang 
potensial. " 

"Aku penasaran. Kami mungkin tahu yang sebenarnya jika kami dapat berbicara 
dengannya, tetapi itu hanya mungkin dalam kasus yang unik. " 

Shin membalas kata-kata Tiera sambil mengingat monster yang dia temui sampai sekarang. 

Element Tail dan Kagutsuchi adalah contoh utama. Kagerou mengerti apa yang Shin dan 
yang lainnya katakan, tapi dia tidak bisa bicara. 

Monster yang dijinakkan juga sama. Mereka bahkan mengerti apa yang diinginkan penjinak 
dari ekspresi wajah dan gerak tubuh. 

".... Tunggu, kita bisa meminta Yuzuha menerjemahkan apa yang dikatakannya." 

Dia melakukannya untuk Kagerou sebelumnya. Kalau bisa dengan Baomultan, mereka bisa 
berkomunikasi dengannya, kata Shin bersemangat. 

"Kuu, kurasa itu tidak mungkin." 

Yuzuha, bagaimanapun, tanpa ampun menyangkal kemungkinan seperti itu. 

"Ini tidak sama seperti yang kamu lakukan dengan Kagerou?" 

"Kagerou seperti seorang rekan bagiku. Itu sebabnya saya mengerti. Kagutsuchi adalah 
Binatang Ilahi dan memahami ucapan manusia juga. Tapi Baltan sangat berbeda dari kami. 
" 

Peran mereka di dunia, spesies, dan ekologi semuanya berbeda. Yuzuha menambahkan 
bahwa tidak ada bahasa yang sama untuk semua monster. 

"Saya bisa berbicara dengan monster dari spesies saya atau spesies serupa, tetapi Baltan 
dan saya terlalu berbeda." 

Di dunia ini, kebanyakan orang berbicara dengan bahasa yang sama. 

Beberapa spesies menggunakan abjad unik, tetapi hanya digunakan pada kesempatan yang 
sangat langka dalam spesies yang sama, jadi tidak mengetahuinya tidak akan merepotkan. 

Di antara makhluk yang mirip manusia, tidak akan pernah ada situasi di mana komunikasi 
tidak mungkin dilakukan. 
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Bagi Shin dan yang lainnya, Yuzuha dan Baomultan sama-sama termasuk dalam kategori 
monster, jadi mereka pikir mereka bisa berkomunikasi secara normal. 

"Begitu ya... tidak semua orang berbicara dalam bahasa yang sama. Saya rasa itu tidak bisa 
semudah itu. " 

Di dunia Shin sebelumnya, adalah hal biasa bagi orang-orang dari berbagai negara untuk 
berbicara dalam bahasa yang berbeda. Tidak dapat berkomunikasi dengan manusia lain 
adalah kejadian yang normal. 

Mempertimbangkan ini, penjelasan Yuzuha menjadi masuk akal. 

Mereka memutuskan bahwa mereka akan mencoba sekali, untuk berjaga-jaga, lalu pindah 
ke topik berikutnya --- atau mencoba, tetapi Hydro dan Oxygen menghentikan mereka. 

"Ada apa, kalian berdua?" 

"Shin, kamu berbicara seperti itu sangat normal, tapi siapa anak laki-laki itu? Atau 
perempuan? Maksudku, aku melihat namanya, tapi itu di luar imajinasi kita... " 

"Jika yang kita lihat tidak salah, apakah itu Element Tail? Sendiri?" 

Kuu? 

Oxygen dan Hydro menatap tajam ke arah Yuzuha, yang bingung dengan reaksi mereka. 
Party Shin sudah terbiasa dengannya, tapi reaksi mereka normal. 

Shin telah meminta mereka untuk berhenti memanggilnya master, jadi Oxygen dan Hydro 
mulai memanggilnya tanpa gelar. 

"Ya, dia benar-benar Element Tail. Banyak hal terjadi, dan sekarang dia monster rekanku. " 

"Kupikir Binatang Ilahi tidak mungkin dijinakkan, tapi kau bahkan mengatasinya... Aku 
ingin tahu apa yang terjadi secara mendetail. Oh, dan bisakah kita mengambil beberapa 
dari rambutnya sebagai sampel? Saya ingin melakukan tes ketahanan. " 

"Saya juga tertarik. Bisakah kita menangis juga? Ada ramuan yang ingin saya coba. " 

"Hei sekarang, kalian berdua..." 

Shin yakin bahwa mereka hanya tertarik untuk bereksperimen. Setelah mendengar 
percakapan tersebut, Yuzuha bersembunyi di belakangnya. 

"Hahaha, kami hanya bercanda, tentunya. Kami tidak akan pernah menggunakan partner 
Shin untuk eksperimen! " 

"Tentu saja tidak ~." 
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"Kedengarannya tidak seperti lelucon saat kalian berdua mengatakannya ..." 

"Betul betul." 

Filma berkomentar sambil menghela nafas, diikuti oleh Sety yang mengangguk. Mereka 
adalah duo Penguasa Tertinggi dan Peri Tinggi, jadi kata-kata dan gerakan mereka sangat 
mirip. 

"Hmm, kurasa kita sedikit berlebihan. Mari kita menjadi sedikit lebih serius, kalau begitu. " 

"Hanya sedikit?" 

"Ha ha ha!" 

Shin bertanya-tanya apakah Hydro selalu seperti itu, tetapi dia tidak mengetahui 
kepribadian karakter pendukung lainnya secara detail, jadi dia menyimpulkan bahwa dia 
mungkin selalu seperti ini. 

"Kalau begitu, kembali ke topik Baltan." 

Shin membalas percakapan di jalur yang benar dan Tiera mengangkat tangan. 

"Ehm, itu... Baltan, kan? Tampaknya memurnikan tanah, bukan? Kalau begitu, saya 
mungkin bisa membantu juga. " 

Shin mulai memanggil Baomultan dengan julukannya, jadi Tiera pun mengadopsinya. 

Setelah mengetahui tentang kemampuan Baomultan, dia berpikir bahwa mungkin dia bisa 
membantunya dengan kemampuannya sendiri. 

Shin, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. 

"Tidak, pemurnian Baltan tidak ada hubungannya dengan racun. Semua orang mulai 
mengatakan itu menyerap polusi, jadi itu menjadi istilah umum, tetapi sebenarnya tidak 
semuanya buruk. Saya kira akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa... dibutuhkan 
mineral yang jenuh di satu tempat dan mendistribusikannya kembali. Ketika benda-benda 
tertentu menumpuk terlalu banyak di tempat yang sama, lingkungan dan ekologi dapat 
rusak. " 

"Jadi seperti ketika tanaman menyerap terlalu banyak nutrisi dan malah mengering?" 

Tiera rupanya memahami konsep tersebut dan mencoba memberikan interpretasinya 
sendiri. 

Redistribusi materialnya adalah alasan mengapa Baltan disebut monster "perlindungan 
lingkungan". 
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Mungkin karena pengaturan gim, konsentrasi material tertentu yang tidak wajar terkadang 
muncul secara acak. Setelah Baomultan muncul, daerah yang terkena dampak akan kembali 
normal. 

Daerah-daerah yang dikunjungi oleh Baomultan menjadi kaya akan sumber daya karena 
keseimbangannya dipulihkan dan sumber daya didistribusikan dengan lebih baik, atau 
begitulah menurut para pemain. 

Itu tidak cukup untuk menjelaskan fenomena tersebut, tetapi di dunia ini ada banyak 
elemen yang tidak ada dalam kenyataan, jadi menerima penjelasan itu adalah satu-satunya 
cara. 

Baomultan bahkan bisa memulihkan hutan angker dan tanah terkutuk, jadi itu pasti 
memiliki kemampuan selain penyerapan. 

"Ya, saya pikir Anda mengerti intinya. Tentu saja, ia juga menyerap bahan-bahan yang jelas 
memiliki efek negatif. Saya tidak melihat semuanya dengan mata kepala saya sendiri, jadi 
Anda hanya perlu ingat bahwa itu tidak hanya menghilangkan kotoran. " 

"Baik. Jadi, apakah itu berarti ada konsentrasi yang tidak wajar dari sesuatu di Romenun 
sekarang? Jika Anda mengatakan bahwa vegetasi saat ini menerima efek negatif, saya rasa 
saya bisa melihatnya ... " 

Tiera mengingat tanaman yang dia lihat dalam perjalanan ke gedung. 

Elf bisa merasakan keadaan tumbuhan dan bumi. Dia merasa situasinya seperti yang Shin 
jelaskan. 

"Tidak, bukan itu. Baomultan tidak datang untuk memurnikan Romenun. " 

"Saya pikir begitu. Bagaimanapun, itu adalah kondisi normal vegetasi Romenun. " 

Oxygen menjawab pertanyaan Tiera, lalu Schnee menyela. 

Tiera sedikit terkejut saat mengetahui bahwa tanaman yang dilihatnya dalam keadaan 
"normal", dan memang seharusnya demikian. 

Baomultan sering kali muncul di daerah yang berubah secara tidak wajar sehingga tampak 
membusuk, dalam pembusukan. 

Di sekitar Romenun terdapat banyak tanaman yang berstatus penyakit yang berserakan 
hanya karena efek dari guild house, tetapi tanah itu sendiri dalam keadaan normal. 

"... Apakah itu Durgin?" 

Shin menyebutkan nama monster yang membentuk "duo" dengan Baomultan. 
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Durgin juga menghilangkan polusi dari bumi, tetapi tidak memurnikannya seperti 
Baomultan, ia hanya menyerap unsur-unsur berbahaya ke dalam tubuhnya. 

Perbedaannya adalah ia tidak bisa memurnikan tanah seperti yang dilakukan Baomultan. 

"Benar. Saya kira itu terjadi sekitar 500 tahun yang lalu, setelah ada guncangan besar dan 
posisi Romenun berubah dari aslinya. Sebuah Durgin jatuh di daerah sebelah Romenun, 
dan itu lebih besar dari Durgin mana pun yang pernah saya lihat. " 

Kata-kata Hydro menunjukkan bahwa dia mungkin tidak tahu tentang Senja Keagungan. 
Getaran dan pergerakan Romenun kemungkinan disebabkan oleh pergeseran kerak bumi 
yang terjadi setelah Senja Keagungan. 

Durgin jatuh ke dalam danau yang terbentuk karena pergeseran kerak, tetapi tidak 
mengapung ke permukaan atau bergerak. 

Hydro menambahkan bahwa jatuh mungkin membunuhnya, atau sudah mati. 

"Setelah itu, benar-benar mengerikan. Mungkin karena ia melepaskan semua yang 
diserapnya sampai saat itu, danau berubah warna menjadi tidak sedap dan baunya juga 
busuk. Tanah di sekitarnya mulai berubah warna juga. Daerah di bawah pengaruh 
Romenun aman, tapi sisanya berubah menjadi warna yang mengerikan, semacam hitam 
kehijauan, dalam radius sekitar 5 kemel. " 

Negeri itu sedang sekarat: itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan sehingga kata-
kata seperti itu muncul di benaknya. 

Durgin mungkin telah menyerap unsur-unsur berbahaya di luar kapasitasnya dan 
kemudian berubah menjadi racun itu sendiri. 

Dikatakan bahwa beberapa dapat mencemari bumi ketika mereka mendarat dan dapat 
merusak udara. 

Dalam situasi seperti itu, hubungan asli Durgin yang mengumpulkan polusi dan pemurnian 
Baomultan akan rusak. 

Baomultan tidak bisa memurnikan polusi sejauh itu. 

"Jika kuingat dengan benar, Baomultan pertama tiba sekitar 1 tahun kemudian, kan?" 

"Ya, saya pikir itu benar. Durgin itu cukup besar, jadi Baomultan juga agak besar. Kami 
terbiasa melihatnya sekarang, jadi tidak terasa besar lagi. " 

Oxygen berpikir sejenak, lalu menjawab pertanyaan Hydro. 

"Pertama? Apakah maksud Anda orang lain datang? " 
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Shin berpikir bahwa Baomultan pertama mungkin gagal memurnikan polusi sepenuhnya, 
tetapi Hydro dan Oxygen menggelengkan kepala. 

"Tidak, hanya satu Baomultan yang datang. Itu mungkin mencapai kapasitas penuh, karena 
tidak berlangsung lama. " 

Itu tidak dapat sepenuhnya memurnikan polusi dan kelelahan parah, jadi setelah sekitar 1 
tahun ia mati. 

"Dari sini dimulai fenomena di luar pengetahuan kita. Kami sangat terkejut, saya beritahu 
Anda. Kami mencoba menguburkan Baomultan yang mati, tetapi jenazahnya menghilang, 
digantikan oleh Baomultan yang lain. " 

Lebih tepatnya, sisa-sisa Baomultan yang mati perlahan berubah menjadi transparan dan 
menghilang, lalu setelah menghilang sama sekali, Baomultan lain muncul dari ruang 
kosong. 

"Setelah menyaksikannya, saya pikir Baomultan memiliki kemampuan seperti burung 
phoenix, yang memungkinkannya untuk hidup kembali setelah kematian." 

"Saya, sebaliknya, berpikir bahwa Baomultan bukanlah monster, tapi alat pemurnian yang 
dibuat oleh planet untuk melindungi dirinya sendiri." 

Mereka berdua sama-sama peneliti, jadi mereka mulai berteori tentang kemampuan 
Baomultan. 

Berpikir tentang itu, bagaimana monster meningkat? 

Beberapa spesies monster memiliki versi jantan dan betina, tetapi itu kasus yang jarang 
terjadi. 

Peternakan monster Cashmere terutama menampung monster-monster jinak. 

Shin telah mendengar Cashmere menyebutkan tentang kelahiran bayi monster, jadi dia 
mungkin tahu tentang itu. 

"Oke, mengesampingkan ekologi Baomultan sejenak ... bagaimana situasi saat ini?" 

"Pemurnian sudah berkembang, saya ingin mengatakannya, tapi sepertinya itu masih akan 
memakan waktu lama. Berapa banyak yang telah Durgin kumpulkan? Karena kami tahu 
bagaimana kelihatannya pada awalnya, kami dapat mengatakan bahwa semuanya menjadi 
lebih baik, tetapi saya kira itu akan terlihat berbeda di mata Anda. Kami hanya bisa tinggal 
di area itu maksimal selama 30 menit. " 

Area Baomultan berada di seberang dari arah rombongan Shin berasal, di luar Romenun. 
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Shin tahu bahwa Hydro dan Oxygen memiliki ketahanan yang tinggi terhadap penyakit 
status, karena mereka harus melakukan semua jenis eksperimen, jadi bahkan jika mereka 
memiliki batas waktu, area tersebut harus sangat tercemar. 

"Haruskah saya pergi melihatnya?" 

"Ini akan sangat membantu. Kami akan menjelaskan apa yang kami temukan pertama kali. 
Anda mungkin akan sulit mempercayainya. " 

Setelah premis ini, Hydro mulai berbicara. 

Pada awalnya, lumut pun tidak akan tumbuh di daerah yang tercemar. 

Saat ini danau itu tampak sangat berbeda, berubah dari gumpalan lumpur menjadi 
permukaan biru. 

Meskipun terlihat bersih, sebenarnya itu seperti asam sulfat, cairan yang akan melelehkan 
apapun yang disentuhnya. Danau itu juga terus menerus memuntahkan gas beracun. 

Tanah itu juga telah mendapatkan kembali warna yang tampak alami, tapi juga 
mengeluarkan gas beracun, berbeda dari yang berasal dari danau. 

Gas beracun dari danau dan tanah berinteraksi satu sama lain dan menutupi tanah dalam 
semacam kabut setebal 1-2 cemel. Itu harus dibersihkan sebelum Anda bisa melihat tanah 
yang sebenarnya. 

Fenomena lain yang tidak diketahui oleh Hydro dan Oxygen juga terjadi. 

"Ada bunga yang bermekaran. Banyak bunga dari semua warna, menutupi tanah... atau, 
mengingat tampilannya, menutupi kabut. " 

Berbagai bunga mekar sempurna, tanpa memperhatikan musim, habitat biasanya, atau 
vegetasi aslinya. 

"Apakah itu benar-benar bunga?" 

"Kami juga bertanya-tanya tentang itu dan menelitinya, tetapi tidak menemukan racun 
atau elemen apa pun yang secara alami tidak mereka miliki. Fakta bahwa mereka tumbuh 
dan berkembang di sana tidaklah wajar, tetapi kami tidak dapat menemukan sesuatu yang 
aneh tentang bunganya. " 

"Uap, gas beracun, dan kabut yang dipancarkan danau dan tanah semuanya berbahaya bagi 
tanaman. Kami dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada tempat di daerah itu yang 
tidak beracun. Biasanya, tidak mungkin ada tanaman yang tumbuh di sana. Kami mencoba 
menanam Bluehinnes dan Harbellas, yang bisa menyerap racun, tapi mereka layu dan mati 
dalam setengah hari. " 
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Hydro menyebutkan tumbuhan yang juga digunakan sebagai bahan penawar dan ramuan 
yang secara bertahap memulihkan HP. Shin juga akrab dengan mereka dan tahu efeknya 
dengan baik. 

Tanaman tersebut memiliki efek antitoksin yang kuat dan harus mampu menahan racun 
yang sangat kuat. Jika mereka hanya bisa hidup setengah hari, area tempat mereka ditanam 
pasti adalah tanah kematian. 

"Apakah Baltan menunjukkan perilaku aneh?" 

Jika situasinya sangat tidak wajar, itu mungkin akan mempengaruhi Baomultan juga, jadi 
Shin bertanya tentang itu kepada Hydro. 

"Tindakannya tidak berbeda dari apa yang saya ketahui, setidaknya untuk saat ini. Ia 
bergerak sedikit di area tersebut, tetapi umumnya hanya menatap ke danau. " 

"Biasanya itu hanya perlu ada di sana agar pemurnian terjadi. Sejauh yang kami amati, itu 
benar-benar tenang. " 

Baomultan tidak perlu makan. Itu sangat jinak sehingga Anda bisa mendekatinya dan 
menyentuhnya, jadi itu tidak menimbulkan masalah saat ini. 

Kepribadiannya seperti yang diingat Shin; Hidro dan Oksigen telah berinteraksi dengannya 
beberapa kali, jadi sekarang ia mengenali mereka sebagai individu. 

"Saya melihat..." 

Shin memperhatikan sesuatu dalam apa yang dikatakan Hydro dan Oxygen. 

Ketika Baomultan menyelesaikan pemurnian, biasanya ia berbaring di tanah dan 
menghilang. Kemudian logam yang berguna dapat digali dari tanah dan tanah itu sendiri 
menjadi lebih kaya. 

Dilihat dari cara dia menghilang, sepertinya dia tidak mati, tapi lebih seperti dia 
menyelesaikan tugasnya dan diteleportasi ke tempat lain. 

Kadang-kadang ia melihat para pemain sebelum menghilang; hampir tidak ada laporan 
bahwa seorang Baomultan meninggal sebelum sepenuhnya membersihkan suatu daerah 
juga. 

"... Kamu bilang dia mati berkali-kali, kan? Apakah jenazahnya menghilang setiap saat? " 

Shin berpikir bahwa jika sisa-sisanya tidak hilang, Hydro dan Oxygen akan 
mengumpulkannya untuk penelitian, jadi dia bertanya kepada mereka tentang hal itu. 

"Itu selalu berjalan sesuai dengan pengetahuan. Kami telah menyaksikannya runtuh 
beberapa kali, tetapi berubah menjadi transparan dan menghilang setiap saat. " 
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"... ngomong-ngomong, bunganya mulai mekar setelah Baltan pertama mati, kan?" 

"Ya, saya kira begitu?" 

Hydro mengatakan bahwa Baltan pertama muncul sekitar 1 tahun setelah Durgin jatuh. 
Sudah lebih dari 500 tahun yang lalu. 

Hydro meminta konfirmasi Oxygen, tetapi setelah sekian lama dia juga tidak bisa 
mengatakannya dengan percaya diri. 

"Tolong tunggu sebentar. Catatan penelitian sejak saat itu.... Ini dia. Mari kita lihat, 351 hari 
setelah Baltan mati, kecambah pertama ditemukan, yang meningkat dari hari ke hari. 
Akhirnya mereka meningkat begitu banyak sehingga kami tidak dapat melacak jumlah 
pastinya. " 

Oksigen dan Hidro bisa tinggal di daerah yang tercemar hanya untuk waktu yang terbatas, 
jadi mereka tidak bisa mencatat jumlah pasti bunganya. 

"Seperti yang diharapkan dari seorang peneliti, Anda menyimpan catatan yang sangat 
akurat." 

Shin terkesan, dia tahu dia tidak akan begitu rajin. 

"Bagaimanapun, observasi dan pencatatan adalah dasar penelitian. Ini semua yang kami 
amati di daerah yang tercemar. Lalu ada satu hal yang kami perhatikan. " 

"Apa itu?" 

"Ini tentang sisa-sisa Durgin di danau. Karena Durgins dan Baomultans adalah satu set, 
kami berpikir bahwa Durgin mungkin akan hidup kembali juga. Tapi itu tidak bergerak 
sama sekali dalam 500 tahun. " 

Itu adalah kekhawatiran, tapi masih kemungkinan. Berbeda dengan Baomultans, Durgins 
agresif, sehingga ekologi mereka sebagian besar masih belum diketahui. 

"Kami telah membangun hubungan yang lama dengan Baomultan itu, pada saat ini. 
Sepertinya memorinya disetel ulang setiap kali muncul kembali, tetapi kami telah 
mengawasinya selama ini, jadi kami agak terikat. Sekarang sudah mendekati batasnya, jadi 
kita mungkin akan sedikit gugup. " 

Sekitar 10 tahun berlalu sejak Baomultan saat ini muncul, jadi berdasarkan tren masa lalu 
itu seharusnya mendekati kematiannya, lanjut Hydro. 

Berett mengatakan bahwa mereka tidak dapat mendekati daerah tersebut, tetapi jika 
Hydro dan Oxygen menginginkan mereka dapat meninggalkan Romenun. 
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Alasan mengapa mereka tidak melakukannya adalah karena kehadiran Baomultan. Bahkan 
jika itu adalah monster, mereka telah tumbuh melekat padanya. 

"Kalau begitu, mari kita lihat setelah makan siang. Saya tidak tahu apakah saya akan dapat 
menemukan sesuatu, tetapi saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika 
itu hidup kembali, saya yakin saya bisa mengusirnya. " 

Shin mempercayai kata-kata Hydro dan Oxygen, tetapi setelah melihat situasinya dengan 
matanya sendiri dia bisa memiliki kesan yang berbeda. 

Selain itu, dengan menggunakan skill seperti 【Through Sight】, 【Far Sight】, dan 【

Clairvoyance】 dia mungkin juga menemukan sesuatu tentang sisa-sisa Durgin. 

"Terima kasih. Kami cukup yakin dengan keterampilan penelitian kami, tetapi seperti yang 
Anda tahu, kekuatan bertarung kami rendah! " 

"Tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk itu." 

"Tidak ada alasan untuk bangga tentang itu juga..." 

Hydro dan Oxygen jauh lebih unggul dari pemain rata-rata di bidang penelitian mereka, 
tetapi menjadi spesialis dalam penelitian berarti bahwa kekuatan bertarung mereka 
rendah, atau lebih tepatnya, mereka memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman 
pertempuran. 

Bahkan dengan level dan statistik yang lebih rendah dari mereka, tidak akan sulit untuk 
mengalahkan mereka dengan beberapa pengalaman pertempuran. 

Tergantung situasinya, Tiera mungkin bisa menang juga. 

"Selain itu, jika kamu menggunakan item yang kamu temukan, kamu bahkan bisa menang 
melawan orang dengan statistik lebih tinggi, kan?" 

"Yah, bagaimanapun juga itu adalah tugas kita." 

Oxygen menjawab sambil tersipu dan Shin menghela nafas. 

Mereka memiliki sedikit pengalaman bertarung dan beberapa statistik mereka berada di 
level yang sama dengan Para Terpilih tingkat lanjut, atau sedikit lebih rendah. Statistik 
yang kurang mereka fokuskan mungkin sekitar 300. 

Alat yang mereka kembangkan, bagaimanapun, menutupi kekurangan tersebut lebih dari 
cukup. Pertarungan tidak hanya tentang saling meninju, bagaimanapun juga: mereka 
menggunakan semua jenis barang yang menyebabkan penyakit status. 
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Item yang mencegah penyakit status sangat langka dan tergantung pada kualitas bahan dan 
keterampilan penciptanya, dimungkinkan untuk menembus efek perlindungan dari item 
tersebut. 

Master Hydro dan Oxygen adalah Hecate, yang paling berpengetahuan di antara semua 
anggota Rokuten tentang pembuatan barang. 

Item dan material yang dia gunakan memiliki kelangkaan yang sangat berbeda. 

Resistensi dan kekebalan normal tidak berarti apa-apa: itemnya akan menerobosnya, 
menimbulkan segala macam penyakit status dan secara bertahap membawa lawan ke 
kematian yang mengerikan. 

Bahkan Shin berhati-hati untuk tidak mengambil risiko harus melawannya, meski 
dilindungi oleh sebagian besar penyakit status oleh kekebalannya yang tinggi. 

"Saya yakin Anda menghasilkan lebih banyak dalam 500 tahun ini." 

"Memang, mereka pasti menciptakan item berbahaya yang belum pernah kami dengar." 

"Anda tahu, ada kata untuk orang seperti Anda:" ilmuwan gila "." 

Filma dan Shibaid setuju bahwa Hydro dan Oxygen mungkin memiliki lebih banyak alat 
berbahaya di lengan baju mereka, dan Sety menggunakan kata yang dia pelajari entah di 
mana. 

Shin secara mental setuju dengan mereka bertiga. 

"Mari kita bicara lagi setelah makan siang. Kalau begitu aku akan meminjam dapur. " 

"Oh, sungguh menyenangkan bisa makan masakan Schnee setelah sekian lama. Apakah 
Anda membutuhkan saya untuk menunjukkan jalannya? " 

"Tidak, saya ingat di mana itu. Apakah Anda memiliki bahan yang cukup? Saya dapat 
membawa lebih banyak jika Anda membutuhkan sesuatu. " 

"Saya panen pagi ini, tapi dengan banyak orang ini kami akan membutuhkan lebih banyak. 
Aku akan pergi menjemput mereka. " 

"Aku akan membantumu, kalau begitu. Saya ingin melihat apa yang Anda miliki juga. " 

"Dimengerti. Kalau begitu lewat sini. " 

Hydro mulai berjalan dengan cara yang terpengaruh, mungkin karena dia memimpin 
Schnee. 
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Schnee menghela nafas sedikit. Rupanya kecintaan Hydro pada hal-hal yang 
menggemaskan dan indah masih ada. 

"Maaf tentang dia. Schnee cantik, jadi Hydro merasa bersemangat untuk pertama kalinya 
setelah sekian lama. " 

"Aku tahu dia orang seperti itu, jangan khawatir." 

Oxygen menjelaskan dengan permintaan maaf, tetapi Shin mengatakan kepadanya untuk 
tidak khawatir. Kepribadiannya tidak seekstrem Hydro: sebaliknya, dia cukup normal. 

"Hmm, apa yang bisa saya katakan, saya tidak bisa berkata-kata." 

"Saya benar-benar menyesali kurangnya kosakata saya." 

Oxygen dan Hydro merasa ekspresi mereka mengendur saat mereka mencicipi masakan 
Schnee. 

Schnee menyiapkan menu sederhana: salad, sup, dan pasta (carbonara). 

Bahan yang ditanam di Romenun memiliki kualitas yang sangat tinggi berkat tanah, pupuk, 
dan lingkungan. Dimasak dengan keahlian Schnee, mereka pasti akan menjadi lezat. 

Shin dan yang lainnya juga sangat puas, tentu saja. 

"Memasak, hmm. Saya selalu berpikir bahwa selama Anda dapat memperoleh nutrisi yang 
diperlukan Anda tidak memerlukan yang lain, tetapi setelah mencicipi sesuatu yang begitu 
lezat, saya harus berubah pikiran. " 

"Tapi kita tidak bisa membuat ini sendiri." 

"Kamu punya waktu, jadi kenapa kamu tidak melatih keterampilan Memasakmu?" 

"Waktu itu untuk penelitian !!" 

Oxygen dan Hydro menolak proposal Schnee secara bersamaan. 

Jika mereka punya waktu untuk melatih keterampilan Memasak mereka atau yang lainnya, 
mereka akan menggunakannya untuk penelitian. Itulah dasar dari semua tindakan mereka. 

Mereka juga mengkhawatirkan Baomultan karena Baomultan adalah subjek penelitian. 

Banyak peneliti tidak begitu peduli pada apapun yang tidak mereka minati. Jadi Oksigen 
dan Hidro telah diciptakan, dan tetap seperti itu sampai sekarang. 

"Itu bertentangan dengan apa yang baru saja Anda katakan..." 
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"Saya mengatakan bahwa saya akan berubah pikiran, bukan bahwa saya akan melatih 
keterampilan Memasak saya." 

Itu hanya menyesatkan! 

Hydro tampaknya bahkan tidak mendaftarkan kata seru Filma dan Sety. Di satu sisi, dia 
dengan segar terus terang tentang hal itu. 

"Kami sudah bersenang-senang, sekarang kita lanjutkan ke penelitian? Aku juga ingin 
mengamatimu, Shin, sudah lama tidak bertemu. " 

"Apa yang kamu katakan sekarang, semuanya seperti itu?" 

Bahkan Manusia Tinggi menjadi subjek observasi. Oksigen dan Hidro tidak berubah sama 
sekali. 

Shin memeriksa seberapa besar resistensi racun yang dimiliki peralatan mereka. Jika itu 
lebih tinggi dari equipment party Shin, akan berbahaya bagi mereka untuk memasuki area 
tersebut. 

"Seharusnya aku menduganya, spesifikasi equipmentmu lebih tinggi dari kami. Tidak 
kusangka ada celah seperti itu antara barang yang kita buat dan yang dibuat oleh Shin. " 

"Kelangkaan materialnya juga berbeda. Bagaimanapun, teknik ini tidak cukup untuk 
menutupi kualitas bahan dasar. " 

Hydro dan Oxygen melihat peralatan Shin dan mengungkapkan pendapat mereka. 

Shin mengira mereka menggunakan perlengkapan yang diberikan Hecate, tapi mereka 
berdua menggunakan perlengkapan yang mereka buat sendiri. 

"Jika kita menggunakan peralatan yang diberikan Nyonya Hecate, kita mungkin bisa tinggal 
di daerah itu lebih lama. Kami memiliki kebanggaan sebagai peneliti. Kami tidak bisa 
selamanya bergantung pada sesuatu yang diberikan kepada kami, Anda lihat " 

Baik Oxygen dan Hydro berusaha untuk melanjutkan penelitian mereka untuk suatu hari 
menciptakan sesuatu yang setara juga, kemudian lebih unggul dari kreasi Hecate. 

"Tapi kita akan menggunakannya kali ini. Kami tidak bisa menjadi beban bagimu. " 

"Bisakah aku melihat peralatan itu juga?" 

"Ya silahkan. Tapi kupikir kau yang membuatnya, Shin. " 

Oxygen kemudian menunjukkan Shin aksesoris yang dia kenal dengan baik, 『Age of Gods 

Earring』. 
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Atas permintaan Hecate, itu dikhususkan untuk mencegah dan melemahkan penyakit 
status yang disebabkan oleh masalah fisik dan bahkan melemahkan efek serangan yang 
menembus kekebalan penyakit status, yang sering digunakan oleh monster kelas tertinggi. 

Shin membuat mereka dengan bahan dengan kelangkaan tertinggi yang tersedia pada saat 
itu, jadi dipasangkan dengan ketahanan alami Manusia Tinggi, mereka dapat mencegah 
sebagian besar penyakit status yang tidak disebabkan oleh sihir. 

"Tujuanmu adalah ini?" 

"Tepat sekali. Bahannya terlalu langka untuk kami dapatkan, jadi kami mencoba 
mendekatinya dengan metode lain. " 

"Jalan kita masih panjang." 

"Tapi hasilnya sudah terlihat. Setidaknya, saat itu saya tidak bisa memasang begitu banyak 
efek pada materi ini. " 

Shin berbicara sambil melihat masker gas seluruh wajah yang telah dibuat Oxygen dan 
Hydro, yang disebut Prototipe 6522. 

Bahkan dengan tingkat kerajinan yang tinggi dan fasilitas yang canggih, jika kualitas 
bahannya buruk, ada batasan untuk apa yang dapat dilakukan. 

Shin tahu lebih atau kurang efek apa yang bisa dilampirkan pada bahan yang digunakan 
untuk membuat Prototipe 6522, dan menyimpulkan bahwa dia tidak akan bisa membuat 
barang yang dia lihat. 

Itu adalah hasil dari usaha Oxygen dan Hydro. 

"Sungguh menyenangkan mendengarnya." 

"Tepat sekali..." 

Oxygen dan Hydro tersenyum bangga, dipuji oleh pencipta item yang mereka cita-citakan 
suatu hari nanti. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 16 - 2.3 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 16 Bab 2 Bagian 3 "Ini luar biasa." 

Setelah memeriksa peralatan mereka, kelompok Shin menuju ke daerah Baomultan. Hydro 
dan Oxygen telah menjelaskan bagaimana tampilannya, tetapi meskipun demikian dia tidak 
bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

"Bumi lemah dan udaranya tidak murni, tetapi bunga-bunga penuh dengan kehidupan. 
Sesuatu seperti ini seharusnya hanya mungkin dilakukan di sekitar Pohon Dunia. " 

"Seperti yang dikatakan Tiera. Melihat bunga-bunga ini, saya dapat melihat mengapa 
penelitian Anda tidak menemukan kelainan apa pun. Tanpa melihat lingkungan ini, orang 
pasti akan percaya bahwa mereka dibesarkan di lokasi dengan air, tanah berkualitas tinggi, 
dan lingkungan yang sempurna untuk mereka tumbuh. " 

Shin juga mengira mereka sangat mengesankan, tetapi kedua elf itu, Tiera dan Schnee, lebih 
memuji bunga-bunga yang mekar penuh itu. 

Bunganya benar-benar berbeda dengan yang tumbuh di Romenun: bunganya adalah 
kumpulan bunga yang tampak beracun dan indah. 

"Sejak kapan daerah ini berubah menjadi ini?" 

"Coba saya lihat, mereka mencapai tepi area sekitar 30 hari setelah mereka mulai mekar. 
Bunganya bermekaran sekitar 1 cemel dari tempat Baltan pertama kali mati. " 

Danau tempat tenggelamnya Durgin memiliki bentuk melingkar, dengan diameter sekitar 
400 mel. Jaraknya sekitar satu kemel dari perbatasan dengan kawasan Romenun. 

Di area empat kemel di seberang Romenun tidak ada bunga yang bermekaran, itu hanya 
gurun tandus. 

"Sepertinya bunga-bunga bermekaran di sekitar tempat Baltan pertama mati sebagai 
pusatnya. Kekuatan pemurniannya mungkin entah bagaimana terhubung. " 

Sulit untuk mengatakannya karena danau dan perbatasannya, tetapi bunga-bunga 
bermekaran dalam jarak tertentu dari sisa-sisa Baomultan. Shin setuju bahwa itu adalah 
penjelasan yang masuk akal. 

Pesta Shin berlanjut, berhati-hati untuk tidak menginjak bunga. 

Tidak ada yang menghalangi pandangan mereka, jadi mereka bisa segera melihat danau itu. 
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Itu tampak seperti danau dengan air biru yang indah. Sulit membayangkan bahwa itu 
benar-benar mematikan. 

"Itu ada." 

Di tepi danau ada siluet besar, berwarna coklat terbakar hampir hitam. 

Empat anggota badan yang kokoh, ekor panjang yang dilengkapi dengan bilah tajam dan 
satu pasang sayap. Bentuknya menyerupai naga barat. 

Kulitnya, bagaimanapun, terpelintir seolah-olah hangus dan matanya tertutup oleh apa 
yang tampak seperti kaca patri. 

Sayapnya compang-camping, menandakan bahwa ia hampir tidak bisa terbang. Bilah di 
ekornya berkarat dan kuning, terkelupas di sana-sini. 

"Itu monster yang memurnikan tanah?" 

Tiera telah mendengar tentang ciri-ciri utama Baomultan, tetapi masih terkejut setelah 
melihatnya dengan matanya sendiri. 

Monster yang bisa memurnikan kotoran bumi. Meskipun memiliki kemampuan yang luar 
biasa, tidak ada yang suci atau terlihat murni dari penampilannya. 

Tidak aneh jika dibingungkan oleh jarak besar antara penampilan dan kemampuannya. 

"Tapi itu terlihat lebih baik saat muncul. Setelah beberapa waktu berlalu, ternyata seperti 
itu. " 

Sebelum pemurnian dimulai, Baomultan adalah naga cantik dengan sisik putih. Dalam 
keadaan itu, karakternya juga berbeda: ia terbang begitu melihat seseorang mendekat. 

Dalam keadaan itu, itu tidak menjatuhkan item berharga, jadi sebagian besar pemain 
membiarkannya. 

"Sepertinya dia memperhatikan kita." 

Saat rombongan Shin mendekati Baomultan, masih duduk, menoleh ke arah mereka. Itu 
melihat langsung ke grup. 

-- 【Baomultan -- Level 749】 

-- 【Lemah】 

【Analisis】 menampilkan informasi tentang Baomultan. 
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Kondisi melemah adalah tanda kehancuran yang akan datang. Hydro mungkin mengatakan 
itu akan segera mati karena dia melihat perubahan status. 

Hydro dan Oxygen melambai ke Baomultan, yang berteriak sebagai tanggapan. Itu adalah 
suara misterius, mirip dengan seruling bernada tinggi. 

"Sepertinya dia tertarik padamu dan yang lainnya juga, Shin." 

Baomultan perlahan berdiri dan mulai berjalan menuju kelompok itu. 

Jika berdiri, tingginya mencapai sekitar 5 mel, sedangkan panjangnya sekitar 7 mel. Satu 
ukuran lebih besar dari yang diingat Baomultan Shin. 

Baomultan mendekati kelompok itu, membuat sedikit suara, dan meregangkan lehernya ke 
arah Hydro dan Oxygen terlebih dahulu. 

Keduanya berbicara dengannya dan dengan lembut menepuk kepalanya. 

Meskipun mereka tidak bisa menyentuhnya dengan tangan kosong karena racun, ekspresi 
Baomultan tidak berubah sama sekali. 

Dilihat dari tangisannya yang samar dan fakta bahwa ia mendekati mereka, jelas 
Baomultan senang. 

Itu juga terlihat seperti ekornya yang bergoyang sedikit lebih cepat dari sebelumnya. 

Setelah beberapa saat, Baomultan beralih ke pesta Shin. 

"....Apa artinya ini?" 

"Hmm, aku belum pernah melihat tindakan seperti ini sebelumnya." 

"Sepertinya dia juga tertarik pada Shin..." 

Bagi Baomultan, semua anggota party seharusnya menjadi wajah baru, tapi entah kenapa 
hanya fokus pada Shin. 

Matanya yang mendung membuatnya sulit untuk mengatakan di mana sebenarnya dia 
melihat, tetapi Shin merasa bahwa dia sedang diawasi. 

"Yuzuha, bisakah kamu mencoba?" 

Kuu! 

Hanya menatap satu sama lain tidak akan menyelesaikan banyak hal, jadi Shin meminta 
Yuzuha untuk mencoba berkomunikasi dengan Baomultan. 
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"Tidak bagus... .hm?" 

Setelah beberapa saat, tepat ketika Shin hendak menyerah, sesuatu berubah di Baomultan. 
Tubuhnya diselimuti cahaya putih, yang secara bertahap berkumpul di sekitar wajahnya. 

Setelah cahaya menghilang, batu permata seperti berlian muncul. Permata seukuran 
kepalan tangan melayang di udara ke arah Shin. 

Wah! 

Batu permata mengambang tiba-tiba mulai jatuh, seolah-olah kehilangan semua 
kekuatannya, jadi Shin mengulurkan tangannya untuk meraihnya secara refleks. Dia 
kemudian melihatnya dengan cermat. 

"Itu adalah permata harta karun." 

Beberapa monster menjatuhkan item yang disebut permata harta karun. 

Permata harta karun agak menyerupai karakteristik monster yang menjatuhkannya, tetapi 
biasanya dipahat menjadi bentuk bulat. 

Karena permata yang dibuat oleh Baomultan cocok dengan deskripsi tersebut, Shin 
mengira itu adalah permata harta karun. Dia kemudian mencoba semua keterampilan 
analisisnya pada item tersebut, yang memastikan bahwa prediksinya benar. 

Di THE NEW GATE, ada item yang disebut gemstones. 

Itu adalah item yang bersinar hanya setelah para pemain memproses bahan dasar tertentu, 
kategori yang berbeda dari permata harta karun. 

"Kurasa itu yang dikatakan bagiku untuk memiliki ini?" 

Sulit untuk berpikir sebaliknya, tetapi Shin mencoba memastikannya untuk berjaga-jaga. 
Namun, tidak ada tanggapan dari Baomultan. 

"Sekarang giliran Tiera?" 

Baomultan menoleh ke arah Tiera. Setelah mendekat, Baomultan berhenti diam, ekspresi 
tegas terlihat di wajahnya. 

"Reaksi lain yang tidak biasa..." 

"Sepertinya dia sedang mengamatinya. Apakah dia mungkin memiliki kekuatan khusus? " 

"Ah... ya, dia melakukannya. Sepertinya mereka memiliki kesamaan. " 
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Sementara kekuatan Tiera sebagai pendeta Pohon Dunia, pembersih ketidakmurnian, 
berbeda dengan Baomultan, mereka mungkin cukup mirip untuk menarik minat monster 
itu. 

Ia memandang Tiera dari depan, dari kiri, lalu dari kanan, seperti seorang anak kecil yang 
menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. 

"A-apa ini akan baik-baik saja?" 

"Ya, jangan khawatir, itu tidak bermusuhan. Itu juga tidak akan menyerang tanpa alasan. 
Kagerou juga tidak khawatir, paham? " 

Tiera cemas karena perhatian Baomultan. 

Kagerou penasaran dengan gerakan kepala Baomultan, tetapi kepala itu muncul begitu saja 
dari bayangan Tiera dalam mode serigala kecil dan meniru gerakan naga itu. 

"Ini pertama kalinya aku melihatnya, itu cukup mengintimidasi..." 

Rahang Baomultan cukup besar untuk melahap kepala Tiera dalam satu gigitan. Karena itu 
adalah pertemuan pertama Tiera dengan monster itu, itu normal baginya untuk sangat 
khawatir. 

Baomultan akhirnya puas dengan pengamatannya terhadap Tiera, saat ia kembali ke danau 
dan berbaring lagi. Ia meregangkan lehernya, tampak santai. 

"Sepertinya tidak ada yang berubah dengan Baomultan itu sendiri." 

"Anda pikir begitu?" 

"Saya telah melihat banyak dari mereka karena Cashmere. Aku pernah melihatnya istirahat 
seperti itu sebelumnya. " 

Cashmere, sebagai penggemar berat semua monster, secara alami mendekati Baomultan 
berkali-kali juga. 

Shin dipaksa untuk bergabung dengannya pada awalnya, tetapi akhirnya mulai 
menikmatinya juga. 

Karena itu, dia sangat tahu tentang pola perilaku Baomultan. 

"Saya belum pernah melihatnya membuat item seperti ini atau melihat seseorang seperti 
yang baru saja dilakukan pada Tiera. Tapi Baltan biasa memberikan cakar atau benda lain, 
dan ia memandang Tiera seperti saat ia menemukan sesuatu yang aneh. Setidaknya tidak 
terlihat abnormal. " 
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Satu-satunya hal yang membuat Shin khawatir adalah bahwa Baomultan biasanya tidak 
menjatuhkan harta karun. 

"Kita harus menganalisis ini setelah kita kembali ke Romenun." 

Shin sedikit kesal: analisis kristal emas masih belum lengkap, tetapi mereka memiliki item 
misterius lain untuk ditangani sekarang. 

"Bisakah kami membantu analisis juga?" 

"Kami akan melakukan yang terbaik ~" 

Hidro dan Oksigen, bagaimanapun, bereaksi dengan cara yang berlawanan. Riset item 
adalah hasrat mereka. 

"Silakan lakukan. Sejujurnya, saya berpikir akan sulit bagi saya sendiri untuk membuat 
analisis lengkap. " 

Shin sangat ahli dalam pedang dan mineral, tapi tidak begitu banyak tentang jenis item 
lainnya. Oxygen dan Hydro berspesialisasi dalam item, jadi tawaran mereka sangat 
disambut baik oleh Shin. 

"Bisakah saya mengambil beberapa bunga? Saya ingin menganalisisnya juga. " 

"Ya, saya ingin sekali mendengar pendapat Anda tentang mereka, Shin." 

"Semoga penelitian ini bisa dilanjutkan sedikit ~" 

Bunga bukanlah spesialisasi Shin, tapi kemungkinan dia menemukan sesuatu yang baru 
masih ada. Shin kemudian memutuskan untuk mengambil beberapa bunga untuk diteliti 
sendiri. 

"Selanjutnya adalah Durgin." 

Sisa-sisa monster itu tenggelam ke dalam danau. Di satu sisi, itu adalah faktor terpenting. 

Shin berdiri di samping Baomultan yang sedang beristirahat dan memandang ke danau. 

Danau biru tua adalah pemandangan yang luar biasa. 

Namun, mustahil untuk melihat apa pun di luar permukaan air. Itu adalah warna yang 
cemerlang, tapi sangat tidak normal. 

Shin mengumpulkan sebagian "air" danau, lalu melihat ke kedalaman danau. Dia 
mengaktifkan banyak keterampilan dan dengan demikian bisa melihat keseluruhan danau. 

"Ini lebih dalam dari yang saya kira." 
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Shin mengintip lebih dalam ke danau. 

100 mel, 200 mel, 300 mel. Keterampilan menunjukkan seberapa dalam dia mengamati. 

Ketika dia mencapai kedalaman sekitar 400 mel, sesuatu yang berbeda melintas bidang 
pandangnya. 

"Begitu, itu sangat besar." 

Awalnya dia mengira telah menemukan sebuah batu besar. 

Namun, ketika dia melihat objek itu secara keseluruhan, dia menyadari bahwa ada tonjolan 
yang terlalu tajam untuk sebuah batu besar dan beberapa lengkungan yang terlalu mulus. 
Itu adalah kulit terluar Durgin dan persendiannya. 

Meskipun ia berbaring dengan ekornya melilit dirinya sendiri, panjangnya masih lebih dari 
50 mel. Itu adalah spesimen ekstra besar, tidak terpikirkan di era game. 

"Namun, fiturnya terlihat sama seperti sebelumnya." 

Itu jauh lebih besar, tapi itulah satu-satunya perbedaan. Wajah seperti kelelawar yang 
sangat liar, empat anggota tubuh yang kuat. 

Lengannya bergabung dengan membran yang memungkinkannya terbang. Kakinya sangat 
kokoh, untuk menopang bobotnya. Ekornya bersisik dari pangkal hingga ujung. Ia 
dikatakan menggunakan angin untuk terbang melalui selaputnya dan mengubah arah 
dengan menggerakkan ekornya. 

"Apakah ada hal lain yang menarik perhatian Anda?" 

"... Warnanya, kurasa." 

Airnya keruh, jadi cahaya tidak akan mencapai kedalaman danau. Tapi, berkat 
kemampuannya, Shin bisa melihat warna Durgin. 

"Warna? Jika saya ingat, warnanya hitam saat jatuh. Tidak, itu... " 

"Banyak warna bercampur, menghasilkan hitam. Saya kira Anda bisa mendefinisikannya 
seperti ini. Selain itu, dulunya memiliki semacam kabut, atau aura, yang warnanya sama 
dengan kulitnya yang menyelimuti tubuhnya. " 

Hydro melengkapi kata-kata Oxygen dan selanjutnya berkomentar tentang substansi mirip 
aura yang menyelimuti tubuh monster saat jatuh. 

"Saya tidak bisa melihat kabut itu sekarang. Tapi kulitnya hitam pekat. Kulit Durgin 
menjadi lebih hitam jika semakin banyak polusi yang diserapnya, tapi... seberapa banyak 
yang dikumpulkannya...? " 
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Semakin besar tubuhnya, semakin banyak kapasitas yang dimilikinya. 

Shin memperkirakan ukuran sisa-sisa Durgin setidaknya 10 kali lipat Durgin biasa. Dia 
tidak bisa membayangkan seberapa besar kapasitas penyerapannya. 

"Baltan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memurnikannya. Aku juga tidak bisa 
membayangkannya. " 

"Dengan sampel kita mungkin belajar sesuatu, tapi kita tidak bisa benar-benar 
mengambilnya ..." 

Ada kemungkinan besar bahwa peralatan yang dibuat oleh Shin bisa menahannya. Dengan 
perangkat yang digunakan ketika mereka pergi mencari Celciutos, itu mungkin saja. 

Namun, Shin bertanya-tanya apakah aman untuk mendekati monster itu. 

Pemurnian sedang berlangsung saat ini. Ini akan memakan waktu, tetapi suatu hari nanti 
area ini juga mungkin akan kembali normal. 

Karena ini, dia tidak tahan jika mereka memicu respons pada monster dan situasinya 
memburuk. 

Terutama dalam kasus Shin, Yuzuha adalah bukti nyata akan hal itu. 

Setelah didekati, jenazah bisa berpindah tempat. Mereka mungkin menyerang. Shin tidak 
bisa menyangkal kemungkinan seperti itu. 

"Mari kita berhenti di sini sekarang. Mari kita kembali dan menganalisis sampel yang kita 
ambil. " 

Lebih baik biarkan anjing tidur berbohong. Shin memilih untuk berhati-hati. 

Dia kemudian berbalik ke arah Romenun. 

"... Hei, Shin. Di belakang kita... apakah itu baik-baik saja? " 

"Ya, tidak masalah." 

Kelompok Shin berjalan kembali menuju Romenun. Di belakang mereka, Baomultan 
mengikuti dengan langkah berat. 

Itu telah tumbuh melekat pada Hydro dan Oxygen dan tahu bahwa party Shin tidak 
bermusuhan, jadi dia mengikuti mereka. 

Hanya satu anggota partai, Tiera, yang sering berbalik untuk memeriksa. 
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Dia memeriksa apakah semuanya baik-baik saja, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda 
ketakutan. Berjalan di sampingnya, Kagerou memandang Tiera dan Baomultan, bertanya-
tanya apa yang terjadi dengan mereka. 

Ketika mereka tiba di perbatasan daerah itu, Baomultan berhenti berjalan dan 
menyaksikan rombongan Shin pergi. Itu adalah salah satu pola perilakunya dengan pemain 
yang telah berinteraksi cukup lama. 

Tangisannya yang lemah membuatnya sulit untuk pergi. 

"Aku mulai merasa bersalah karena pergi ..." 

"Jika Anda berhenti sekarang, itu berarti pesona Baltan memenangkan Anda." 

"Aah... aku tidak bisa menyangkalnya..." 

Tiera tampaknya telah melalui "baptisan Baomultan". 

Meskipun masih ada keinginan untuk tinggal lebih lama, kelompok Shin meninggalkan area 
tersebut. Mereka harus kembali ke Romenun dan menganalisis sampel, dengan bantuan 
Hydro and Oxygen, di salah satu ruang penelitian Romenun. 

"Baiklah, semoga penganalisis dapat memberi tahu kami sesuatu." 

Alat analisa yang digunakan Shin adalah perangkat dengan spesifikasi tinggi, juga 
dilengkapi dengan fungsi untuk memecah barang yang terdiri dari beberapa bahan. 

Bahan tertentu perlu dibersihkan dari komponen tertentu sebelum diproses, atau produk 
akhir akan memiliki efek negatif. Shin menggunakan fungsi itu karena alasan ini. 

Penganalisis dapat mengetahui berbagai komponen yang membentuk suatu item dan 
persentasenya, yang dapat membantu memperkirakan penggunaannya dan hal-hal lain. 

"...tidak baik." 

Shin mencoba menganalisis permata harta yang diberikan Baomultan padanya, tetapi 
ternyata tidak mungkin untuk dianalisis. 

Entah analisis gagal atau itu adalah salah satu bahan unik yang tidak dikerjakan 
penganalisis. 

Pembuat game telah menerapkan sistem ini karena "Mampu menganalisis apa saja dan 
semuanya akan menghilangkan kesenangan trial and error". 

Shin telah mencoba menggunakan penganalisis pada kristal emas juga, untuk berjaga-jaga, 
tetapi tidak mungkin untuk menganalisis juga. 
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"Seperti yang diharapkan dari item yang bisa merepotkan bahkan Shin ... kacang yang 
cukup tangguh untuk dipecahkan." 

"Kupikir itu bisa memberi tahu kita sesuatu tentang permata harta karun, setidaknya ..." 

"Sangat mungkin kalau keduanya adalah item non-standar. Data mereka bahkan mungkin 
tidak ada di perangkat ini. " 

Kemungkinan kedua item itu tidak ada di era game itu tinggi. 

"Nah, dalam kasus ini yang terpenting adalah jangan pernah menyerah. Tidak perlu 
khawatir, mari kita lanjutkan dengan perlahan dan mantap. " 

"Saya ingin sekali melakukan itu, tetapi itu semua tergantung apakah masalah yang 
mendekat akan lambat dan juga stabil." 

"Seperti yang diharapkan dari Shin, kurasa segalanya tidak pernah lambat, stabil, atau 
damai untukmu." 

"Kenapa kamu mengatakan itu dengan senyuman !? Saya tidak senang sama sekali di sini! " 

Hydro mengangguk pada dirinya sendiri, tetapi Shin tidak bisa menahan nafas. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 16 - 2.4 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 16 Bab 2 Bagian 4 Beberapa hari telah berlalu 
sejak Baomultan memberikan permata itu kepada Shin. 

Pesta tersebut berfokus untuk meneliti berbagai item yang mereka temukan. 

Mereka juga mencoba menentukan komponen item dan afinitas elemen. 

-namun... 

"Setelah begitu banyak penelitian, yang bisa kami temukan adalah bahwa benda itu 
memiliki afinitas elemen cahaya yang kuat dan memancarkan kekuatan pemurnian yang 
lemah ... item ini benar-benar kutukan bagi peneliti." 

"Namun, energi yang dikandungnya sangat kuat. Jika tidak dapat diekstrak, tidak banyak 
cara untuk menggunakannya. " 

"Kurasa itu salah satu item kunci tipu muslihat, kamu bisa melemparkannya langsung ke 
lawan atau menggunakannya apa adanya, tanpa pemrosesan apa pun." 

Item yang memiliki penggunaan yang sangat spesifik tidak jarang. 

Kunci yang membuka pintu di acara khusus saja, item kunci yang melemahkan monster 
tertentu, item yang bahkan tidak bisa digunakan sebagai material. 

Sebagian besar item di kolom "Item Kunci" dari kotak item termasuk dalam kategori ini. 

"Sejak Baomultan memberikannya kepada kita, kurasa itu ada hubungannya dengan 
pemurnian?" 

"Dilihat dari seberapa bersinar, saya yakin itu sangat masuk akal. Cahaya yang 
dipancarkannya juga memiliki sifat antitoksin yang kuat, jadi saya tidak bisa tidak 
mengaitkannya dengan Durgin. " 

"Kalau begitu, mengapa harus memberikannya kepada Shin? Itu hanya bisa menggunakan 
kekuatan itu untuk memurnikan area ... " 

Shin dan yang lainnya terus mengemukakan berbagai teori, terkadang setuju, terkadang 
tidak. 

Shin bertanya-tanya apakah Baomultan mengerti bahwa dia bisa menyelam ke dalam 
danau dan ingin dia memukul Durgin secara langsung dengan permata itu, tetapi 
menyimpulkan bahwa dia mungkin terlalu banyak berpikir. 
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Baomultan memberikan permata itu kepada Shin pada hari pertemuan pertama mereka. 
Sepertinya tidak masuk akal jika Baomultan tahu bahwa Shin bisa mendekati Durgin pada 
saat itu. 

"Bagaimanapun, terima kasih telah membuat begitu banyak peralatan. Mungkin mustahil 
untuk menganalisis item hingga saat ini tanpa Anda. " 

Itu hanyalah salah satu hasil dari penelitian kami. 

"Masih banyak ruang untuk perbaikan, tapi kami senang mereka berguna." 

Mungkin karena item tidak mengikuti standar game, perangkat analisis era game tidak 
berdaya. Kristal emas yang ditemukan di Lanapacea dan permata harta karun Baomultan 
sama-sama mustahil untuk dianalisis. 

Hasil apa pun dihasilkan tetapi hanya oleh perangkat Hidro dan Oksigen yang ditemukan. 

Mereka mempelajari bagaimana perangkat menghasilkan hasil mereka, struktur internal 
mereka, serta komposisi item, dan mekanisme perangkat dan cara kerja internal. 

Untuk Hydro dan Oxygen, semua mesin yang dilengkapi dengan Romenun juga merupakan 
objek penelitian. 

Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian tersebut, mereka menemukan 
perangkat asli baru. 

Di antara semua rumah guild, Demi Eden dan Romenun memiliki jumlah material terbesar 
untuk pembuatan, jadi mereka memiliki semua jenis material yang mereka miliki. 

"Saya dapat mempelajari properti yang sebelumnya tidak saya ketahui. Saya mungkin bisa 
meningkatkan kreasi saya lebih jauh. " 

Penemuan Hydro dan Oxygen hanya menghasilkan hasil kecil dengan kristal emas dan 
permata harta karun, tetapi dapat memberi tahu lebih banyak tentang item lainnya. 

Karena analisis dua item non-standar dengan cepat dibatasi, mereka mencoba 
menganalisis materi lain yang tidak ada di Romenun, untuk mengubah kecepatan dan 
mungkin menemukan beberapa petunjuk. 

Bahkan jika ada sejumlah besar material yang ada di Romenun, itu masih belum mencakup 
semuanya. 

Romenun cenderung menyimpan bahan nabati, sementara Demi Eden berfokus pada 
mineral: persediaan bergantung pada barang yang sering digunakan pemiliknya. Jadi 
mereka menganalisis mineral yang belum pernah mereka coba sebelumnya. 
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"Di dunia ini, kamu bisa mencoba segala macam hal jika kamu punya ide yang tepat. 
Sebelumnya Anda dapat memperkuat item menjadi 50%, tetapi sekarang semuanya 
menjadi 100%. Menggandakan efek item bukanlah mimpi lagi. " 

"Senyuman itu memberitahuku bahwa Shin dan Nyonya Hecate benar-benar terbuat dari 
cetakan yang sama ..." 

Oxygen menatap Shin yang menyeringai dan mengangguk pada dirinya sendiri. 

Rupanya Hecate juga sering menyeringai seperti itu. 

Shin menggelengkan kepalanya untuk membuat dirinya kembali ke ekspresi serius. 

"Yah, kesampingkan senjata... apakah ada metode penelitian lain? Sejujurnya, saya tidak 
bisa memikirkan hal lain. " 

Shin meminta Hydro dan Oxygen mencoba metode ekstraksi infus kekuatan sihir juga, 
serta Filma dan Sety, yang tidak hadir ketika dia pertama kali mencobanya. 

Akibatnya, mereka tidak melihat apapun, sama seperti Shibaid. Dengan basis sampel yang 
kecil, sulit untuk menarik kesimpulan. 

"Kami sudah menggunakan semua penemuan kami. Ada hal lain yang ingin kami coba, tapi 
kamu pasti tahu apa itu, ya? " 

Shin mengangguk ke Hydro. Ada tes lain yang bisa mereka lakukan, tetapi mereka 
membutuhkan beberapa item untuk diuji. 

Karena mereka tidak memiliki jaminan untuk menemukan salinan dari item yang sama, 
mereka tidak dapat mengambil risiko menggunakan tes yang mungkin mengubah item 
secara tidak dapat diperbaiki. Jadi mereka benar-benar bingung. 

"Tentang permata harta karun, kalau saja kita bisa berbicara dengan Baltan..." 

Shin juga setuju. 

Baltan adalah pemiliknya. Itu harus tahu bagaimana menggunakan item itu. 

Yuzuha mengatakan bahwa monster serupa mungkin dapat berkomunikasi dengannya, 
tetapi monster yang mampu berbicara sangat sedikit. Shin sudah cukup diberkati dengan 
kehadiran Yuzuha. 

"Aku bisa memikirkan seseorang yang bisa membantu, tapi..." 

Baomultan termasuk dalam kategori naga: memikirkan monster yang dapat berkomunikasi 
dengannya, Shin menemukan sebuah nama. 
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Masalahnya adalah dia tidak bisa menyebutnya begitu saja. Mereka bertindak bersama 
untuk mengalahkan dewa jahat, jadi jika Shin menjelaskan situasinya, mungkin akan setuju 
untuk bekerja sama. 

Shin, bagaimanapun, tidak yakin akan datang hanya untuk bertindak sebagai penerjemah. 

"Kamu tahu naga yang bisa berbicara?" 

"Apakah kamu tahu Tzaobath? Itu pasti monster yang cukup terkenal. " 

"The Moonlight Reaper, kan? Aku tidak pernah melihatnya, tapi mendengar Nyonya Hecate 
membicarakannya. Jadi Tzaobath akan menjadi seseorang yang kamu kenal? " 

Hydro bertanya dengan ekspresi tegas di wajahnya. 

"Persis. Tzaobath mungkin bersedia membantu. Saya hanya berpikir bahwa jika saya harus 
meminta bantuan, saya akan melakukannya dalam situasi yang jauh lebih buruk. Ini jauh 
lebih kuat dari bos normal. Itu ada di pihak kita untuk sementara waktu, tapi itu adalah 
sesuatu yang lain, kataku. " 

Tidak termasuk monster di luar aturan seperti Reforgerer, Tzaobath adalah salah satu 
makhluk paling kuat di THE NEW GATE. 

Itu bukan yang paling kuat karena monster juga memiliki lawan yang memiliki hubungan 
baik atau buruk dengan mereka. 

Dalam hal kekuatan bertarung murni, monster dengan "Dewa" dalam nama mereka, yang 
oleh pemain disebut sebagai "Kelas Ilahi", menempati posisi teratas dalam peringkat. 

Tzaobath, bagaimanapun, adalah salah satu yang terkuat bahkan di antara mereka. Dalam 
buku yang Shin baca di guild selama era game, itu bahkan disebut "Naga Pembunuh Dewa". 

Itu adalah monster naga terkuat yang bisa dilawan oleh para pemain, kecuali ada beberapa 
pengecualian. 

Shin berpikir lagi bahwa itu adalah berkah nyata yang tidak menyerang tanpa alasan 
seperti sebelumnya. 

"Sungguh luar biasa bahwa Anda dapat meminta bantuannya... dan ia dapat berbicara. Saya 
tidak tahu itu. " 

"Saya bertaruh. Sebelum Anda tidak punya waktu untuk berbicara, Anda biasanya langsung 
mati begitu melihatnya... " 

Menjadi monster dalam sebuah game, Tzaobath bisa dikalahkan. 
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Shin telah berjuang dan menang melawannya juga. Pada saat itu, dia memiliki semua 
Rokuten di sisinya. 

Mereka memilih peralatan yang ideal, mempelajari pola serangannya secara menyeluruh 
dan merumuskan strategi sebelum bertarung. 

Shin masih ingat bagaimana rasanya mengalahkannya. 

Kebetulan, pertama kali mereka dihancurkan sama sekali. 

Bahkan jika mereka memiliki peralatan yang tepat dan mengetahui polanya, Tzaobath 
begitu kuat mengalahkannya sehingga tidak pernah menjadi jaminan. Jika mereka bertemu 
tanpa persiapan, bahkan Shin dan yang lainnya hanya bisa melarikan diri. 

Bahkan Rokuten, yang dipuji sebagai yang terkuat, hanya bisa berbuat banyak. Itu juga 
jelas sama untuk pemain lain. Banyak pemain dimusnahkan bahkan sebelum mereka 
sempat melarikan diri. 

Sejauh yang Shin tahu, selain Rokuten hanya 3 guild yang pernah berhasil mengalahkan 
Tzaobath. 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, Tzaobath ingat bahwa kita mengalahkannya." 

Shin berhasil mengalahkan Tzaobath dua kali. Setelah itu, ia dikalahkan oleh guild lain. 

Itu berarti Tzaobath yang dikalahkan Shin telah mati. 

Dalam permainan itu normal bagi monster yang dikalahkan untuk muncul kembali, tetapi 
Shin bertanya-tanya apakah ingatan mereka juga diwarisi. 

"Yah, akan lebih cepat jika menanyakan Tzaobath tentang itu." 

Mereka memiliki hal-hal lain yang harus dihadapi saat ini, jadi Shin membuang keraguan 
itu. 

"Mari kita taruh Tzaobath sebagai tertunda untuk saat ini. Aku akan keluar sedikit, untuk 
mengubah kecepatan. " 

"Hal yang telah kamu lakukan untuk sementara waktu?" 

"Ya, akhirnya aku memahaminya. Saya berpikir untuk menggunakannya untuk penelitian. " 

Shin mengangguk pada pertanyaan Hydro, lalu menjelaskan dirinya sendiri. 

Mereka telah mencoba sebagian besar metode penelitian yang ada saat ini, jadi dia 
berharap dapat menemukan yang baru. 
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"Kami akan menyerahkannya padamu." 

"Mengapa kalian berdua tidak mencobanya juga?" 

"Yah, Schnee agak terlalu tabah bagi kita ... kita akan melakukan hal-hal dengan cara kita 
sendiri." 

Mereka pandai menggunakan kepala, tetapi tidak bisa menggerakkan tubuh. Jadi Oxygen 
menambahkan sambil menggaruk salah satu pipinya dan melihat ke kejauhan. Mereka 
tidak akan pernah melewatkan penelitian, tetapi takut pada Schnee. 

"Yah, kau kenal dia, Schnee sangat serius." 

"Ini terlalu berlebihan bagi kami, menjadi spesialis dalam pekerjaan mental. Saya ingin 
memuji diri sendiri karena tidak melarikan diri pada hari pertama, sejujurnya! " 

Shin mengira Hydro melebih-lebihkan, tapi Oxygen tampaknya setuju dengannya. 

Lagipula, setiap orang yang menerima pelatihan Schnee hingga sekarang -- bahkan Yang 
Terpilih tingkat lanjut Wilhelm-mengatakan hal yang sama. 

Shin ingin membelanya, tetapi ingat tentara yang menderita selama pelatihan, jadi dia tidak 
bisa berkata apa-apa lagi. 

"Meski begitu, Shin terus berlatih ... mungkinkah kamu memiliki sifat masokis?" 

"Jangan berkata apa-apa !! Tentu saja tidak !! " 

Salah satu alasannya adalah Schnee yang bertanggung jawab atas pelatihan, tetapi Shin 
dapat melanjutkannya juga karena menurutnya tidak terlalu kasar. 

Dia juga sangat tertarik dengan kemungkinan untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak 
bisa dia lakukan selama pertandingan. 

Oke, ayo lakukan ini. 

Shin meninggalkan Romenun dan mengaktifkan skill di area yang sementara disediakan 
untuk pelatihan. 

Shin mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi dipaksa untuk tidak bergerak. 

Setelah beberapa detik, kekuatan sihir yang mencoba menggerakkan tubuhnya tersebar 
dan skill itu dibatalkan. 

Itu mirip dengan casting skill sihir yang gagal. 
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Gerakan tetap yang diperlukan untuk mengaktifkan skill dikatakan seperti mengucapkan 
mantra sihir. 

"Fiuh...." 

Shin tidak kehilangan fokus dan mengumpulkan kekuatan sihir lagi. 

Dia ingat bagaimana rasanya ketika skill sebelumnya ditekan, memastikan bahwa kekuatan 
sihir mengalir ke seluruh tubuhnya, lalu melangkah maju. 

Apa yang dia lakukan adalah keterampilan Bela Diri tipe Barehanded 【Eight Petals Palm】

. 

Delapan serangan, dimulai dari tusukan, mulai memotong udara. Setelah tendangan 
lokomotif terakhir, tubuh Shin berhenti. 

"Oke, akhirnya saya mengerti!" 

"Selamat. Ini menunjukkan hasil. " 

Schnee, yang telah mengamati gerakan Shin dengan cermat, tersenyum. 

Apa yang sebenarnya Shin aktifkan bukanlah skill 【Delapan Petals Palm】, tapi art 【

Eight Petals Palm】. 

Bahkan jika gerakannya sama, kekuatan dan kecepatannya lebih rendah dari versi skill. 

Tapi, karena Shin melakukannya, art itu akan dengan mudah menjadi lebih kuat daripada 
pengguna skill biasa. 

"Memang butuh waktu lama ... sangat mudah saat menempa, mengapa begitu sulit dengan 
keterampilan bela diri dan sihir ...?" 

Sejak datang ke dunia ini, Shin mempraktikkan teknik manipulasi sihir yang tidak ada di 
dalam game. 

Untuk pemain seperti Shin, kekuatan sihir berarti MP. Itu menghilang secara otomatis saat 
menggunakan skill, tapi di sini pengguna membutuhkan level kontrol tertentu. 

Mereka sangat penting dalam pekerjaan jenis Penciptaan seperti menempa atau meramu. 

Hal yang misterius adalah bahwa Shin bisa dengan cekatan mengontrol kekuatan sihir saat 
menempa, bahkan jika dia tidak pernah dilatih untuk melakukannya. 

Dalam hal keterampilan lain, dan terutama yang bela diri, pemahaman dan manipulasi 
aliran kekuatan sihirnya sangat kurang. 
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Jika persyaratannya hanya memasukkan kekuatan sihir, dia bisa melakukannya dengan 
mudah. 

"Mungkin benar bahwa banyak hal sangat bervariasi jika targetnya adalah makhluk hidup 
atau bukan. Saya ingat pernah mendengar bahwa orang yang menemukan seni juga 
mengatakan hal serupa. " 

Orang-orang menggunakan kekuatan sihir secara tidak sadar. Keterampilan membuatnya 
lebih kuat dan memberinya arahan. 

Pergerakan dan penggunaan diperbaiki karena membuat kekuatan sihir lebih kuat. Begitu 
dipercaya sampai sekarang mereka yang meneliti keterampilan, atau begitulah yang Shin 
dengar dari Schnee. 

Berkenaan dengan keterampilan penciptaan, karena mineral dan tumbuhan tidak dapat 
menggunakan kekuatan sihir mereka sendiri atau menahan gangguan dari luar, 
menggunakan kekuatan sihir pada mereka lebih mudah. 

"Menurut saya faktor utamanya adalah menggunakan keterampilan terasa alami bagi kita, 
seperti mempercayakan tubuh kita kepada mereka. Sejujurnya, saya juga mengalami 
kesulitan. " 

"Itu adalah" normal "kami. Dalam game, menekan skill atau membatalkannya hanya berarti 
menciptakan celah, itu tidak ada gunanya. " 

Di dunia ini, bagaimanapun, tindakan seperti itu ada benarnya. Di dalam game, mustahil 
untuk merasakan kekuatan sihir mengalir ke seluruh tubuhmu. 

Seni diciptakan oleh seorang ulama, bukan? 

"Iya. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar ada, tetapi catatan yang ditemukan di gereja 
menyatakan demikian. " 

Orang yang menemukan seni dikatakan sebagai pendeta, orang normal yang tidak bisa 
menggunakan keterampilan. 

Shin juga memiliki koneksi dengan gereja; ingin tahu tentang topik tersebut, dia bertanya 
kepada mereka tentang hal itu. 

The Dusk of Majesty telah menjerumuskan masyarakat ke dalam kekacauan. 

Manusia, yang memiliki kekuatan lebih rendah di antara spesies yang berumur pendek, 
secara alami akan mencari keselamatan lebih dari spesies lainnya. 

Kiai yang lahir di era itu dihadapkan pada kebutuhan untuk menyelamatkan orang tetapi 
juga berjuang. 
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Karena itu mereka meneliti cara untuk bertarung demi yang lemah, untuk meredakan rasa 
sakit mereka, bahkan sedikit, bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan keterampilan. 

Mereka mengarahkan serangan monster dan pergi secara pribadi untuk memanen bahan 
untuk membuat obat bagi mereka yang membutuhkan. 

Pada saat itu ulama juga merupakan pejuang, ksatria, dan peneliti. 

"Sungguh menakjubkan, memikirkannya... gereja menjadi organisasi yang begitu besar 
berkat orang-orang seperti mereka." 

Jika mereka terus memberitakan firman Tuhan, gereja tidak akan seperti sekarang. 

Karena mereka sering terlibat dalam pertempuran, mereka bisa menyaksikan skill berkali-
kali, jadi mereka bisa melihat apa yang unik dari mereka. Perbedaan aliran kekuatan sihir 
antara mereka yang menggunakan skill dan mereka yang tidak bisa. 

Ulama yang memperhatikan hal ini melakukan pengujian dan penelitian lebih lanjut, 
akhirnya berhasil menciptakan seni, versi keterampilan yang lebih lemah. 

Alasan mengapa keterampilan dan seni banyak digunakan adalah karena keterampilan itu 
jarang, tetapi juga karena seni lebih mudah digunakan dan lebih sedikit membebani tubuh. 

Di dunia ini naik level masih berarti peningkatan statistik, tetapi kebanyakan orang 
dilahirkan dengan statistik avatar awal, tanpa bonus kebangkitan. 

Secara alami, MP mereka lebih rendah daripada mereka yang memiliki bonus, jadi 
meskipun mereka memperoleh keterampilan, MP mereka yang rendah akan mencegah 
mereka menggunakan keterampilan berulang kali. 

Karena keterampilan penyembuhan yang sangat efektif juga memiliki batas penggunaan, 
jelaslah bahwa orang-orang akan mulai memperjuangkan hak untuk menerima 
penyembuhan. 

Keterampilan membutuhkan MP untuk digunakan dan bahkan 【Heal】 dasar dapat 

digunakan hanya sekitar 10 kali per hari oleh orang biasa. 

Untuk mencapai level maksimal dan bangkit kembali dengan statistik yang lebih tinggi 
adalah normal bagi pemain, tetapi tidak mungkin bagi penghuni dunia ini, yang sebagian 
besar bahkan tidak akan pernah mencapai level maksimal, yang semakin memperburuk 
masalah. 

Tingkat rata-rata orang di dunia ini bervariasi menurut negara, tetapi umumnya pada 
kisaran 20-30. Prajurit cenderung berusia sekitar 100. Untuk orang normal, bahkan 255 
adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. 
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Mereka yang diberkati dengan bonus kebangkitan -dengan kata lain, Yang Terpilih-jarang 
mencapai level 255. 

Jika pengganti keterampilan -lemah tetapi tidak membutuhkan MP dan lebih mudah 
dipelajari-muncul, apa yang akan terjadi? Dunia ini adalah jawabannya. 

Sangat efektif tetapi sulit untuk dipelajari 【Skills】 dan lebih lemah tetapi lebih mudah 

untuk memperoleh 【Arts】 yang berisi ceruk terpisah. 

"Wow... kamu masih melakukannya...?" 

"Hei, tidak perlu mengatakannya seperti itu" 

Shin dan Schnee terus berlatih dengan serius sambil berbicara. Akhirnya Sety menghampiri 
mereka. 

Ekspresinya dengan jelas menunjukkan bahwa dia pikir Shin agak putus asa. Dia pernah 
melihat mereka sebelumnya, tapi kali ini dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. 

"Maksudku, kamu bisa menggunakan skill dan memiliki statistik yang sangat tinggi. Apa 
gunanya belajar menggunakan seni? " 

Sety tidak menyebutkannya sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa tidak 
peduli seberapa banyak dia memikirkannya. 

Shin mampu berulang kali menggunakan tidak hanya mantra 【Heal】 dasar, tapi bahkan 

mantra area yang menurunkan kehancuran dan kekacauan, jadi praktis tidak mungkin 
baginya untuk keluar dari MP. 

Dia juga memiliki item yang mengisi MP sepenuhnya. 

"Schnee mengajariku ini, tapi pelatihan untuk menggunakan seni juga berarti bahwa 
keterampilannya akan ditingkatkan." 

"Keterampilan juga ditingkatkan?" 

Shin juga terkejut saat pertama kali mendengarnya. 

"Manipulasi kekuatan sihir di dalam tubuhmu, yang diperlukan untuk menggunakan seni. 
Setelah Anda memahaminya sepenuhnya, pemahaman Anda tentang keterampilan juga 
semakin dalam. Hasilnya, Anda dapat meningkatkan kekuatan sihir yang dimasukkan ke 
dalamnya dan mengaturnya dengan berbagai cara. Ini seperti apa yang Anda lakukan 
ketika Anda mengadaptasi mantra ke berbagai situasi. Melakukan pelatihan ini akan 
membantu Anda melakukannya dengan lebih lancar dan efektif. " 

"Ooh, jadi itu alasannya..." 
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Sety selalu tinggal di area pribadi dengan Tsumugin untuk melindunginya, jadi dia tidak 
akan mengetahuinya. 

Dia melakukan hal serupa sendiri, namun, seperti yang diharapkan dari Pixie, 
berspesialisasi dalam sihir. 

"Kurasa aku harus mencobanya juga." 

Sety memutuskan bahwa hanya melihat akan sia-sia dan mencoba mengaktifkan 
keterampilan. 

Dia adalah seorang penyihir, dilatih untuk bertarung sebagai pendukung belakang; tetapi 
untuk menghindari kekalahan segera setelah musuh berhasil mendekatinya, dia juga 
mempelajari keterampilan pertempuran jarak dekat. 

Keterampilan yang dia aktifkan adalah salah satu yang dikatakan diketahui semua penyihir, 
keterampilan Bela Diri tipe Staf 【Soundless】. 

Dalam hal gerakan, itu adalah serangan tusukan sederhana. 

Kekuatannya lemah, dan, karena penyihir biasanya memiliki STR rendah, itu hanya akan 
menyebabkan sedikit kerusakan. Itu bahkan disebut "keterampilan tanpa kerusakan". 

Namun, semua penyihir mempelajarinya karena memiliki 3 efek yang terpasang. 

Itu adalah keterampilan tercepat dari aktivasi hingga eksekusi -- meskipun ada 
keterampilan lain dengan kecepatan yang sama -- dan memberikan knockback dan stun. 

Karena memiliki banyak efek, itu memukul mundur target hanya dalam jarak pendek dan 
waktu setrum singkat, tapi kadang-kadang bisa aktif bahkan jika target dilengkapi 
aksesoris yang membatalkan efek tersebut. 

Keuntungan terbesarnya adalah mampu menghentikan serangan pemain dan membuat 
jarak di antara mereka. 

"Mmngh... bwah!" 

Sety memegang tongkatnya, gemetar sebentar, lalu pingsan di tanah. 

"Ini sulit..." 

"Baik? Untuk memahami aliran sihir dari kondisi itu sangatlah sulit. " 

"Aliran kekuatan sihir... bisakah itu sangat sulit...?" 

Sety duduk dan mengarahkan telapak tangan kanannya ke atas. Tanpa suara, bola api 
seukuran kepalan muncul. 
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"Jadi ini adalah seni. Ketika saya masih di luar, saya tidak pernah mendengar tentang hal 
seperti ini... " 

"Ya, itu seni." 

"Kamu pasti bercanda..." 

Schnee melihat bola api dan menyatakan bahwa itu pasti seni, jadi Shin terkejut dan kaget. 

Sety langsung memahami perasaan yang akhirnya dia capai setelah banyak sesi pelatihan. 
Apa yang dia katakan adalah "sulit" ternyata hanya menekan skill itu. 

"Aku tidak mengkhususkan diri dalam sihir tanpa alasan. Serahkan semua kebutuhan 
ajaibmu pada Sety! " 

Sety dengan bangga membusungkan dadanya, ekspresi puas di wajahnya. Dia bisa 
mengatur mantra sihir dengan gayanya sendiri, bagaimanapun juga: dia pasti sangat ahli 
dalam mengendalikan kekuatan sihir. 

"Ingin aku memberitahumu petunjuk? Hmm? " 

"Arrgh..." 

Semuanya harus siap jika musuh yang kuat muncul; Shin menekan frustrasinya dan 
mendengarkan Sety. 

"Pertama-tama rasakan kekuatan sihir mengalir melalui tubuh Anda, lalu peras dan buat ia 
melakukan apa yang Anda inginkan, lalu biarkan mengalir lagi. Ulangi itu untuk membuat 
kekuatan sihir yang mengalir saat Anda mengaktifkan keterampilan berubah menjadi 
warna Anda sendiri. Setidaknya itulah langkah pertama. " 

"Bagaimana itu masuk akal !?" 

Sety adalah tipe yang belajar melalui praktik daripada teori: sayangnya, Shin tidak dapat 
memproses penjelasannya. 

"Aku yakin dia berbicara tentang mengendalikan aliran kekuatan sihir yang aktif secara 
otomatis saat kamu menggunakan sebuah skill. Untuk membuatnya melakukan apa yang 
Anda katakan berarti mengontrol arus sendiri. Apakah saya benar?" 

"Ya itu betul! Seperti yang diharapkan dari kakak besar Schnee! " 

Schnee menerjemahkan penjelasan "praktis" Sety. Peri juga mahir dalam sihir, yang 
mungkin membantunya untuk mengerti. 

Shin juga memujinya dalam pikirannya. 
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"Untuk menempatkan kekuatan sihir di bawah kendali Anda, ya ..." 

Berkat pelatihan manipulasi kekuatan sihir, Shin merasa bahwa ketika dia menggunakan 
keterampilan bela diri, kekuatan sihir akan mengalir dari jantungnya ke seluruh tubuh, 
sedangkan ketika menggunakan keterampilan sihir kekuatan sihir akan fokus di satu 
tempat di tangan atau kakinya. 

Sambil fokus pada ini, dia mencoba mengaktifkan keterampilan bela diri dan 
mengendalikan aliran kekuatan sihir untuk menutupi seluruh tubuhnya. 

"Mmngh..." 

Tapi itu tidak berjalan dengan baik. 

Jika dia terlalu fokus pada skill, kekuatan sihir akan mengalir secara otomatis dan 
mengaktifkannya. 

Karena dia sudah terbiasa mengaktifkan kemampuan melalui skill untuk mengaktifkannya, 
melakukannya melalui kontrol kekuatan sihir sangatlah bermasalah. 

Pada saat ini yang paling bisa dia lakukan adalah memaksa kekuatan sihir yang bergerak 
secara otomatis untuk tetap diam dan mencegah skill tersebut untuk aktif. 

Dia sebelumnya berhasil karena dia mempertahankan output sihirnya rendah, 
menambahkan sedikit lagi membuatnya tidak mungkin untuk dikendalikan dengan baik. 

"Gah, itu tidak akan berhasil." 

Giliran Shin untuk jatuh ke tanah. 

Dia mencoba beberapa kali, tetapi akhirnya hanya gemetar, tanpa terjadi apa-apa. Mungkin 
karena dia melakukan sesuatu yang tidak biasa dia lakukan, dia mendapati dirinya 
bersimbah keringat. 

"Ini normal bagi mereka yang terbiasa dengan skill. Mari kita bertahan. " 

"Lagipula, butuh waktu lama untuk sampai ke titik ini. Sepertinya aku tidak boleh 
menyerah. " 

Shin tahu bahwa menguasai aktivasi seni berarti dia akan mampu memperkuat 
kemampuannya. 

Hal-hal tidak selalu berjalan dengan baik pada percobaan pertama: Shin memutuskan lagi 
untuk terus berlatih, sedikit demi sedikit. 

Iklan 
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Vol. 16 - 3.1 
TNG Vol. 16 Bab 3 Bagian 1 Dua minggu telah berlalu sejak rombongan Shin tiba di 
Romenun, ketika sebuah peristiwa mendadak terjadi. 

Shin sedang terlibat dalam aktivitas harian barunya dalam berlatih seni, ketika tangisan 
melengking mencapai telinganya. 

"Hei, Shin, itu..." 

"Ya, sepertinya kita punya tamu tak diundang." 

Teriakan itu datang dari Baomultan. Suaranya yang melengking terdengar seperti 
menangis minta tolong. 

Shin memperluas jangkauan deteksi dan menemukan 6 kehadiran di sekitar Baomultan. 

Dari 6 kehadiran yang mengelilingi Baomultan, 3 diantaranya mendekati, lalu menyingkir, 
semuanya dari arah yang berbeda. Mereka mungkin menyerangnya sambil mencegahnya 
berfokus pada satu target. 

<<< Darurat! Baomultan sepertinya sedang diserang! Siapapun yang bisa bergerak, segera 
kumpulkan! >>> 

Shin memiliki akses ke fungsi Romenun, jadi dia menggunakannya untuk mengirim pesan 
ke seluruh guild house. Schnee, Tiera, Yuzuha, dan Filma, yang berlatih bersamanya, segera 
mengeluarkan senjata mereka. 

Beberapa menit kemudian, Shibaid dan yang lainnya juga tiba. Hydro dan Oxygen tidak 
dilengkapi dengan perlengkapan yang mereka temukan, tetapi apa yang mereka terima 
dari Hecate. 

"Kami tidak tahu tujuan musuh. Dari pergerakan ikon, saya yakin mereka menyerang 
Baomultan, tapi tidak jelas. Jangan menyerang mereka secara tiba-tiba. " 

"Aku tahu, aku tahu, ayo pergi!" 

Kata-kata Tiera mencerminkan perasaan orang lain saat mereka memandang Shin. Tiera 
takut pada Baomultan selama pertemuan pertama mereka, tapi sekarang Baomultan secara 
spontan mendekatinya. 

"Jangan terlalu dekat. Jika mereka bertempur, Baomultan mungkin akan menyerang kita 
juga. " 

Shin berkata kepada Tiera saat mereka menuju ke daerah itu. Anggota lain telah melihat 
Baomultan menyerang pemain lain, jadi mereka mungkin akan waspada. 
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Apakah itu akan menyerang kita juga? 

"Sayangnya, saya belum bisa mengatakan apa-apa. Saya berharap tidak. " 

Shin juga mengira dia telah berteman dengan Baomultan, jadi akan menyakitkan secara 
emosional jika menyerang mereka. Dalam hal ini, terlepas dari tujuan penyerang, Shin 
mengira mereka pantas mendapatkan setidaknya satu pukulan yang bagus. 

"Sepertinya mereka benar-benar bertengkar." 

"Saya yakin tidak ada orang normal yang akan datang jauh-jauh ke sini, tapi sepertinya 
orang-orang ini cukup kuat." 

Begitu mereka melintasi rumpun tumbuhan mirip hutan, pemandangan menjadi jelas. 
Anggota yang bisa menggunakan 【Far Sight】 sudah melihat ke arah Baomultan dan 

sekitarnya. 

Mereka melihat tiga orang dengan baju besi seluruh tubuh, dua orang berjubah, dan satu 
orang memakai pakaian ulama. 

Para prajurit lapis baja mendekati Baomultan dari kiri dan kanan untuk menarik 
perhatiannya sementara dua orang berjubah melancarkan mantra api dan penerangan. 
Anggota yang seperti ulama hanya mengangkat staf dan tidak melakukan apa-apa. 

Baomultan dipukul oleh mantra sihir dan menangis, mungkin karena keadaannya lemah. 
Itu tidak banyak bergerak, jika sama sekali. Serangan ekor dan cakar menyerang para 
prajurit lapis baja. Namun, mereka melindungi diri mereka sendiri dengan perisai mereka, 
jadi mereka tidak terlempar dan mundur hanya beberapa langkah, lalu melanjutkan 
formasi aslinya. Jika pertempuran berlanjut seperti itu, ada kemungkinan Baomultan akan 
dibunuh oleh mereka. 

Namun, ada sesuatu yang tidak biasa pada para penyerang. Mereka semua terkena racun 
dan kelumpuhan dan terus menyembuhkan diri mereka sendiri, tetapi kecepatan 
pemulihannya jelas terlalu lambat. 

"Hentikan pertarungan !!". 

Shin, Filma, dan Shibaid melompat di udara dan mendarat di depan para prajurit lapis baja. 
Kagerou kemudian melolong, menarik perhatian para perapal mantra berjubah dan 
pendeta. 

Shin, Filma, dan Shibaid membelakangi Baomultan, tetapi mereka siap menghadapi 
kemungkinan bahwa itu menyerang mereka. 

"A-apa kalian ini !?" 
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Salah satu prajurit lapis baja menghunus pedangnya dan berteriak. Hanya matanya yang 
terlihat melalui armor dan suaranya teredam, tapi jelas bahwa dia adalah seorang laki-laki. 

"Kami punya alasan sendiri. Kenapa kalian menyerang Balt... Baomultan? Monster ini tidak 
merugikan orang. " 

Shin berpura-pura tidak akan mengatakan "Baltan" dan menanyai pria yang berteriak itu. 

Jika mereka keliru mengira bahwa racun yang menutupi area itu dihasilkan oleh 
Baomultan, Shin berencana menjelaskan situasinya. 

"Orang-orang di tanah kematian ini?" 

"Sungguh kehadiran yang kuat... kita tidak bisa menang." 

Dua prajurit lapis baja lainnya tampak terguncang. Salah satu dari mereka tampaknya telah 
merasakan kekuatan kelompok Shin, saat dia meninggalkan posisi bertarung dan 
mengangkat tangannya. 

Para perapal mantra dan ulama melihat ke kiri dan ke kanan, mencoba menilai situasinya. 

"Kami tidak punya niat untuk bertarung. Kami ingin berbicara dengan Anda. " 

"...Apakah kamu manusia?" 

Prajurit lapis baja yang berteriak pertama kali menanyakan pertanyaan ini kepada Shin. 

Mereka bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa, tetapi daerah tempat mereka berada 
adalah tempat yang dipenuhi dengan racun mematikan, di mana orang normal akan jatuh 
ke tanah menggeliat kesakitan setelah hanya menghirup udara sedikit. 

Seseorang yang tidak mengenal Shin dan yang lainnya tidak percaya ada manusia yang 
akan memasuki area seperti itu tanpa topeng atau helm pelindung, menunjukkan wajah 
mereka seperti itu. 

Tidak aneh jika kemanusiaan mereka diragukan. 

"Kita. Kami tidak perlu menyembunyikan mulut kami seperti Anda karena kami memiliki 
aksesori yang melindungi kami dari racun. Anda memiliki beberapa peralatan yang layak, 
tidak bisakah Anda melihat bahwa kami juga? " 

Shin memperhatikan bahwa mereka mengenakan peralatan kelas Mitologi sedang atau 
mungkin lebih rendah. 

Di dunia di mana bahkan peralatan tingkat Legenda diperlakukan sebagai harta nasional, 
mereka semua dibalut peralatan bahkan lebih unggul dari itu. Mereka benar-benar aneh 
menurut standar dunia ini. 
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Mereka terkait dengan pemain atau merupakan pemain itu sendiri. Atau mungkin 
beberapa korps khusus yang cukup terampil untuk diberi peralatan semacam itu. Ini semua 
adalah opsi yang masuk akal. 

"Peralatan kita... layak ..? Tidak, melihat peralatan Anda saja sudah cukup untuk 
dimengerti. Turunkan senjatamu, semuanya. Melawan mereka tidak ada gunanya. " 

Pria yang berbicara dengan Shin sepertinya adalah pemimpinnya: selain pria lapis baja 
yang telah meletakkan senjatanya, semua orang menurunkan senjatanya. 

"Terima kasih telah meletakkan senjatamu. Saya ingin memulai pembicaraan kita segera... 
tetapi pertama-tama, mari kita tawarkan tempat yang aman untuk melakukannya. Kamu 
tidak akan bertahan lama dengan peralatan itu. " 

HP penyerang secara bertahap menurun saat mereka berbicara. 

Shin tahu mereka tidak bisa berbicara seperti itu, jadi dia mengeluarkan kartu dari kotak 
barangnya dan mewujudkannya. 

Apa yang terwujud di tangan Shin adalah liontin berbentuk belah ketupat biru. Dia 
kemudian melemparkannya ke arah yang jauh dari danau. 

Sebelum menyentuh tanah, liontin itu bersinar terang, menampakkan rumah kayu setelah 
cahayanya menghilang. 

"Racun tidak akan mempengaruhi kita di sana. Ikuti aku." 

Shin masuk ke dalam rumah kayu terlebih dahulu, diikuti oleh Schnee dan Shibaid. Dia 
meminta Filma dan Sety untuk mengawasi Baomultan melalui Mind Chat. 

Pemimpin penyerang sedikit ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya dan memasuki 
rumah kayu itu. Anggota lainnya segera mengikutinya, memperhatikan Baomultan, Schnee, 
dan yang lainnya. 

"Kami akan aman di sini. Efek racunnya hilang, kan? " 

"Aku tidak percaya ... racunnya benar-benar hilang." 

Orang pertama yang menanggapi kata-kata Shin adalah ulama. Peralatan itu menutupi 
segalanya kecuali mata, tetapi suara itu mengungkapkan bahwa dia adalah seorang wanita. 

Setelah dia melepaskan peralatannya, karena tubuhnya tidak menunjukkan fitur tertentu, 
Shin berpikir bahwa dia mungkin adalah Manusia. 

"Kaulah penyembuhnya, jangan lepaskan peralatanmu dulu!" 
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"Apa gunanya curiga sekarang? Jika anak laki-laki ini berencana untuk menyingkirkan 
kami, dia tidak akan membawa kami ke sini, satu keterampilan dan kami pergi. Apakah 
saya benar?" 

Ulama itu berbicara dengan sangat terus terang bahkan rekan-rekannya kehilangan kata-
kata. Dalam hal kemungkinan, sesuatu seperti itu memang mungkin bagi Shin. 

"Kami benar-benar ingin berbicara dengan Anda, dapatkah saya berasumsi bahwa Anda 
mempercayai kami?" 

"Tidak ada gunanya melakukan ini jika kamu berbohong, kurasa. Kami akan sangat 
menghargai jika Anda mendengarkan keadaan kami juga. " 

"Sebenarnya akan menjadi masalah jika kamu tidak berbicara." 

Shin menjawab ulama itu dengan tawa masam. Berkat pertukaran mereka, anggota lain 
juga melepaskan peralatan mereka. 

"Mari kita mulai dari perkenalan. Saya Shin, Manusia. Elf itu Yuki, Dragnil Shibaid. Bersama 
dengan orang-orang di luar, kita semua adalah petualang. " 

Sety belum terdaftar di guild, tapi, karena akan merepotkan untuk dijelaskan, Shin 
mengatakan mereka semua adalah petualang. Kebetulan, Yuki adalah nama palsu yang 
digunakan oleh Schnee. 

"Jadi kami berada dalam bisnis yang sama. Mari kita perkenalkan diri kita juga. Saya Garon, 
seorang Dwarf. Aku memakai armor seperti ini sekarang, tapi tugas utamaku adalah pandai 
besi. " 

Garon melepas helmnya dan memperkenalkan dirinya sambil membelai janggut 
panjangnya. 

Dia setinggi Tiera, dengan lengan tebal dan bahu lebar, jadi dia terlihat lebih lebar daripada 
tinggi. Dia sedang melengkapi perisai bundar besar dan gada. 

"Nama saya Mavlov. Aku adalah Binatang Beruang, seperti yang kau lihat. " 

Mavlov juga melepas helmnya sebelum memperkenalkan dirinya. Dia tidak setinggi 
Shibaid, tapi tingginya lebih dari 2 mel. Dia adalah orang yang mencurigai pesta 
kemanusiaan Shin. Dia sedang melengkapi perisai menara setinggi lebih dari 1 mel dan 
gada. 

"Agarj, binatang serigala." 

Prajurit lapis baja terakhir, yang berbicara dengan nada sedikit gugup, bernama Agarj. Dia 
memegang perisai layang-layang di kedua tangannya. 
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Seperti Mavlov, dia adalah tipe Beast yang tampak seperti hewan dasar dalam bentuk 
manusia. Dia agak besar, meski tidak sebanyak Mavlov; berdiri di samping Garon, mereka 
membuatnya tampak seperti anak kecil dibandingkan dengan mereka. 

"Namaku Risha, aku Manusia sepertimu." 

Risha memiliki aura ibu yang tangguh dan pemberani. Dia tampak seperti tidak ada yang 
bisa membuatnya takut dengan mudah. 

"Asha, Manusia." 

"Mesha, Manusia." 

Yang terakhir memperkenalkan diri adalah dua gadis muda, tampaknya kembar. Mereka 
sedikit lebih tinggi dari Sety dan memegang tongkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri. 

Rupanya mereka bisa mengubah peralatan mereka menjadi kartu, yang mereka lakukan 
setelah melepasnya. 

"Jadi, kenapa kamu bertengkar dengan Baomultan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, 
tidak perlu melakukan pertarungan yang berbahaya, bukan? " 

"Kami tidak akan melakukan ini jika kami bisa menghindarinya juga. Saat ini saya tidak 
terlalu peduli tentang uang atau kehormatan. " 

Dengan kata lain, mereka punya alasan untuk melakukan kecerobohan semacam itu. 

"(Schnee, aku tidak tahu pasti, selain si kembar, bukankah mereka semua cukup tua?)" 

Shin mengajukan pertanyaan kepada Schnee melalui Mind Chat. 

Rambut putih dan kerutan pada Manusia Risha dengan jelas menunjukkan bahwa dia 
sudah lanjut usia. 

Mavlov dan Agarj mempertahankan wajah seperti binatang dan Kurcaci seperti Garon 
terlihat tua tidak peduli usia mereka, jadi Shin tidak tahu usia mereka yang sebenarnya. 

Nada, gerak tubuh, dan suasana mereka, bagaimanapun, membuat Shin bertanya-tanya 
apakah mereka belum cukup tua. 

"(Semua pria itu, ya. Saya yakin mereka berusia lebih dari 70 tahun. Untuk spesies yang 
berumur pendek, mereka cukup tua.)" 

Schnee tampaknya bisa tahu, tetapi menahan diri untuk mengomentari anggota wanita itu 
karena suatu alasan. 
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Menurut Schnee, bahkan jika di dunia itu ada keterampilan dan ramuan ajaib, spesies yang 
berumur pendek tidak bisa berharap untuk hidup sangat lama. 

"Si kembar tidak seharusnya datang kali ini." 

"Iya...?" 

Mavlov berbicara sambil melihat gadis-gadis itu. 

"Permintaan yang kami terima itu sangat penting: keberadaan suatu negara bergantung 
pada ini. Jika seseorang harus mati, itu yang terbaik untuk peninggalan tua seperti kita. " 

Mata orang dewasa di grup terfokus pada para gadis. 

Dalam keadaan darurat, mereka mungkin merencanakan mereka berdua untuk melarikan 
diri dengan selamat. 

"Er... maaf tapi sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah Anda langsung ke 
intinya? " 

Kata-kata Mavlov tampaknya mengecewakan si kembar, jadi sebelum topik itu semakin 
menggelincirkan, Shin membawanya kembali ke yang asli. 

"Permintaan maaf saya. Biar saya jelaskan sekarang. Tujuan kami adalah bahan Baomultan: 
kami membutuhkannya untuk membuat peralatan untuk mengalahkan monster tertentu. 
Itulah permintaan yang kami ambil. " 

"Dan monster itu?" 

Sebuah nama melintas di benak Shin. 

"Monster bernama Durgin. Jika Anda mengenal Baomultan, Anda mungkin pernah 
mendengarnya juga, ya? " 

Prediksi Shin ternyata benar. Seorang Durgin selain yang tenggelam ke dalam danau 
rupanya merencanakan sesuatu. 

"Ya, kurang lebih. Hanya untuk memastikan, permintaan pemusnahan tidak datang hanya 
karena Durgin terlihat, kan? " 

"Jika itu masalahnya, kami tidak akan menerimanya ..." 

Garon menambahkan bahwa dalam kasus Durgin, permintaan pemusnahan tidak akan 
dikirim jika hanya terlihat dan tidak menyebabkan kerusakan. 

"Durgin mengancam negara kita saat kita berbicara. Itulah mengapa permintaan 
pemusnahan dibuat. " 
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"Durgin mengancam negaramu? Maksudmu dia akan menyerangnya? " 

Sejauh yang Shin tahu, Durgin hanya menyerang pemain jika mereka masuk dalam radius 
tertentu. 

Shin awalnya berpikir bahwa seseorang mungkin telah memprovokasi itu. 

"Persis. Awalnya hanya terbang di atas negara, tapi 2 minggu yang lalu itu turun, 
menyebarkan racun di sekitarnya. Belum ada korban jiwa, tapi semakin banyak orang yang 
tidak bisa bergerak. " 

"Apakah ada kemungkinan seseorang menyerang Durgin?" 

"Saya tidak bisa mengatakan tidak ada. Dalam kasus itu, bagaimanapun, itu akan datang 
untuk menyerang secara langsung, bukan? " 

Rupanya, Durgin telah terbang bolak-balik melintasi negara selama satu bulan. 

Seperti yang dikatakan Garon, jika dia ingin membalas setelah diserang, dia tidak akan 
melakukan hal seperti itu. 

"Apakah kamu memperhatikan hal lain?" 

"Tidak ada yang terbukti berguna. Kami datang hanya untuk mencari Baomultan karena 
kebetulan kami menemukan catatan tentang hal itu. " 

Apakah fakta yang terkenal bahwa Baomultan ada di sini? 

"Saya tidak tahu seberapa terkenalnya, tapi kebanyakan orang mengetahuinya di negara 
kami. Itu kisah yang populer. Jauh di dalam kabut kematian hidup seekor naga yang 
memakan racun. Jika kamu tidak berperilaku, aku akan meninggalkanmu di sarang naga ... 
orang tua biasanya mengatakan ini kepada anak-anak agar mereka tetap diam. " 

Itu adalah variasi dari kalimat umum "jika Anda tidak berperilaku, ___ akan datang 
menjemput Anda!" omongan orang tua akan digunakan dengan anak-anak nakal. 

Itu digunakan sebagai dongeng, tapi kabut kematian benar-benar ada dan petinggi negara, 
serta eksekutif guild tahu tentang keberadaan naga itu. Jadi kelompok Garon dikirim untuk 
mengambil bagian-bagiannya. 

"Karena melawan Durgin tanpa peralatan tahan racun akan sulit, ya?" 

"Bahkan jika kita mencoba melawannya, yang paling bisa kita lakukan adalah menahan 
racun tanpa mati." 

Di dalam game, racun secara bertahap akan menurunkan HP, tetapi kenyataannya tidak 
sesederhana itu. 
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Racun lemah akan menjadi satu hal, tapi racun kuat seperti yang digunakan Durgin akan 
mencegah siapa pun yang terpengaruh bahkan bergerak dengan benar. 

Durgin menyebarkan jenis racun terkuat: 【High Poison】. 

Bagi Shin itu adalah penyakit status yang agak umum, tapi tampaknya itu sedang digosok 
oleh sesuatu, karena butuh waktu lama untuk sembuh. 

Siapa pun yang terkena dampak perlu disembuhkan juga, jadi, meski mereka fokus pada 
pertahanan dan penyembuhan, mereka hampir tidak bisa bertahan hidup, kata Garon. 

"Seberapa tinggi level Durgin? Saya yakin itu biasanya sangat bervariasi. " 

"672. Jika bukan karena racunnya, aku yakin kita bisa menurunkannya, bahkan jika itu 
berarti mengorbankan hidup kita ... " 

Levelnya tidak terlalu tinggi. 

Party Garon dilengkapi dengan equipment sekelas Mitologi, dan, menilai dari cara mereka 
bertarung, mereka memiliki kendali yang baik atas senjata mereka dan sepertinya mereka 
tidak menderita penalti karena kurangnya statistik. Jika semuanya seperti itu, mereka 
cukup kuat menurut standar dunia ini. Bahkan di era game, dengan strategi yang tepat pun 
mereka pasti bisa menang. Masalahnya adalah, seperti yang dikatakan Garon, melawan 
racun. 

"Levelnya sama dengan Durgin yang kukenal. Tapi sepertinya racunnya didorong oleh 
sesuatu. Mungkinkah itu dihasut untuk menyerang negara Anda? " 

"Tapi kita adalah negara kecil dengan sedikit atau bahkan tanpa kekuatan? Saya tidak bisa 
memikirkan apa pun yang bisa diperoleh dengan menyerang kami. " 

Negara, Passner, adalah sebuah kerajaan kecil yang terletak di sebelah utara wilayah 
Baomultan. Ketika banyak negara baru didirikan setelah Senja Keagungan, Passner 
dibangun di daerah yang relatif berbahaya untuk mengurangi daya tarik pasukan luar yang 
datang untuk mengambil alih. 

Passner tidak mudah diakses dan tidak memiliki spesialisasi yang menarik. Itu sangat kecil 
sehingga hanya ada sedikit jarak antara keluarga kerajaan, bangsawan, dan rakyat jelata 
dan itu diperintah dengan cara yang umumnya damai. Karena dekat dengan daerah 
Baomultan, hanya ada sedikit monster kuat di sekitarnya, jadi sangat cocok menghabiskan 
tahun-tahun lamanya, atau begitulah penjelasan Garon. 

"Kami dulunya adalah petualang yang relatif terkenal, tapi sekarang kami hanyalah 
sekelompok kakek tua. Kita seharusnya menjadi Orang Terpilih, tapi kita tidak bisa 
bergerak seperti yang kita lakukan lagi. Namun kali ini berbeda: kita harus melakukan 
sesuatu tentang Durgin. Apa yang kamu rencanakan dengan kami? " 
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Seluruh tubuh Garon menunjukkan intimidasi. 

Partainya bermaksud untuk mengalahkan Baomultan, sementara Shin ingin 
melindunginya. Shin dapat dengan jelas merasakan bahwa party Garon akan bertarung jika 
Shin dan yang lainnya menghalangi mereka, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan 
tandingan party Shin. 

"Kami punya alasan sendiri untuk tidak membiarkanmu mengalahkan Baomultan." 

Shin memahami keadaan mereka, tetapi tidak berniat membiarkan mereka melakukan apa 
yang mereka inginkan. 

"Apakah begitu. Sayangnya-" 

"Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya konfirmasi. Apakah boleh?" 

"...apa?" 

Kata-kata Garon disela oleh pertanyaan Shin dan si dwarf mendapati dirinya dalam postur 
yang canggung. Dia mungkin akan mencabut senjatanya. 

"Pada dasarnya, yang kamu butuhkan hanyalah cara untuk melawan racun Durgin, kan? 
Jika Anda punya itu, Anda tidak akan membutuhkan bahan Baomultan lagi. " 

"Tepat sekali. Kami mengambil rute berisiko ini hanya karena kami tidak punya pilihan 
lain. " 

Shin meminta konfirmasi lebih lanjut dan Garon mengangguk dengan keyakinan sebagai 
tanggapan. Risha mungkin mengerti apa yang akan dikatakan Shin dan menatapnya dengan 
ekspresi serius. 

"Jadi jika saya bisa menyediakan peralatan tahan racun itu, semua masalah kita akan 
terpecahkan, benar kan?" 

"Apa yang kau ... tidak, bagaimanapun juga kalian semua ada di sini di area racun 
mematikan ini seolah-olah itu tidak mempengaruhi dirimu ..." 

Garon ingat bahwa kelompok Shin tidak terus-menerus menyembuhkan diri mereka 
sendiri, tidak juga dilengkapi dengan topeng atau perlindungan lain: mereka berjalan di 
kabut racun seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan di kota. 

"Aku tidak tahu apakah tidak apa-apa bagi kami untuk bertanya, tapi ... apa sebenarnya 
kalian ini?" 

Risha, yang telah diam selama percakapan, akhirnya bergabung. Shin menoleh ke arahnya, 
berpikir bahwa dia mungkin tidak menyukai kenyataan bahwa dia menawarkan untuk 
memberi mereka peralatan secara tiba-tiba. 
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"Kami curiga, apakah itu yang ingin Anda katakan?" 

"Lebih dari mencurigakan, Anda tidak bisa dimengerti. Peralatanmu sangat penuh dengan 
kekuatan sihir sehingga membuatku merinding hanya dengan melihatnya. Tapi Anda 
memakainya seolah-olah itu benar-benar normal. Apakah kamu yakin kamu bukan 
monster? " 

Risha, ulama partai, tampak sangat sensitif dalam hal kekuatan sihir. Dia mungkin bisa tahu 
berapa kelas Shin dan peralatan yang lain juga. 

"Risha! Mengapa Anda menyapa mereka dengan tidak hormat? " 

"Jangan hentikan aku, Mavlov. Kami tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan obrolan 
seperti ini. Kita tidak bisa tinggal di sini dengan santai membaca niat satu sama lain, 
bukan? " 

Mavlov mencoba menenangkan Risha, tetapi dia tidak mau mendengarkan. 

Durgin bisa saja menyerang negara saat mereka berbicara. Jika mereka kembali untuk 
menemukan kerajaan dalam reruntuhan, itu semua tidak ada gunanya. 

"Kamu benar. Mari kita ungkapkan identitas kita. Kami adalah anggota party Schnee Raizar. 
Saya pandai besi di grup. " 

Saat berbicara dengan Garon, Shin dan yang lainnya telah mendiskusikan rencana ini 
melalui Mind Chat, dan akhirnya mewujudkannya. Saat dalam kesulitan, pergilah dengan 
Schnee Raizar. 

"Schnee... Raizar?" 

"Pernahkah kamu mendengar nama itu sebelumnya?" 

"Tentu saja kami punya. Aku bertanya-tanya apakah itu benar-benar dia, tapi karena kamu 
berbicara lebih dulu... " 

Rupanya, mereka pernah melihat Schnee sekali, tetapi bertahun-tahun yang lalu. 

Karena dia diperkenalkan bukan sebagai Schnee, tetapi Yuki, dan Shin berbicara untuk 
pesta, mereka mengira dia hanya mirip Schnee. 

Schnee tidak menggunakan kamuflase kali ini. 

Akan tetapi, Peri Wanita semuanya memiliki ciri-ciri cantik dan biasanya berambut 
panjang. Rambut perak dan mata biru adalah kombinasi yang umum, jadi ada banyak Peri 
yang tampak serupa. 
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"Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Schnee Raizar. Biarkan saya bicara 
mulai sekarang. " 

"Y-ya." 

"Tunggu sebentar. Apa bukti yang Anda miliki bahwa Anda yang asli? " 

Garon terintimidasi oleh senyuman Schnee, jadi Risha melangkah maju sebagai 
penggantinya. 

"Kamu tidak sopan lagi..." 

"Nasib negara sedang dipertaruhkan! Jangan terlalu bersemangat hanya karena dia cantik! 
" 

Garon mencoba menghentikan Risha lagi, tetapi dia membalas dengan tajam. Matanya 
serius, dengan jelas mengungkapkan bahwa dia tidak mentolerir kebohongan. 

"Bukti... yah, jika kamu bisa menggunakan 【Appraisal】 kamu bisa mencoba melepaskan 

kamuflase saya, jika kamu pikir saya sedang menggunakannya." 

"Tapi kau lebih kuat dari kami. Bahkan jika Anda menunjukkan statistik palsu yang 
disamarkan, kami tidak akan melihatnya. " 

Itu adalah metode yang efektif jika statistik pengguna lebih tinggi dari target, tetapi jika 
pengguna lebih rendah hasilnya akan seperti yang dikatakan Risha. 

"Mmgh... bagaimana dengan kartu guildnya?" 

"Itu hanya dikeluarkan sebagai placeholder, jadi saya tidak akan menyebutnya sebagai 
bukti." 

"Jadi... bagaimana kalau kita mewujudkan Tsuki no Hokora?" 

Tsuki no Hokora secara resmi diklasifikasikan sebagai "Keberadaan: Tidak Diketahui". Di 
dunia ini, Tsuki no Hokora dikenal sebagai toko Schnee Raizar, jadi mereka pikir itu bisa 
menjadi bukti. 

"Aku pernah mendengar tentang Tsuki no Hokora, tapi aku belum pernah melihatnya 
dengan mata kepala sendiri. Jika Anda memiliki barang palsu yang bagus, saya tidak yakin 
saya tahu. " 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu..." 

Karena Risha belum pernah melihat Tsuki no Hokora yang asli, dia tidak dapat memastikan 
bahwa apa pun yang berwujud Shin itu nyata atau palsu. 
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Memikirkannya, membuktikan identitas seseorang dalam situasi seperti ini agak sulit. 
Kartu guild juga, meskipun tidak bisa digunakan, kamu bisa menunjukkan kartu orang lain 
untuk memalsukan identitasmu. 

Menunjukkan bukti identitas ternyata lebih rumit dari yang diharapkan. 

"... Saya punya proposal, bisakah saya berbicara?" 

Pihak Shin bertanya-tanya apa lagi yang bisa mereka lakukan, ketika Agarj, yang tetap diam 
sepanjang waktu setelah memperkenalkan dirinya, mengangkat tangan. 

"Silahkan. Metode apa pun akan diterima. " 

"Izinkan saya memberi tahu Anda satu hal terlebih dahulu, jangan salah paham. Bisakah 
Anda membiarkan saya menciumnya? " 

"Bau?" 

Agarj adalah Beast tipe serigala, jadi indra penciumannya mungkin sangat tajam. Shin tidak 
melihat bagaimana itu bisa berguna dalam hal ini. 

"Biar saya jelaskan. Sebelum saya bergabung dengan party Garon, saya dulu berada di 
Falnido. Itu hanya beberapa saat, tapi aku berdiri di garis depan bersama Raja Pertama, 
Girard. Aku tidak tahu apakah kamu ingat, tapi saat itulah Lord Girard dan Lady Raizar 
bertarung bersama. " 

Indra penciuman Agarj tampaknya sangat tajam bahkan di antara Beast tipe serigala 
lainnya: dia mengatakan bahwa dia ingat bau Schnee dan dapat menggunakannya untuk 
memverifikasi identitasnya. 

"Aku hanya perlu mencium senjatanya. Saya ingat dengan baik bau Swift Fang milik Lord 
Girard. Itu masih dalam ingatanku, jadi aku tidak tahu apakah itu bisa dianggap sebagai 
bukti. " 

"Tidak, itu sudah cukup. Hidung Anda bisa dipercaya. Saya tidak ragu. " 

Agarj mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan nada meminta maaf, tetapi Mavlov, yang 
berdiri di sampingnya, berbicara dengan percaya diri. Mereka adalah beruang dan serigala, 
tetapi keduanya adalah Beast, Mavlov juga tahu bahwa indra seperti itu dapat dipercaya. 

"Ya, hidungnya telah menyelamatkan kita berkali-kali. Jika dia bilang kamu yang asli, aku 
akan percaya. " 

Setelah Mavlov, Garon juga mengangguk. Di saat yang sama, Asha dan Mesha juga 
mengangguk. 
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"Yah, saya tahu bahwa saya meminta banyak. Aku tidak akan meragukan kata-kata seorang 
kamerad. " 

Semua orang memandang Risha, yang mengangkat kedua tangannya sebagai tanda 
menyerah. 

"Seberapa dekat saya harus datang?" 

"1 mel sudah cukup." 

Agarj kemudian berjalan sejauh 1 mel dari Schnee dan mencium bau udara. Dia tidak perlu 
mendekatkan hidungnya ke senjata, rupanya. 

Senjata utama Schnee saat ini adalah 『Blue Moon』, tapi dia tidak menggunakannya saat 

itu, jadi dia mengeluarkan senjata yang dia gunakan saat itu dari kotak item. 

"Tidak salah, dia yang asli." 

Agarj dengan yakin menyatakan bahwa itu adalah bau yang sama yang dia rasakan saat 
bertarung di belakang Girard. 

"Tapi kamu memiliki ingatan yang sangat bagus." 

"Orang-orang seperti Lord Girard dan Lady Raizar memiliki bau yang khas." 

Ini bukan tentang menjadi kuat atau lemah, tetapi rasanya seperti aura yang agung dan 
kuat, bersama dengan baunya, melewati seluruh tubuh seseorang. Berbagai orang 
memandangnya berbeda, namun Agarj mengatakan itulah kesan yang didapatnya. 

Schnee menambahkan bahwa indra penciuman Beast yang tajam memungkinkan mereka 
untuk mengetahui seberapa kuat seseorang melalui penciuman mereka, yang juga bisa 
memengaruhinya. 

"Sekarang setelah kami memverifikasi bahwa saya yang asli, dapatkah kita melanjutkan?" 

"Ya tentu saja. Kamu bilang kamu bisa menawari kami peralatan tahan racun? " 

"Iya. Jika Anda adalah petualang berpengalaman, Anda pasti tahu tentang Chosen Ones. Dia 
adalah Terpilih tingkat lanjut dan pandai besi terampil yang mampu menempa bahkan 
perlengkapan tingkat Mitologi. Dia bisa membuat peralatan dengan ketahanan racun yang 
lebih tinggi daripada yang bisa Anda buat dengan bagian-bagian Baomultan. " 

"Saya kira begitu." 

Penjelasan Schnee tentang perbedaan di antara mereka mengejutkan kelompok itu, kecuali 
Garon. Mungkin karena sebagian besar dwarf sangat ahli dalam smith, dia sudah 
mengetahui bahwa Shin adalah seorang pandai besi. 
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"Kamu juga seorang pandai besi?" 

"Ya, saya membuat sebagian besar peralatan mereka juga. Aku bahkan tidak bisa 
membandingkan dengan kemampuanmu. Anda membuat perlengkapan yang Anda semua 
kenakan, ya? " 

Garon berbicara dengan percaya diri sambil melihat ke arah Shin. Dia tahu bahwa Shin 
membuat peralatan mereka. 

Sejenak Shin bertanya-tanya apakah dia ditipu untuk mengakuinya, tetapi mata Garon 
benar-benar serius. Dia tampaknya yakin benar. 

"Jika Anda bisa membuat sesuatu seperti itu, tidak heran Anda bisa membuat perlengkapan 
yang lebih unggul dari apa yang bisa saya lakukan dengan bahan Baomultan." 

"Jadi, apakah kita sudah mapan?" 

"... Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." 

Kali ini, si kembar perapal mantra mengangkat tangan mereka. 

"Mengapa Anda membantu kami? Saya tidak berpikir Anda perlu pergi sejauh ini. " 

"Akan mudah bagimu untuk mengusir kami. Itu akan cukup untuk melindungi Baomultan. " 

Kedua gadis itu didorong untuk berbicara, dan melakukannya dengan nada yang sangat 
jujur. 

"Nah, kamu lihat. Melihat pertarungan Anda, saya langsung tahu bahwa Anda 
mempertaruhkan nyawa Anda. Kemudian saya mendengar tentang alasan Anda. Saya pikir 
kami bisa membantu. Itulah mengapa kami menawarkan bantuan. Sejujurnya, saya juga 
penasaran dengan perilaku Durgin. Sederhananya, kami ikut campur dalam bisnis Anda. " 

Untuk membantu atau tidak membantu orang lain. Shin tidak memiliki dasar yang jelas 
untuk memilih di antara kedua opsi ini. Pada akhirnya, sebagian besar tergantung pada apa 
yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Dia tidak berpikir dia ingin membantu siapa 
pun yang dia lihat membutuhkan. 

"Bisakah Anda menerima alasan saya?" 

Kata-kata Shin mungkin terdengar terlalu santai untuk pesta yang akan menerima 
bantuannya. Ekspresi si kembar, nyatanya, masih tertutup. 

"Itu alasan yang cukup untuk membantu orang lain." 

Orang pertama yang mengangguk pada kata-kata Shin adalah Mavlov. 
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"Kami telah melakukan hal serupa di masa lalu. Kali ini kita akan dibantu daripada menjadi 
orang yang membantu. Hanya itu saja. " 

"Tepat sekali. Haha, sekarang kamu mengatakannya seperti itu, kamu benar-benar tepat 
sasaran. " 

Detailnya berbeda, tetapi mereka juga melakukan hal serupa di masa lalu. Garon 
menyetujui kata-kata Mavlov dan tertawa terbahak-bahak. Agarj juga mengangguk dalam 
diam, sementara Risha menghela nafas kecil. 

"Tidak ada yang keberatan, ya? Tolong, beritahu kami lebih banyak. " 

Garon dan yang lainnya akhirnya yakin dan diminta untuk melanjutkan percakapan. 

"Aku pandai besi pesta, jadi biarkan aku bicara sekarang. Yah, seperti yang saya katakan 
sebelumnya. Kami bisa menawarkan peralatan tahan racun. Tapi sebagai gantinya, biarkan 
Baomultan pergi. Saya juga ingin mengamati Durgin itu, jadi saya meminta Anda untuk 
mengizinkan kami ikut dengan Anda ke negara Anda. " 

Peralatan dengan ketahanan terhadap berbagai penyakit status sangat langka di dunia ini. 

Peralatan dengan satu hambatan, seperti yang diperlukan dalam kasus ini, bukanlah hal 
yang aneh. 

Meski demikian, itu relatif jarang, tetapi setelah melihat ketetapan hati dari pesta Garon, 
Shin tidak akan menahan apa pun. 

Dia memang menambahkan permintaan kedua dari atas kepalanya, tetapi dia secara alami 
serius tentang itu. 

Shin yakin Durgin tidak akan menyerang tempat tinggal manusia tanpa alasan, dan karena 
dia terlibat dengan Baomultan tepat ketika insiden yang melibatkan Durgin terjadi, dia 
merasa bahwa dia pada akhirnya harus menghadapinya bahkan jika dia memilih untuk 
tidak melakukan apa-apa kali ini. 

"Kami tidak akan rugi dalam tawaran ini. Apakah kamu benar-benar yakin? Ini lebih dari 
sekadar membantu kami. " 

"Yah, bagaimanapun juga aku tidak melakukannya sepenuhnya karena kebaikan di hatiku. 
Durgin dan Baomultan memiliki hubungan yang sama. Jika sesuatu telah terjadi, 
mengumpulkan informasi tentang itu akan sangat berharga bagi kami juga. " 

Shin menjawab bahwa itu alasan yang cukup bagi mereka. 

Pihak Garon mungkin tidak tahu tentang sisa-sisa Durgin di danau. 
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Apakah ada hubungan dengan Durgin yang mengancam negara mereka? Itu saja yang ingin 
diketahui Shin. Dia berharap tidak ada. 

"Informasi, begitu. Itu memang bisa sangat berharga. Saya minta maaf karena 
menggagalkan topik. Jadi, kapan Anda bisa memberi kami perlengkapan tahan racun? 
Menyakitkan bagiku untuk mendorongmu seperti ini, tapi kami ingin kembali ke negara 
kami secepat mungkin. " 

"Saya sudah menyiapkan persnelingnya. Anda hanya perlu melengkapinya, jika ada 
penyesuaian yang harus dilakukan, saya akan mengurusnya. " 

Shin kemudian mengeluarkan dari sakunya -- sebenarnya dari kotak barang -- serangkaian 
kartu. 

Saat menghadapi musuh yang menimbulkan penyakit status tertentu, penting untuk 
bersiap untuk mencegah mereka. Kotak barang Shin diisi dengan berbagai perlengkapan 
seperti itu, dari prototipe hingga barang lengkap. 

Partai Garon, bagaimanapun, kehilangan kata-kata. 

"Peralatan dalam bentuk kartu, begitu... tidak akan mengejutkanku jika kamu memiliki 
kotak barang, tapi melihatmu menariknya begitu saja..." 

"Mempertimbangkan tempat kita sekarang, aku menyiapkan segala macam hal, kamu tahu. 
Daripada itu, cobalah dan beri tahu saya jika ada yang terasa aneh. Anda sedang terburu-
buru, bukan? " 

"Benar, ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan detailnya." 

Anggota lain juga mengangguk pada kata-kata Garon. 

Para pria langsung berganti pakaian, sementara para wanita menggunakan ruangan lain. 

"-luar biasa. Saya telah menggunakan peralatan yang menyesuaikan diri dengan ukuran 
Anda sebelumnya, tetapi tidak pernah sesempurna ini. " 

"Memang, ini tidak kalah dengan equipment kita saat ini." 

Agarj dan Mavlov berbicara sambil menggerakkan tubuh mereka dengan ringan. 

Garon juga berubah, tapi ekspresinya terlihat masam. 

Apakah ada yang salah? 

"Tidak, tidak... tidak sama sekali. Sangat sempurna, saya tidak tahu harus berkata apa. " 
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Shin bertanya kepada Dwarf itu apakah dia memiliki kekhawatiran, tetapi jawabannya 
sejalan dengan Agarj dan Mavlov. 

Setelah beberapa saat, para wanita pesta kembali, mengenakan peralatan Shin. Mereka juga 
tidak punya masalah. 

"Kalau begitu, mari kita segera menuju Passner. Bagaimanapun juga, kami membuatmu 
menghabiskan waktu untuk berbicara. " 

Durgin bisa menyerang Passner kapan saja, jadi mereka memutuskan untuk segera pergi. 
Shin berpikir, sebagai pihak Schnee Raizar, mereka memiliki kelonggaran untuk melakukan 
hal-hal di luar norma, jadi dia mewujudkan gerbong mereka yang dimodifikasi. 

Tidak ada jaminan bahwa Durgin tidak akan menyerang tempat-tempat selain Passner, dan 
karena Baomultan lemah, dia meminta Shibaid, Tiera, dan Kagerou untuk mundur. 

Baomultan mengerti bahwa mereka telah menghentikan para penyerang, jadi mereka tidak 
melakukan apa-apa ketika mereka keluar lagi. Shin melihatnya tergeletak di tanah, dibelai 
oleh Tiera, dan menghela nafas lega. 

"Jika terjadi sesuatu, beri tahu kami segera." 

"Dimengerti." 

Gerbong itu akan ditarik oleh Yuzuha. Setelah memastikan semua anggota party Garon ada, 
mereka pergi dengan cepat. 

"Apakah gerbong ini mengambang?" 

"Itu tidak bergetar sama sekali, bukan. Apakah ini juga teknik smithing? " 

Agarj dan yang lainnya dikejutkan oleh kurangnya getaran saat kereta bergerak. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 16 - 3.2 
TNG Vol. 16 Bab 3 Bagian 2 Rombongan Shin mencapai Passner kurang dari sehari setelah 
mereka meninggalkan daerah Baomultan. 

Mereka telah pergi setelah tengah hari, jadi, ketika mereka tiba, matahari telah terbenam, 
tetapi, mengingat dengan gerbong biasa itu akan memakan waktu berhari-hari, kecepatan 
kedatangan mereka luar biasa. 

Rombongan Garon juga telah menyiapkan gerbong, tetapi kecepatannya terlalu berbeda 
sehingga mereka melepaskan kuda-kudanya dan hanya mengambil barang bawaan mereka 
dan kereta itu sendiri. Kuda-kuda itu dilatih untuk kembali ke Passner sendiri, rupanya. 

Bertindak sebagai pihak Schnee juga memungkinkan mereka untuk menggunakan kotak 
barang dengan bebas, jadi mereka mengubah semua barang bawaan menjadi kartu. 

"Aku memang mengira kita akan pergi dengan cepat, tapi untuk berpikir kita sudah di sini 
..." 

"Ini pasti lebih cepat dari kita berlari. Bahkan jika kereta ditarik oleh monster yang sudah 
jinak, kecepatan ini benar-benar luar biasa. " 

Kagerou telah tinggal bersama Tiera di daerah Baomultan, jadi kali ini kereta ditarik oleh 
Yuzuha. Dia menerima tugas itu karena keadaan darurat bersamaan dengan syarat Shin 
melakukan satu hal yang dia minta juga. 

Ukurannya sekitar tiga mel, lebih kecil dari bentuk aslinya, tapi dia cukup kuat untuk bisa 
melaju lebih cepat dari hewan lain yang cocok untuk menarik kereta. 

Jika dia menarik kereta normal dengan kekuatan yang sama, segala sesuatu selain tali 
penarik pasti akan hancur berkeping-keping. Itulah kekuatan yang dia miliki. 

Kereta Shin jauh lebih tahan lama dan stabil daripada yang biasa karena dia 
memodifikasinya dengan berbagai cara. 

"Kita tidak bisa masuk pada malam hari, ya?" 

"Tidak apa-apa, kami meminta untuk diizinkan masuk bahkan setelah gerbang ditutup 
pada malam hari. Saya yakin para penjaga juga memperhatikan kedatangan kami. Saya 
akan berbicara dengan mereka, harap tunggu. " 

Setidaknya, tampaknya Durgin tidak menyerang negara saat mereka pergi. Dinding dan 
menara pengawas berdiri tegak, dan mereka bisa melihat tentara melindungi mereka juga. 

Para prajurit telah memperhatikan kedatangan kelompok itu; Garon mendekati mereka 
sambil melambai dan beberapa dari mereka bergegas mendekatinya. 
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Ada api unggun yang menyala, tapi di dunia ini kegelapan malam sangat dalam. Mereka 
telah menyalakan beberapa bola cahaya untuk mencegah monster mendekati gerbong, jadi 
para prajurit mungkin mengerti siapa yang datang dengan cukup cepat. 

"Biasanya, melakukan ini membuat monster lebih rentan untuk menyerang." 

Risha mengingat perjalanan itu dan menghela nafas. Malam adalah waktu monster: banyak 
hewan juga lebih aktif di malam hari. Pelancong normal menggunakan hewan untuk 
menghindari monster dan berjaga sepanjang malam. Saat bepergian di malam hari, mereka 
menggunakan cahaya sesedikit mungkin, menghapus kehadiran mereka sebanyak 
mungkin, dan melanjutkan sambil menghindari ketahuan sebanyak mungkin. 

Yang Terpilih Tingkat Lanjut juga bisa melakukan perjalanan seperti yang dilakukan 
kelompok Shin, tetapi bepergian dengan kecepatan sangat tinggi saat dikelilingi oleh 
cahaya benar-benar gila menurut standar dunia ini. 

"Dengan partner monster seperti itu yang menarik kereta, aku yakin bahkan bos dungeon 
akan keluar dari jalurnya." 

Setelah mendengarkan kata-kata Risha, Agarj berbicara sambil melihat ke arah Yuzuha. 

Ketika agarj binatang serigala melihat Yuzuha berubah dari mode rubah kecil ke bentuknya 
saat ini, untuk menarik kereta, dia gemetar seperti disambar petir, berlutut dan 
meneteskan air mata hangat. 

Dia mungkin merasakan sesuatu yang dalam pada pemandangan itu. Kekuatan Yuzuha 
secara bertahap pulih ke level aslinya, jadi monster dan Beast yang mirip mungkin bisa 
merasakan sesuatu yang istimewa dalam auranya. 

Padahal, Shin membuatnya segera berhenti. 

"Ah, sepertinya semuanya berjalan dengan baik." 

Garon kembali ke pesta sambil melambaikan tangannya dan Sety melambai sebagai 
balasannya. 

"Saya minta maaf sudah menunggu. Kami akan menjelaskan situasinya kepada raja, jadi 
silakan ikut dengan kami. Dia tidak meragukan kata-kata kita, tapi dia ingin melihat kita 
semua secara langsung. " 

Garon memiliki item yang memungkinkan dia untuk berkomunikasi dalam jarak jauh, jadi 
dia telah memberi tahu kerajaan tentang kepulangan mereka sebelumnya. 

Karena mereka kembali lebih awal dari yang diharapkan, raja Passner khawatir akan 
terjadi kecelakaan. Garon sudah mengirimkan penjelasan singkat, tapi bertemu orang-
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orang di area yang memiliki racun mematikan bukanlah hal yang normal, jadi dia ingin 
seseorang datang. 

Shin berpikir, jika mereka menggunakan nama Schnee Raizar, mereka tidak akan dianggap 
mencurigakan, tapi tetap saja mereka tidak bisa menyerahkan semuanya ke party Garon 
dan pindah sendiri. 

Shin tahu bahwa mereka mungkin harus bertemu dengan raja secara langsung untuk 
menjelaskan situasinya, jadi dia segera menyetujui permintaan Garon. Kelompok itu tidak 
terlalu besar, jadi mereka memutuskan untuk pergi bersama. 

"Saya juga mendengar bahwa tidak ada serangan saat kami pergi." 

Tujuh hari telah berlalu sejak rombongan Garon meninggalkan Passner. Selama serangan 
terakhir, Durgin tidak terluka, jadi Shin bertanya-tanya mengapa tidak melakukan apa-apa 
selama itu, tapi tidak bisa memberikan jawaban. 

Di bawah pengawasan penjaga gerbang dan tentara shift malam, rombongan Shin 
memasuki Passner. Raja sudah menunggu di istana, jadi mereka segera menuju ke sana, 
dipimpin oleh Garon dan rombongannya. 

"Gelap sekali. Apakah mereka mematikan lampu jalan untuk bersiap jika Durgin 
menyerang? " 

"Kecuali jika Anda berada di kota besar, keadaan seperti ini terjadi di mana-mana pada 
malam hari. Apa itu... lampu jalan? Anda bicarakan, nona muda? Kontraksi yang 
memancarkan cahaya, kurasa...? " 

Berdasarkan apa yang dikatakan Garon, tidak ada perangkat untuk menerangi jalan pada 
malam hari di Passner. 

Sety menerangi jalan pesta dengan bola-bola cahaya, tapi satu-satunya lampu lain yang 
samar-samar menyaring dari rumah-rumah. Ketika orang-orang berbalik untuk malam 
hari, jalanan akan menjadi lebih gelap. 

Shin ingat bahwa itu seperti ini di kebanyakan kota yang dia kunjungi. 

Area yang diterangi hanya di sekitar toko-toko yang buka sampai larut malam. Tidak jarang 
gang atau area tertentu menjadi gelap gulita. 

Di dunia ini, orang jarang keluar rumah pada malam hari. Kadang-kadang terjadi, tetapi 
keluar dalam kegelapan total memiliki berbagai risiko. 

Sety menjelaskan, lampu jalan adalah alat sulap yang dipasang di jalan pada jarak tertentu, 
yang digunakan untuk menerangi malam. Tidak hanya Garon terkejut, tapi anggota party 
lainnya juga terkejut. 
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"Mereka menyala sepanjang malam? Mereka harus mengkonsumsi kekuatan sihir dalam 
jumlah yang luar biasa ... " 

"Dan mereka ada di seluruh kota ... Aku bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak 
penyihir yang mereka butuhkan untuk memberi mereka tenaga." 

Di era game tidak perlu khawatir tentang catu daya sihir seperti itu, jadi seluruh kota 
diterangi seperti dunia nyata. Gang belakang yang jauh dari jalan utama lebih gelap, tapi 
masih cukup terang jika dibandingkan dengan dunia yang gelap gulita ini. 

"Dunia sebelum Senja Keagungan... jika aku bisa melihatnya, aku ingin melihatnya, tapi itu 
semua hanya dongeng bagi kita." 

Secara alami, hanya beberapa anggota spesies berumur panjang yang tahu seperti apa 
kampung halaman para pemain itu. 

Banyak NPC juga tinggal di kampung halaman, tetapi kebanyakan dari mereka kehilangan 
nyawa dalam kekacauan setelah Senja Keagungan, dan, bahkan untuk anggota spesies yang 
berumur panjang, tidak jarang tidak tahu bagaimana dunia saat itu. Secara alami, tidak ada 
anggota spesies berumur pendek yang melakukannya. 

Bahkan jika mereka mendengar tentang bagaimana keadaan 500 tahun sebelumnya, sulit 
untuk percaya itu benar. 

"Ada banyak hal yang ingin saya bicarakan, tapi mari kita diam dulu. Kita akan melakukan 
audiensi dengan raja, kurasa. " 

"Anda menebak...?" 

"Anda adalah pihak Schnee Raizar, bukan? Dalam hal pangkat, kamu lebih tinggi dari dia. " 

Seperti yang dikatakan Garon, baik dalam hal kecakapan bertarung maupun kontribusinya 
ke berbagai negara, Schnee lebih unggul dari raja di negara kecil seperti Passner. Garon 
terus berkata bahwa, karena mereka akan menyelamatkan negara dari krisis besar, mereka 
akan disambut dengan segala hormat. 

"Tapi apakah tidak apa-apa melakukan ini? Mungkin tidak akan menimbulkan efek yang 
serius, tapi masih ada racun di udara. " 

"Raja sedang memikirkan tentang apa yang terjadi setelah pertempuran, ya?" 

"Benar. Lagipula kalau kebetulan amarahmu jadi masam, negeri ini sudah tamat lho? Jika 
saya di posisinya, saya akan melakukan hal yang sama. " 

Garon menyetujui kata-kata Schnee dan melanjutkan. 

"Kami datang ke sini dengan tujuan kami sendiri, jadi tidak perlu melakukan banyak hal." 
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"Ya saya tahu. Saya memang memberi tahu mereka bahwa Anda mungkin akan 
mengatakan sesuatu seperti itu, tetapi sepertinya mereka harus melakukan sesuatu. Di 
masa depan, kami harus memberi tahu orang-orang dengan peringkat tertentu bahwa Lady 
Raizar telah mengunjungi negara itu. Ada juga orang yang terhubung dengan negara lain. 
Saya tahu Anda tidak akan keberatan, tetapi jika orang lain mendengar bahwa Schnee 
Raizar datang ke sini dan tidak ada yang dilakukan untuk menyambutnya, mereka pasti 
akan menafsirkannya dengan cara yang paling buruk. " 

Sejak Schnee menawarkan bantuannya untuk mengalahkan Durgin, raja sudah melihat 
masa depan di luar pertempuran. Berdasarkan kemampuannya, sangat jelas baginya untuk 
melakukannya. Jika Durgin sekuat yang diharapkan Shin, bahkan gerombolan mereka tidak 
bisa melawan Schnee. Karena itu, mereka harus memikirkan tentang apa yang akan terjadi 
setelah pertempuran. 

"Semua politik, kalau begitu." 

"Jika aku bisa mengampuni ini, aku akan melakukannya. Saya harap Anda akan mengerti. " 

Dari sudut pandang raja, itu adalah langkah yang tak terhindarkan. Shin dan partainya 
memiliki cukup banyak kenalan di kalangan bangsawan juga: dia bisa mengerti apa yang 
dimaksud Garon. 

Akhirnya kelompok itu tiba di gerbang istana kerajaan dan Garon berbicara kepada 
seorang penjaga. Mereka sudah diberitahu, jadi mereka lewat dengan lancar. Namun, 
mereka belum mengumumkan kedatangan rombongan Shin secara terbuka, jadi mereka 
masuk melalui pintu masuk kecil, yang disediakan untuk penjaga gerbang. 

"... Hei, Schnee... bukankah racunnya semakin kental?" 

"Iya. Semakin kita mendekati istana kerajaan, semakin kental racunnya. " 

"Apa katamu!?" 

Schnee menjawab pertanyaan Shin dengan setuju dengannya. 

Garon mendengar percakapan mereka dan menjadi pucat. Jika racun semakin kuat saat 
mereka melanjutkan perjalanan menuju kastil, itu normal untuk berpikir bahwa sumber 
racun ada di dalam. 

Jika tempat raja dan individu lain yang bertanggung jawab memimpin negara berkumpul 
setiap hari adalah sumber racun, mereka menghadapi keadaan darurat yang serius. 

"Tapi penjaga gerbang tidak terlihat sakit. Jika kastil itu dipenuhi dengan racun, orang-
orang di dalamnya pasti akan menderita akibatnya, jadi penjaga gerbang juga akan 
terpengaruh. Tidak mungkin mereka tidak memperhatikan apa-apa, bukan? " 
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"Sesuatu telah dilakukan agar mereka tidak menyadarinya. Anda bisa merasakannya di 
udara. " 

Setelah pengamatan Sety, Shin melihat kastil dengan lebih fokus. Bahkan jika itu diisi 
dengan racun, itu tampak seperti kastil lainnya. Meski begitu, Shin bisa merasakan 
merinding di kulitnya. 

"Keterampilan manipulasi mental ... itu lemah, diatur untuk membuat perubahan kecil 
terasa seperti imajinasi Anda, tapi pasti bisa menipu orang lain selain Yang Terpilih." 

"Begitu, jadi begitulah rasanya melawan keterampilan manipulasi mental ... ini sedikit 
berbeda dari sebelumnya." 

Sety menambahkan bahwa karena dia telah tinggal di Desa Peri untuk sebagian besar 
waktunya, ini adalah pertama kalinya dia menjadi sasaran keterampilan manipulasi mental 
setelah Senja Keagungan. Rasanya berbeda dibandingkan dengan era game. 

"Mengapa kalian begitu riang? Apa kau tidak sedikit cemas? " 

Garon tidak bisa diam sambil melihat reaksi Shin dan teman-temannya. 

Dia juga tidak terburu-buru menuju kastil. Dia tahu betul betapa berbahayanya bertindak 
sembarangan selama keadaan darurat. 

"Saya sedang memindai situasi di dalam. Sepertinya kebanyakan orang tidak bergerak. " 

Shin bisa tahu apa yang terjadi di dalam kastil bahkan saat masih di luar, berkat peta dan 
keterampilan pendeteksiannya. 

Beberapa kehadiran bergerak, meski sangat lambat. Tubuh mereka mungkin tidak bisa 
bergerak dengan baik karena racun. 

Meski begitu, ada satu alasan mengapa Shin tidak terlalu khawatir. 

Racun yang memenuhi kastil tidak mematikan: itu adalah jenis yang membatasi 
pergerakan target melalui kelumpuhan. 

Ketika statistiknya masih rendah, dia juga sering menggunakan racun semacam ini, jadi dia 
tahu itu dengan baik. 

"Racun kelumpuhan, begitu. Aku juga tidak bisa merasakan apa-apa, apakah peralatan ini 
juga melindungi kita dari racun itu? " 

Shin menjelaskan tentang racun dan pihak Garon mengangguk mengerti, karena itu tidak 
akan langsung membunuh siapa pun yang terkena dampak. 
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Jika seseorang dengan niat buruk telah menyusup ke kastil, tidak bisa bergerak secara 
alami berbahaya, tetapi Shin tidak dapat melihat monster atau kehadiran yang bergerak 
secara normal. 

"Peralatan yang kuberikan padamu khusus melawan racun, jadi jika lawan menggunakan 
sihir atau skill yang menyebabkan kelumpuhan, itu tidak akan berpengaruh. Karena 
kelumpuhan ini berasal dari racun, peralatan dapat mencegahnya. " 

Penyakit status racun hanya menurunkan HP. Namun, sebagai item, racun sedikit berbeda. 

Serangan penyebab penyakit status yang digunakan Hydro dan Oxygen lebih dekat dengan 
itu: efek yang ditimbulkannya dan tindakan pencegahan terhadapnya berbeda dari 
penyakit status biasa. 

Dalam hal ini, untuk mencegah kelumpuhan, perlu dilakukan tindakan pencegahan 
terhadap racun. 

Sebaliknya, bahkan jika seseorang telah mengambil tindakan pencegahan untuk 
menghindari kelumpuhan, mereka akan terpengaruh oleh kelumpuhan ini, setidaknya 
sampai tingkat tertentu. Itulah salah satu alasan mengapa serangan penyebab penyakit 
status sangat dibenci. 

Shin, yang menggunakan racun sendiri, tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran 
pembuat game ketika dia pertama kali membaca penjelasannya dan mengomel pada 
dirinya sendiri "Saya hanya tidak mengerti mengapa itu tidak mencegahnya!". 

"Mari kita lihat raja dulu. Jika kami menemukan seseorang yang terkena racun dalam 
perjalanan ke sana, kami akan membantu mereka. Apakah ini tidak masalah bagimu? " 

"Aku merasa kasihan pada yang lain, tapi kita harus memprioritaskan raja. Ada keberatan? 
" 

Semua anggota party menggelengkan kepala pada pertanyaan Garon. 

Shin memimpin dan, segera, mereka menemukan seorang prajurit yang pingsan. Mereka 
menghapus racun di sekitarnya dengan keterampilan, menyembuhkan sedikit energi yang 
hilang karena racun dan membangunkannya. 

Menurut tentara itu, dia merasa tidak enak badan sejak tadi malam dan pagi ini segera 
setelah dia mulai bekerja, anggota tubuhnya lumpuh. Dia kehilangan kesadaran, jadi dia 
tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. 

Mengingat waktunya, itu pasti setelah saya mengirim pesan saya. 

"Saya rasa begitu. Ini adalah racun yang bekerja lambat, jadi gejalanya mungkin berbeda 
dari orang ke orang. Meski begitu, tentara yang tidak bisa bergerak seharusnya menjadi 
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situasi yang sempurna bagi pelakunya untuk melakukan apapun yang mereka rencanakan, 
tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa... apa yang terjadi di sini? " 

Shin memberi prajurit itu item yang untuk sementara meredam efek racun, lalu 
menyuruhnya meninggalkan kastil. Mereka tidak bisa membawa tentara yang mereka 
bantu bersama mereka. 

"Kamar raja ada di depan. Dia mungkin menunggu di sana, tapi bisakah kamu mendeteksi 
kehadirannya? " 

"Misalkan yang hadir di koridor adalah penjaga atau petugas, ada lima kehadiran dua 
ruangan di depan dan dua di kamar sebelahnya. Kurasa raja ada di salah satu kamar ini. " 

Untuk menemukan seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya hanya dengan 
menggunakan peta dan keterampilan deteksi agak sulit. Shin mencari ruangan di mana raja 
lebih mungkin berada, untuk menemukannya secepat mungkin. 

Prediksi Shin ternyata benar: ketika mereka memasuki ruangan dengan lima kehadiran, 
mereka menemukan semuanya roboh di lantai. Garon dengan cepat mendekati seorang 
pria yang berpakaian jelas lebih elegan dari yang lain dan membantunya berdiri. Dia adalah 
raja Passner: yang hadir lainnya adalah ratu dan pengawal pribadi mereka. 

Setelah memberikan penawarnya dan menyembuhkan mereka, kelimanya segera sadar 
kembali. 

"Garon, apa itu kamu...? Sepertinya Anda telah menyelamatkan kami lagi. " 

"Tidak, kali ini saya tidak melakukan apa pun yang pantas untuk menerima ucapan terima 
kasih Anda. Jika bukan karena mereka, kami akan tamat. " 

Setelah raja berdiri, Garon menjelaskan lagi situasinya. 

"Jadi kalian sekutu yang dibicarakan Garon?" 

Raja pertama kali melihat ke arah Schnee, yang memimpin kelompok, kemudian anggota 
lain di belakangnya. Dia kemudian perlahan berlutut. 

"Senang berkenalan dengan Anda. Saya Graffior Passner, raja Passner. Lady Schnee Raizar, 
saya telah mendengar banyak tentang eksploitasi Anda. Saya tidak bisa mulai 
mengungkapkan rasa terima kasih saya karena telah membantu teman saya. " 

Raja suatu negara sedang berlutut kepada orang normal. Itu adalah sesuatu yang biasanya 
tidak terpikirkan. 

Dalam kasus Schnee, tidak terlalu banyak. Posisinya setara, atau mungkin lebih tinggi, dari 
raja di negara kecil seperti Passner. 
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"Tolong, itu sudah cukup sebagai salam. Sebaliknya, bisakah Anda memberi tahu kami apa 
yang terjadi sebelum Anda kehilangan kesadaran? " 

"Tentu saja. Saya khawatir saya tidak dapat memberi Anda informasi yang berharga. 
Awalnya badan saya terasa agak berat, tetapi saya tidak memperhatikan yang lain. Saya 
tidak melihat ada penyusup sebelum saya pingsan, saya juga tidak dapat mengingat siapa 
pun yang memaksa saya untuk menggunakan obat atau racun. " 

Graffior menambahkan bahwa itu semua terjadi secara tiba-tiba. 

Para prajurit mengatakan hal yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Graffior 
mungkin akan runtuh lebih lambat dari mereka. Ada sedikit petunjuk. 

"Pada akhirnya, orang-orang di kastil hanya lumpuh? Apa yang dipikirkan pelakunya? " 

"Alasan untuk memaksa semua orang di dalam kastil kerajaan menjadi tidak bergerak ... 
mungkin mereka ingin menculik orang penting? Tetapi dalam hal ini mereka hanya perlu 
menggunakan racun yang lebih kuat pada orang ini dan membawa mereka pergi. Mungkin 
mereka ingin mencuri barang berharga... atau melumpuhkan kekuatan penguasa negara... 
hmm... " 

Shin menyuarakan semua kemungkinan yang bisa dia dapatkan. 

"Apakah ada barang langka yang mungkin tidak dimiliki negara lain di sini?" 

"Bukannya aku bisa memikirkan... kita memiliki banyak barang berharga di 
perbendaharaan kita, tapi tidak ada yang bisa menjamin rencana berskala besar untuk 
mencuri. Peralatan yang dipakai pihak Garon saat ini tampaknya lebih berharga bagiku. " 

Graffior mengatakan bahwa mereka memiliki item selain perlengkapan, tetapi tidak ada 
yang sangat berharga. 

"Mungkin ada item dengan efek yang belum ditemukan. Bisakah kita melihat 
perbendaharaan? " 

"Silakan lakukan." 

Di negara lain tidak sesederhana itu, tetapi Graffior memberi mereka izin karena mereka 
adalah pihak Schnee Raizar. 

"Shin, Schnee, aku serahkan itu pada kalian berdua. Sety dan aku akan pergi merawat siapa 
pun yang membutuhkan kesembuhan. " 

"Dimengerti. Kami juga akan menyembuhkan siapa pun jika kami menemukannya. " 

Schnee dan Sety sering bertindak sebagai penyembuh pesta: meminta mereka bertindak 
secara independen akan lebih efektif. 
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Racun yang memenuhi kastil adalah sesuatu yang bahkan Filma bisa sembuhkan tanpa 
masalah, jadi beban Sety akan lebih kecil. 

"Yuzuha, kamu tinggal di sini untuk melindungi mereka. Siapa pun yang menyebarkan 
racun mungkin masih ada. " 

Kuu! 

Modus rubah kecil Yuzuha menangis, lalu berubah menjadi ukuran dua mel. Graffior dan 
yang lainnya terkejut, tetapi yakin ketika Shin mengatakan bahwa dia adalah monster 
rekannya. Dia bisa menggunakan skill penyembuhan juga, jadi biarpun jenis racun lain 
muncul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

"Apakah Anda memiliki daftar inventaris atau yang serupa?" 

"Saya yakin orang yang bertanggung jawab atas sumber daya kita melakukannya, tetapi 
jika mereka tidak berada di departemen, saya tidak tahu di mana mereka berada." 

Graffior, mengingat bahwa Shin adalah anggota party Schnee, menjawab pertanyaannya 
dengan sopan. 

Shin dan Schnee kemudian memutuskan untuk memeriksa departemen yang raja beri tahu 
mereka terlebih dahulu; jika mereka tidak bisa menemukan fungsionaris yang bertanggung 
jawab, mereka hanya akan memeriksa perbendaharaan untuk mencari jejak intrusi. 

Saat menuju tujuan mereka, mereka menyembuhkan dan memberikan penangkal kepada 
setiap tentara dan fungsionaris yang terkena kelumpuhan. 

Menurut kata-kata salah satu tentara yang mereka bantu, mereka mengetahui bahwa 
untungnya ada pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pelestarian. 

Pejabat itu terkejut dan waspada dengan kunjungan mendadak Shin dan Schnee, tetapi 
penjaga kerajaan yang menemani mereka menjelaskan bahwa mereka telah memperoleh 
izin langsung dari raja, sehingga mereka dapat segera bertindak. 

"Saya mohon maaf sebelumnya atas pertanyaan kasarnya, tapi bisakah Anda memastikan 
bahwa ini adalah perbendaharaan kastil?" 

"Ya itu. Apakah ada yang mengganggumu...? " 

"Sebenarnya..." 

Shin memberikan jawaban yang tidak jelas kepada pejabat yang bertanggung jawab, yang 
membawa mereka ke perbendaharaan. 

Jika indra Shin tidak mengkhianatinya, racun itu semakin kuat semakin mereka 
melanjutkan. Sumber racunnya harus dekat. 
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Shin telah memberi penjaga kerajaan item yang membatalkan semua racun di bawah 
ambang batas tertentu, jadi dia akan aman. 

Shin memberi tahu fungsionaris tentang temuannya. Karena yang terakhir berada dalam 
radius efek item, dia tidak akan menyadari bahwa racunnya semakin tebal. 

Shin melanjutkan sambil mengeluarkan racun, meninggalkan jalur yang aman di belakang 
mereka. 

Sepertinya ada di sini. 

"Iya. Di tempat seperti ini tidak akan ada risiko siapa pun menemukannya secara 
kebetulan. Ada jejak bahwa kuncinya telah dibuka. " 

Mata Shin bisa dengan jelas melihat jejak -- sidik jari merah -- bahwa skill digunakan untuk 
membuka kunci. Schnee seharusnya bisa melihatnya juga. 

Jejak, tuan...? 

Penjaga kerajaan dan fungsionaris tidak bisa melihat sidik jari, jadi mereka melihat kunci 
dengan ekspresi tegas. 

Berkat keahlian mereka, Shin dan Schnee dapat melihat sidik jari di gembok, jadi tanpa 
menggunakan apa pun, sidik jari akan terlihat seperti gembok lainnya. 

"Karena kita bisa melihat mereka dengan sangat jelas, kurasa pelakunya yakin tidak akan 
ada yang tahu?" 

"Atau mereka tidak punya metode untuk menghapus jejak, menurutku." 

Sebagian besar pemain dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pencuri akan 
mempelajari keterampilan seperti itu. Dalam kasus seperti ini, yang melibatkan lebih dari 
sekadar membuka kunci, keterampilan untuk menghilangkan jejak membuka kunci juga 
diperlukan. 

Sebagian besar pemain yang menggunakan keterampilan tersebut adalah PK atau mereka 
yang mencuri dari pemain lain. 

Ada banyak pemain yang berspesialisasi dalam lockpicking, tetapi meski begitu, rasanya 
tidak wajar jika jejaknya tetap begitu jelas di kunci. 

Semakin terampil penggunanya, semakin sedikit jejak yang tersisa. Pengalaman Shin 
memberitahunya bahwa hanya pemula yang akan meninggalkan begitu banyak jejak yang 
jelas. 
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"Perbendaharaan disusun untuk menampung lebih banyak item berharga semakin Anda 
maju. Senjata dan perlengkapan terkait ada di kanan, sementara semua item lainnya ada di 
sebelah kiri. " 

Kelompok itu membuka kunci dan memasuki perbendaharaan. Shin maju ke arah racun itu 
terasa lebih kuat, sambil mendengarkan penjelasan fungsionaris itu. 

Ruang perbendaharaan adalah ruangan berbentuk persegi panjang, membentang semakin 
dalam. 

Shin berhenti ketika mereka sampai di tengah ruangan. Dia mendekati pajangan perhiasan 
berharga, meraih tepi dudukan yang menampung kalung yang dihiasi permata ungu dan 
memindahkannya. 

"Ini adalah..." 

Pengawal kerajaan dan fungsionaris menelan nafas mereka. Penyangga itu 
menyembunyikan benda seperti batu yang hanya bisa digambarkan sebagai racun padat. 

Benda segi delapan itu seukuran kepalan tangan dan, setelah diperiksa lebih dekat, 
terungkap bahwa benda itu bisa menyaring cahaya. Itu mungkin batu permata aslinya. 

Shin mengambilnya dan menggunakan keterampilan analisisnya. Dia tahu tidak ada 
jebakan dan racun tidak bisa memengaruhinya. 

"Permata ini memiliki racun yang menyebabkan kelumpuhan. Tapi itu dia. " 

Tidak cukup untuk menyebarkan racun ke seluruh kastil. Shin menganalisis dasar kalung 
itu dengan sekejap dan menemukan bahwa itu disihir dengan mantra untuk menyebarkan 
racun. 

"Mari kita bawa ini bersama kita. Jika diubah menjadi kartu, racun tidak akan bisa 
menyebar lagi. " 

Schnee menyimpan permata dan basis kalung di kotak item. Mereka mencari alat lain 
seperti itu, tetapi tidak menemukannya. 

"(Apa yang ingin dilakukan pelakunya dengan ini ...?)" 

Shin mengajukan pertanyaan kepada Schnee melalui Mind Chat. Waktunya tepat untuk 
melakukan sesuatu, tetapi tidak ada tindakan yang diambil. Jejak yang sangat terlihat. Pasti 
ada sesuatu yang salah dalam keseluruhan urusan ini. 

"(Batu permata yang tersihir dengan racun tidak dapat dianalisis, jadi ini mungkin hanya 
eksperimen.)" 
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Shin mencoba menganalisis batu permata yang tersihir dengan racun, tetapi tidak tahu 
persis jenis apa itu. Itu tampak seperti batu permata, tetapi bisa juga merupakan mineral. 

Shin mengira itu mirip dengan permata yang diberikan Baomultan padanya, tetapi dia 
tidak bisa mulai membandingkan mereka ketika penjaga kerajaan dan fungsionaris masih 
ada. Berpikir mereka harus membuat laporan terlebih dahulu, kelompok Shin kembali ke 
kamar raja. 

"Item yang menghasilkan racun? Mengapa hal seperti itu ada di perbendaharaan...? " 

Ekspresi Graffior sangat serius. 

"(Apakah menurutmu setan mungkin terlibat dalam hal ini?)" 

Graffior tenggelam dalam pikirannya, jadi Shin menghubungkan Obrolan Pikiran dengan 
Schnee dan yang lainnya. Karena mereka berada di kelompok yang sama, pesan itu akan 
sampai ke Shibaid dan yang lainnya juga, bahkan jika mereka berjauhan. 

"(Waah !? Eh? K-kenapa aku bisa mendengar suara Shin !?)" 

Sebelum ada yang bisa menjawab, mereka mendengar suara bingung Tiera. 

Fungsi chat yang dia gunakan adalah milik "generasi lama" dari era game, jadi Tiera, 
anggota dari "generasi baru", seharusnya tidak bisa mendengarnya. 

Pesan obrolan yang dikirim ke seluruh pihak, bagaimanapun, sampai ke Tiera juga. 

Shin mendengar suaranya yang terkejut dan bertanya-tanya apakah itu efek samping dari 
perpaduannya dengan Marino. 

Dia tidak pernah mengirim pesan pribadi ke Tiera, jadi dia tidak akan tahu kapan Tiera bisa 
mulai mendengarnya. 

Namun demikian, fusi dengan Marino adalah satu-satunya pemicu yang dapat dia pikirkan. 

"(I-ini sangat memalukan...)" 

Bahkan jika hanya Shin dan party yang akan mendengar, Tiera menjadi sasaran rasa malu 
karena semua pikirannya ditampilkan secara terbuka sampai dia terbiasa dengan Obrolan 
Pikiran. 

Menurut Shibaid, dia tersipu begitu keras sampai-sampai uap panas keluar dari kepalanya. 
Bahkan Baomultan menatapnya dengan prihatin. 

"(Er... maafkan aku.)" 
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Shin tidak berpikir Mind Chat akan terhubung dengan Tiera, tetapi dia adalah 
penyebabnya, jadi dia dengan jujur meminta maaf. 

"(Jangan bicarakan itu lagi, tolong...)" 

"(Mengerti. Jadi, tentang iblis ... bagaimana menurutmu, semuanya?)" 

Tiera dengan lemah memohon pada Shin untuk mengubah topik dan dia segera 
mematuhinya, berpikir untuk menebus kesalahannya nanti. 

Raja Graffior dan yang lainnya sedang berbicara tentang tindakan pencegahan apa yang 
bisa mereka ambil, jadi Shin melanjutkan percakapan sambil memperhatikan untuk tidak 
menunjukkan tanggapan yang tidak wajar. 

"(Rasanya seperti ada sesuatu yang salah. Setan yang kita lihat sampai sekarang tidak akan 
membiarkan kesempatan pergi seperti itu.)" 

Jika pesta Shin tidak datang, tidak ada seorang pun di kastil yang bisa bergerak. Bahkan jika 
itu hanya persiapan untuk sesuatu, anehnya tidak ada tindakan sama sekali setelah 
keracunan. 

Selain itu, tidak ada racun yang dapat ditemukan di permata dan pangkalan yang 
dikumpulkan Shin. 

"(Siapa pun yang menyusup ke dalam perbendaharaan mungkin dikendalikan. Itu akan 
menjelaskan mengapa kami tidak menemukan racun. Kami masih belum tahu sejauh mana 
apa yang bisa mereka lakukan.)" 

Schnee teringat kardinal Greyl, yang telah memindahkan Shin, Schnee, dan putri kedua 
Rionne dari Bayreuth ke Tempat Suci. 

Dia telah dipengaruhi oleh berbagai penyakit status dan bekerja sama dengan iblis tanpa 
sepengetahuannya. 

"(Kali ini rencananya tampak lebih rumit, jika memang ada iblis di balik ini, itu pasti orang 
yang cukup pintar, bukan? Tapi kalau begitu, mengapa itu mengatur sesuatu seperti ini?)" 

"(Karena ia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, ia menggunakannya untuk membuat 
orang menderita?)" 

Sety menjawab pertanyaan Filma dengan sebuah teori. Sesuatu seperti itu pernah terjadi di 
masa lalu. 

Setan yang menculik wanita suci gereja membuat rencana untuk membuat orang 
menderita. 
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Itu bisa dengan mudah membunuh mereka pada waktu tertentu, tetapi tidak. Shin dan yang 
lainnya mengetahui secara langsung bahwa iblis seperti itu juga ada. 

"(Berdasarkan iblis yang kita hadapi sampai sekarang, kita dapat mengatakan bahwa 
metode mereka telah sedikit berubah. Aman juga untuk mengatakan bahwa mereka 
mungkin memiliki kemampuan yang tidak kita sadari. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, 
tapi mari saling memberi informasi tentang apa pun yang kami perhatikan.) " 

Jika mereka melanjutkan Obrolan Pikiran terlalu lama, mereka tidak akan bisa mengikuti 
percakapan Graffior dan yang lainnya, jadi Shin menghentikannya untuk saat ini. 

Schnee tampak seperti dia bisa mengikuti tanpa masalah, tetapi Shin berjuang untuk 
mengikuti dua percakapan sekaligus. Apalagi kali ini, ada banyak hal yang harus dipikirkan, 
jadi dia takut mengatakan hal yang salah kepada orang yang salah. 

Schnee yang memimpin percakapan dengan Graffior dan yang lainnya, jadi itu berhasil 
sampai sekarang. 

"Ayo gunakan item dan bersihkan racun dalam kelompok. Setan mungkin melakukan 
sesuatu, tetapi jika kita pergi satu per satu kastil dan fungsinya akan tetap lumpuh. 
Mungkin ada beberapa yang bisa mati karena racun. " 

"Saya kira itu tidak bisa dihindari. Jika musuh merencanakan sesuatu di luar kastil, 
menghabiskan terlalu banyak waktu di sini akan menguntungkan mereka. Ini keputusan 
yang cukup sulit. Untuk berpikir mungkin benar-benar ada setan. Sejujurnya saya pikir 
mereka hanya ada di dongeng lama. " 

Kelompok Shin telah menghadapi mereka beberapa kali, tetapi hanya sedikit orang di 
dunia ini yang menyadari aktivitas iblis. 

Bahkan raja seperti Graffior tidak terkecuali. 

Shin berpikir bahwa mereka harus memberi tahu koneksi mereka bahwa iblis sedang 
bergerak lagi, setelah situasi saat ini diselesaikan. 

Setelah percakapan, mereka mulai memurnikan kastil racun. Area yang terkena 
dampaknya luas, tetapi racunnya sendiri tidak terlalu kuat. 

Shin dengan cepat membuat item antitoksin dengan keahliannya dan memberikannya 
kepada tentara yang disembuhkan. Dia juga meminta Sety dan Filma untuk terus 
mengeluarkan racun dan memberikan penawarnya. 

Prajurit yang disembuhkan pada gilirannya akan menjadi penyembuh, jadi tidak butuh 
banyak waktu sampai semua prajurit di kastil pulih. 

Menu menunjukkan bahwa masih sedikit setelah jam 10 malam. 
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Kelompok itu tiba di Passner beberapa saat setelah jam 7 malam, jadi sekitar tiga jam telah 
berlalu sejak mereka mulai menuju kastil. Penghapusan racun sebenarnya memakan waktu 
sekitar dua jam. 

"Kupikir Durgin akan menyerang, tapi sepertinya tidak ada yang terjadi saat ini." 

"Baik. Kenapa mereka menyebarkan racun itu? Tidak ada serangan dari Durgin atau siapa 
pun, tidak ada yang diambil, tidak ada yang diculik. Ini mulai terdengar seperti lelucon yang 
memuakkan. " 

Di sebuah ruangan yang ditugaskan ke pesta, Shin berbicara sambil melihat keluar jendela 
dan Filma, yang duduk di kursi, menjawab sambil memiringkan kepalanya dengan tidak 
percaya. 

Mereka telah diberi kamar individu, tetapi mereka berkumpul di kamar Shin untuk 
berdiskusi. 

"Jika musuh benar-benar cerdas, ia mungkin telah menyadari kehadiran kita dan 
menyembunyikan dirinya ..." 

"Tapi racunnya sudah menyebar sebelum kami tiba. Sepertinya itu terlalu dibuat-buat, 
bukan? " 

Jika iblis itu hanya memiliki kekuatan bertarung rata-rata, ia mungkin akan merasakan 
betapa kuatnya kelompok Shin dan melarikan diri, kata Filma sambil berpikir. 

Seperti yang dikatakan Sety, itu tidak terdengar masuk akal. 

"Bahkan jika itu adalah aksi teroris tanpa pandang bulu, efeknya terlalu ringan. 
Mungkinkah dalang sebenarnya bukanlah iblis? " 

"Kemungkinan itu ada. Ini tidak seperti setan yang bertanggung jawab atas semua hal 
buruk yang terjadi. " 

Shin setuju dengan hipotesis Schnee. 

Di dunia ini monster adalah ancaman yang selalu ada, tetapi negara-negara masih akan 
berperang satu sama lain pada saat-saat tertentu. 

Saat ini, karena hubungan kekuasaan antar negara dan hubungan antar wilayah tetangga, 
tidak ada perang berskala besar yang terjadi, tetapi kemungkinan pecahnya konflik di masa 
depan masih ada. 

Setelah Senja Keagungan, konflik yang lebih kecil pecah di berbagai wilayah, seperti yang 
Shin pelajari dari dokumen yang telah dia baca sebelumnya. 
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Kemungkinan tindakan ini disebabkan oleh agen asing tidaklah nol. Meski begitu, masih 
banyak poin yang tidak jelas tentang keseluruhan perselingkuhan. 

"Aku tidak bisa merasakan racun, tapi ada aura aneh di sini. Sesuatu seperti... campuran? " 

Hanya Shin dan partainya yang ada di ruangan itu, jadi Yuzuha mengambil bentuk manusia 
dan berbicara. Duduk di sofa di sebelah Shin, dia tampak bingung. 

Yuzuha juga bisa merasakan racun, tapi dia dengan yakin mengatakan bahwa tidak ada 
racun di sekitarnya. Dia bisa merasakan aura yang tidak biasa. 

"Campuran? Bagaimana rasanya tepatnya? " 

Shin berpikir akan sulit untuk menjelaskan sensasi seperti itu, tetapi memutuskan untuk 
bertanya pada Yuzuha. 

"Seperti perasaan negatif, dekat dengan racun... kurasa?" 

Itu bukan ketidakmurnian yang kuat, tetapi sesuatu yang lebih dekat dengan emosi negatif 
yang tertinggal. 

Yuzuha menambahkan bahwa Shin dan Schnee tidak bisa merasakannya karena itu bukan 
racun dan juga sangat lemah. 

"Entah sudah lama berlalu atau sudah pingsan sejak awal. Kami juga tidak tahu pasti 
tentang ini. Kami tahu bahwa itu jelas memusuhi kami dan Durgin mendarat di sini karena 
suatu alasan. " 

Penyebabnya masih belum diketahui, tapi pasti ada dalang yang bersembunyi di balik 
bayangan. 

Durgin, seperti Baomultan, adalah makhluk yang diperlukan dunia. Jika memungkinkan, 
Shin ingin melakukan sesuatu untuk monster itu. 

"Mari kita tetap waspada hari ini. Menurutku kita harus tidur bergiliran, bagaimana 
menurut kalian semua? " 

Semua orang mengangguk ke proposal Shin. Mereka semua sudah banyak beristirahat di 
Romenun, sehingga kondisi mereka sempurna. 

Ada item yang membantu pengguna tidak merasa mengantuk. 

Menurut Shibaid, meskipun nyaman, item ini membuat kelelahan menumpuk lebih cepat 
dan membuatnya lebih mudah kehilangan fokus, jadi lebih baik beristirahat jika 
memungkinkan. 
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Shin tidak pernah menggunakan barang seperti itu setelah datang ke dunia ini, jadi dia 
memutuskan untuk mengikuti saran Shibaid. 

Ada juga keterampilan yang bisa memperingatkan pengguna jika ada monster yang 
mendekat. 

Seseorang akan berjaga-jaga untuk berjaga-jaga sementara yang lain tidur, tetapi tidak ada 
alasan bagi semua orang untuk memaksa diri mereka sendiri untuk tetap terjaga. 

"Pertama, aku dan---" 

"Dan saya." 

Schnee mengangkat tangannya sebelum Shin mengakhiri kalimatnya. Filma dan Sety 
mengangguk, tahu ada senyum di bibir mereka. 

"Aku juga akan begadang!" 

Yuzuha bergabung sambil bersandar pada Shin. Dia telah memulihkan sebagian besar 
kekuatannya dan terlihat hampir seperti orang dewasa, tetapi banyak dari gerakannya 
yang masih kekanak-kanakan. 

Dia lebih tinggi dari sebelumnya, jadi telinga rubah runcingnya bisa menyentuh Shin. 
Mereka kadang-kadang bergerak, yang menurut Shin agak geli. 

"Ya ampun, sepertinya Schnee memiliki saingan di sini." 

"Bukan masalah. Shin bukanlah orang yang berubah-ubah. " 

Schnee dengan tajam membalas lelucon Filma, balas tersenyum. Tingkah laku dan kata-
katanya sepenuhnya mengungkapkan kepercayaannya padanya. 

"Schnee akan selalu sedikit panik dalam situasi ini, tapi lihat senyum percaya dirinya 
sekarang...! Mereka pasti berhasil... " 

"Tapi ini lebih terasa seperti kakak besar Schnee. Dia bukan tipe orang yang menangkap 
dan mengikat mereka, tetapi menangkap seseorang dan membuat mereka merasa tidak 
ingin melarikan diri. Saya yakin Shin sudah terjebak dalam berbagai hal. Seperti melalui 
perutnya. " 

"Kalian berdua? Kamu tahu kalau kamu terus mengatakan apapun yang kamu suka seperti 
itu, aku harus mengambil tindakan pencegahan yang tepat? " 

Aura Schnee berubah. 

Filma dan Sety mengerti bahwa mereka akan masuk ke wilayah berbahaya dan segera 
pergi, mengatakan mereka akan tidur dulu. 
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"Mereka selalu siap untuk mengejekku, mereka berdua ..." 

"Lagipula auramu menjadi lebih lembut. Kurasa lebih mudah bercanda seperti itu sekarang. 
" 

Shin yakin mereka tidak akan banyak bicara sebelumnya. 

"Akan jadi masalah jika mereka menganggapku lebih mudah untuk diolok-olok." 

"Mereka tidak hanya bersenang-senang dengan biaya Anda, Anda tahu itu. Biarkan mereka 
bersenang-senang. " 

"Kamu bisa mengatakan itu karena mereka tidak mengejekmu, Shin. Selain itu, mereka 
menanyakan hal-hal yang memalukan kepada saya saat Anda tidak ada. " 

Schnee tampak sangat malu, karena wajahnya memerah. Tampaknya mereka menggali 
sangat dalam, mungkin tanpa hambatan karena mereka berasal dari jenis kelamin yang 
sama. 

Shibaid juga ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi, tetapi, karena 
kepribadiannya, dia tidak akan pernah mengajukan pertanyaan intim seperti yang 
dilakukan Filma dan Sety. 

"Saya agak mengerti Filma dan Sety. Shibaid tidak pernah menanyakan apapun padaku. " 

Seperti Filma dan Sety dengan Schnee, bagi Shibaid pasti akan lebih mudah untuk bertanya 
kepada Shin tentang apa yang terjadi saat dia sendirian dengan Schnee. 

Shin tidak ingat pernah ditanyai pertanyaan seperti itu. 

"Aku ingin tahu apakah dia menahan diri?" 

Ketika mereka bertemu di dunia ini, Shin mengatakan kepada Shibaid untuk tidak 
terkekang dengannya, tetapi Dragnil jelas masih merasakan hubungan tuan-pelayan 
mereka dengan kuat. 

Mereka berasal dari kelompok yang sama dan saling mempercayakan punggung satu sama 
lain dalam pertempuran. Meski begitu, Shin merasa bahwa mungkin tidak ada dinding, tapi 
garis jelas terlihat di antara mereka. 

"Dalam kasus Shibaid, saya pikir itu lebih karena kepribadiannya daripada pengekangan. 
Jika Girard ada di sini, dia akan mengajukan pertanyaan setanggal Filma, kurasa. " 

Shin setuju bahwa Girard akan melakukan hal itu. Bahkan jika mereka berdua adalah 
pejuang, kepribadian Girard dan Shibaid sangat berbeda. 

"Pemikiran Shibaid menjadi lebih fleksibel. Saya kira waktunya sebagai raja bermanfaat. " 
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"Betulkah? Saya tidak berpikir bahwa dia banyak berubah... tidak, saya rasa dia berubah. " 

Shin mengingat apa yang Shibaid katakan ketika mereka bertemu lagi, kata-kata seperti 
rapat umum rajanya, dan menarik kembali pernyataannya. 

Di era game, Shibaid tidak akan pernah dengan santai memanggil Shin kecuali 
diperintahkan. 

"... Semua orang berubah. Setiap orang telah hidup selama ini. Tentu saja. " 

"Shin?" 

Schnee, menganggapnya berbeda dari biasanya, tidak bisa menahan untuk memanggil 
namanya. 

"Tidak, hanya saja aku tidak pernah menanyakan dengan benar kepada semua orang 
tentang bagaimana mereka hidup, apa yang mereka lakukan saat aku tidak ada." 

Dia telah membicarakannya dengan Schnee ketika mereka sendirian, tetapi selain dia, satu-
satunya yang Shin berbicara panjang lebar adalah Girard. 

Mengingat dia telah hidup lebih dari 500 tahun, itu hanya momen kecil, tetapi bagi Shin itu 
adalah sesuatu yang tak terlupakan. 

Dia telah mendengar hal-hal yang sangat dangkal dari Shibaid, Filma dan Sety. 

Saat berbicara dengan Schnee dan Yuzuha, Shin berpikir bahwa dia harus berbicara dengan 
mereka bertiga lebih banyak. 

"Mari saya mulai dengan berbicara tentang mereka dari sudut pandang saya. Ini lebih baik 
daripada hanya menunggu, bukan? " 

"Ya silahkan." 

Shin menyetujui lamaran Schnee, menyuruh Yuzuha yang mengantuk berubah menjadi 
mode rubah kecil dan menggendongnya di pelukannya. Dia berpelukan dan dengan cepat 
tertidur ke alam mimpi. 

Yuzuha berkata dia akan tetap terjaga, tapi ternyata dia menyerah pada tidur. 

"Ini sudah waktunya tidur Yuzuha." 

"Sulit untuk berpikir bahwa dia adalah monster legendaris..." 

Yuzuha biasanya datang lebih awal di malam hari. 
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Kecuali jika musuh sudah dekat, pada hari-hari biasa dia akan selalu tidur nyenyak. Jadi 
mungkin hari ini tidak akan ada serangan musuh. 

Mungkin dia sudah terbiasa dengan tubuhnya saat dia tidur, jadi dia bisa melakukannya 
sekarang juga. 

"Kamu juga tidak bisa tidur, oke Shin?" 

"Tentu saja saya tahu." 

Shin menempatkan Yuzuha di pangkuannya, berhati-hati untuk tidak membangunkannya, 
membelai bulunya saat dia mendengarkan Schnee. 

◆◆◆◆ 

Iklan 
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Vol. 16 - 3.3 
TNG Vol. 16 Bab 3 Bagian 3 Pagi selanjutnya. 

Shin dan Schnee telah menghabiskan malam yang damai; Filma dan Sety datang untuk 
bertukar tempat, jadi Shin dan Schnee tidak perlu membangunkan mereka. 

Tidak ada serangan sama sekali. 

Shin bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat warga kota, sibuk dengan aktivitas 
sehari-hari mereka. 

Bahkan jika ada rumor bahwa Durgin akan segera menyerang, jika mereka tetap tinggal di 
rumah mereka, mereka tidak bisa terus hidup. Setiap orang memiliki berbagai alasan yang 
berbeda, tetapi mereka mencoba menjalani gaya hidup mereka yang biasa tanpa menyerah 
pada rasa takut. 

Menurut maid yang ditugaskan di party Shin, ada lebih sedikit orang yang keluar. 

"Kehadiran item yang mereka pasang hilang, jadi mereka lebih berhati-hati?" 

"Itu kemungkinan." 

Shin menjawab pertanyaan Sety, ekspresi mendung di wajahnya. 

Racun yang memenuhi kastil bukanlah milik Durgin. 

Penampilan Durgin dan insiden racun bahkan bisa sama sekali tidak berhubungan. Ada 
terlalu banyak kemungkinan untuk dipertimbangkan. 

"Apa yang akan kita lakukan hari ini? Kita bisa tinggal di kastil dan memantau situasinya, 
kurasa? " 

Benteng itu terletak di tengah kota: itu adalah lokasi yang memungkinkan akses cepat ke 
tempat mana pun yang diserang Durgin. Dengan demikian, proposal Filma sah. 

"Tapi aku ingin melakukan sesuatu sebelum itu datang ke kota." 

Jika sayap Durgin rusak oleh senjata atau serangan sihir, itu mungkin saja untuk 
membuatnya jatuh ke tanah, meskipun itu akan menyebabkan kerusakan pada kota. 

Durgin adalah monster terbang, jadi tidak ada yang tahu lokasi mana yang akan berubah 
menjadi medan perang sampai pertempuran dimulai. Mengevakuasi warga segera akan 
sulit. Jika Durgin menabrak sebuah gedung, orang-orang di dalamnya mungkin terluka dan 
pasti akan kesulitan untuk melarikan diri nanti, bahkan jika mereka selamat. 
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Jika racunnya tersebar, orang normal tanpa perlawanan akan mati di tempat. Jika 
memungkinkan, mereka ingin melancarkan pertarungan di luar kota. 

"Apakah itu selalu datang dari arah yang sama?" 

"Saya tidak mendengar apapun tentang itu. Kami harus mengkonfirmasinya. " 

Schnee menjawab pertanyaan Filma setelah mencoba mengingat apakah mereka telah 
mendengar sesuatu. Oleh karena itu, kelompok Shin memutuskan untuk berkonsultasi 
dengan Garon dan yang lainnya, yang juga menginap di kastil. 

"Dari mana Durgin berasal? Itu utara, kan? " 

"Ya itu betul. Tapi kita hanya tahu arahnya, tidak ada yang tahu kalau ada yang seperti itu. 
Mungkin datang ke sini setelah menyerang kota negara lain atau serupa. " 

Durgin selalu datang pada waktu yang berbeda, sehingga sulit untuk diprediksi. 

"Jadi, sejauh yang kami tahu, itu selalu datang dari utara. Mungkin ia memiliki sarang di 
suatu tempat... meskipun kedengarannya tidak begitu mungkin. " 

"Bahkan tanpa sarang, satu Durgin akan dengan mudah menemukan tempat untuk 
beristirahat, aku berani bertaruh. Yah, tidak banyak yang bisa kita lakukan bahkan jika kita 
menemukan tempat tinggalnya. " 

Garon menggelengkan kepalanya melihat betapa tidak berdayanya situasi itu. 

Di sebelah utara Passner ada beberapa kota, meski tidak ada yang seukuran negara. Ada 
beberapa desa juga, dan Garon khawatir tentang korban atau kerusakan yang mungkin 
mereka derita. 

Shin mencoba mengingat semua yang dia ketahui tentang Durgin, tetapi itu adalah monster 
yang berkelana ke seluruh dunia dan muncul secara acak. Menemukan tempat tinggalnya 
adalah hal yang hampir mustahil. Di era permainan, cara paling efektif adalah menemukan 
area terkutuk atau area tercemar dan memantaunya. 

"Dalam game, kami biasanya mengatur item untuk menyerang monster yang datang." 

Ada acara rutin di mana monster menyerang kota. 

Sebagian besar kota dilengkapi dengan perangkat sihir yang dibuat oleh pemain yang 
memiliki spesialisasi dalam pembuatan item, jadi kecuali di masa-masa awal permainan, 
monster tidak pernah berani terbang di atas kota. 

Kota tertentu dipersenjatai dengan sangat baik sehingga kejadian seperti itu akan 
diselesaikan tanpa intervensi langsung dari pemain. 
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Pengejaran yang gila-gilaan terhadap kerajinan barang dan perangkat sihir telah membuat 
pencipta tercengang. 

Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dibuat ulang sekarang, jadi itu adalah 
masalah yang harus dihadapi. 

"Apakah kamu menemukan sesuatu?" 

"Tidak, saya hanya berbicara pada diri saya sendiri." 

Garon rupanya mendengar apa yang dibisikkan Shin pada dirinya sendiri. Shin menjawab 
bahwa itu bukan apa-apa dan mulai berpikir lagi. 

Setelah berdiskusi lebih lanjut, mereka memutuskan bahwa Shin akan tinggal di tengah 
kota, sementara anggota partai lainnya akan berjaga di tembok kota: Schnee di sisi utara, 
Filma di sisi barat, Sety di sisi timur dan Yuzuha di sisi sisi selatan. 

Kelompok Garon akan menjaga raja, dengan peralatan yang Shin berikan kepada mereka. 
Ada juga penjaga kerajaan, tapi karena itu Garon dan rekan-rekannya, para penjaga 
menerima kerja sama mereka. Mereka adalah petualang yang bisa menggunakan peralatan 
sekelas Mitologi dan telah melewati bahaya di area mematikan demi Passner, jadi tidak ada 
yang mengungkapkan ketidakpuasan. 

"(Bosan, kuu.)" 

Setelah setengah hari bertugas jaga, Yuzuha mengirimkan pesan ini. 

Shin juga mengerti bagaimana perasaannya. 

Menunggu sesuatu yang mungkin datang kapan saja, atau tidak datang sama sekali, 
ternyata lebih melelahkan dari yang diharapkan. Terutama karena itu adalah sesuatu yang 
mereka lebih suka tidak pernah datang. 

Para prajurit yang berjaga telah diberi tahu bahwa Schnee dan yang lainnya akan 
bergabung dengan mereka. Mereka tahu bahwa raja secara pribadi telah meminta bantuan 
mereka, tetapi untuk melihat petualang tak dikenal melakukan pekerjaan mereka, itu 
normal bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka tidak dipercaya dan menatap Schnee 
dan anggota party lainnya dengan ekspresi tidak puas. 

Para prajurit, bagaimanapun, secara langsung mengalami betapa menakutkannya Durgin. 
Mereka tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersikap bangga, dan mereka 
menyambut Schnee dan yang lainnya. 

Para prajurit bahkan bersikap sopan dan santun kepada Yuzuha, yang berpenampilan 
seperti gadis muda. 
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Obrolan Pikiran Yuzuha dikirim ke Schnee dan yang lainnya juga, tetapi mereka mungkin 
mengerti bahwa dia bermaksud pesan untuk Shin dan tidak mengatakan apa-apa. 

"(Aku akan mempersiapkan kalian semua dengan baik dan cantik nanti, jadi lakukan ini 
untukku, tolong.)" 

"(Kuu! Oke!)" 

Obrolan Pikiran cukup damai, untuk saat ini. Yuzuha terdengar lucu, tapi dia juga 
memperhatikan sekeliling dengan hati-hati. 

Perubahan akhirnya terjadi setelah satu hari penuh tugas jaga, tepat saat hiruk pikuk pagi 
mulai mereda. 

Iklan 
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Vol. 16 - 4.1 
Rumah ToC GERBANG BARU ToC DAR ToC SETP TWEM ToC ToC BBYW FanArts Belajar 
bahasa Jepang (Hiragana Dasar) TNG Vol. 16 Bab 4 Bagian 1 "(Banyak tanggapan datang 
dari utara. Langit tampak tidak normal. Awan gelap secara bertahap menutupinya. Bisakah 
semua orang memastikan?)" 

Schnee mengirim Obrolan Pikiran ke pesta. 

Shin memandang ke langit dan melihat awan gelap menutupi itu. 

Itu bukanlah jenis kegelapan yang bisa dilihat pada hari-hari mendung. Sepertinya 
seseorang sedang mengecat langit dengan ter. 

Kecepatan di mana langit menjadi gelap juga tidak wajar. Itu menyebar ke mana-mana. 

Siapapun yang mengenali awan yang melayang di langit akan menyadari bahwa ini adalah 
fenomena yang sama sekali berbeda. 

Awan semakin meningkat, seperti karpet yang terguling di atas permukaan. Begitu mereka 
muncul, mereka tetap di tempatnya, berat, tidak bergerak. 

Tidak ada yang akan mengira itu adalah fenomena alam. 

Ketinggian awan sedikit di atas kastil tempat Shin berada: terlalu rendah untuk menjadi 
awan sungguhan. 

Shin bisa melihat dengan jelas bahwa awan hitam membelah bumi dari langit, dimana 
awan putih tergantung. 

Filma dan yang lainnya juga melaporkan melihat fenomena yang sama. 

"(Banyak tanggapan sedang menuju ke arah kami. Mereka adalah...)" 

Shin meningkatkan jangkauan deteksinya dan mendeteksi banyak kehadiran menuju 
Passner. Dia juga memperkuat penglihatannya dengan 【Clairvoyance】 dan mengungkap 

identitas mereka. 

Hal pertama yang dia perhatikan adalah naga raksasa di depan. 

Itu lebih kecil dari yang Shin lihat di daerah Baomultan, tapi masih lebih besar dari yang 
diingat Shin. Penampilannya seperti yang Shin ingat. 

-- Durgin -- Level 703 

-- Cuci Otak VIII 
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【Analisis】 menunjukkan nama naga busuk, Durgin. 

Namanya, bagaimanapun, diikuti dengan kata yang tidak ingin dilihat Shin. 

【Brainwash】. 

Itu adalah yang paling kuat dari semua penyakit status manipulasi mental. 

Efeknya sederhana: untuk jangka waktu terbatas, dimungkinkan untuk memerintahkan 
target untuk "Menyerang", "Bertahan" atau "Bergerak". 

Dalam kasus "Serangan", itu juga memungkinkan untuk menetapkan target untuk 
menyerang. 

Dalam kasus "Bertahan", seperti namanya, target yang dicuci otak akan mengambil posisi 
bertahan. 

Dalam kasus "Pindah", jika target yang dicuci otak diperintahkan untuk pindah ke 
lokasinya saat ini, ia hanya akan berdiri di sana, tidak berdaya. 

Itu adalah skill yang lebih unggul dari 【Confusion】, yang memaksa target yang terkena 

untuk menyerang secara acak, atau 【Charm】, yang menghalangi target untuk menyerang 

lawan jenis. Pemain harus sangat berhati-hati dengannya. 

Alasannya adalah 【Brainwash】 biasanya digunakan oleh PK. 

Terlepas dari namanya, itu masih dibatasi oleh pengaturan gim. Tubuh pemain yang 
terpengaruh hanya akan bergerak sendiri, tidak ada gangguan yang sebenarnya dengan 
pikiran mereka. 

Rasanya tidak menyenangkan untuk merasakan anggota tubuh seseorang bergerak sendiri, 
tetapi hal yang sama dapat dikatakan untuk semua keterampilan manipulasi mental. 

【Brainwash】 lebih kuat dari skill manipulasi mental lainnya tapi juga memiliki tingkat 

kegagalan yang lebih tinggi. Bahkan jika kastor menaikkan level durasinya tidak akan 
memperpanjang banyak, dalam game itu hanya keterampilan yang mengganggu. 

Ya,  di dalam game . 

"Binatang dewa dan monster serupa seharusnya tidak terpengaruh oleh keterampilan 
manipulasi mental." 

Yuzuha dan Kagutsuchi adalah monster dewa, sedangkan Baomultan dan Durgin adalah 
monster yang mirip dengan mereka. 
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Di era permainan, pemain telah mencoba menggunakan keterampilan seperti itu untuk 
melawan mereka, jadi tercatat bahwa mereka tidak berfungsi. 

Itu juga jelas membuktikan bahwa Durgin tidak bisa terpengaruh oleh 【Brainwash】 atau 

skill manipulasi mental lainnya. 

"Tepat sekali. Tapi kecuali 【Analisis】 salah, Durgin jelas berada di bawah pengaruh 【

Brainwash】 sekarang. Aku ingin tahu apa yang terjadi... " 

"Banyak hal telah berubah dari era game, itulah yang. Kami telah melihat contoh lain 
sebelumnya, tetapi jika manipulasi mental telah menjadi kenyataan, itu sangat buruk. " 

Durasinya mungkin juga berbeda. Keterampilan normal akan sudah usang, bahkan jika itu 
sudah maksimal. Namun, Durgin yang mendekati Passner tidak menunjukkan tanda-tanda 
akan dilepaskan dari 【Brainwash】. 

"Itu sepertinya tidak bisa dikendalikan, tapi tetap saja berbahaya bagi Passner." 

Shin berbalik menuju bayang-bayang di bawah awan hitam yang mengikuti di belakang 
Durgin. 

Berlari di tanah seolah mengikuti awan hitam adalah monster berkaki empat dengan mulut 
seperti buaya, Garmag. 

Bersama mereka juga ada monster mirip serangga dengan empat sayap tipis dan mulut 
panjang seperti jerami. Kikiuz. 

Mereka berdua monster yang muncul di daerah tercemar yang sering dikunjungi 
Baomultan dan Durgin. 

Garmag membuang daging, tulang, dan bahan padat lainnya, sedangkan Kikiuz membuang 
darah dan cairan lainnya. Di dalam game, mereka disebut "penyapu". 

"(Area di bawah awan berubah menjadi area yang tercemar?)" 

Shin mengatur semua informasi yang tersedia sambil berlari menuju gerbang utara. 

Garmag dan Kikiuz juga muncul di area yang tidak terkontaminasi, jadi apapun alasannya, 
tidak aneh jika mereka berada di sana. Namun, sangat aneh bahwa hutan dan dataran 
menjadi hitam setelah mereka lewat. 

Garmag dan Kikiuz tinggal di daerah yang tercemar tetapi tidak menyebarkan polusi dari 
tubuh mereka sendiri. 

Polusi itu menyebar hanya di daerah di bawah awan hitam. 
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Awan hitam menyebar di belakang Durgin; Shin kemudian berpikir bahwa Durgin adalah 
penyebabnya dan mengirim instruksi ke Schnee saat dia melanjutkan. 

"(Kita tidak bisa membiarkannya terbang di atas Passner. Target yang akan diserang 
adalah Durgin. Jika memungkinkan, mari kita hancurkan awan di belakangnya juga.)" 

Shin melihat Schnee mengaktifkan 【Blue Judgment】, keterampilan yang memusnahkan 

gerombolan monster yang mendekati Balmel, dan menyiapkan keterampilan sihir sendiri. 

Langit dihiasi dengan awan putih tertutup awan abu-abu dan petir biru mulai turun. 

Petir tidak bisa fokus pada Durgin, tapi mereka menabrak Garmag dan awan, jadi itu tidak 
efektif. 

"Petir menyimpang ... ada sesuatu di atas sana." 

Petir menembus awan, menyebarkannya, dan jatuh ke tanah. 

Garmag dan Kikiuz tidak terlalu lemah terhadap petir, tapi juga tidak menahannya. 

Level mereka bervariasi tetapi semuanya sekitar 400-500, jadi kecuali monster lain 
bertindak sebagai perisai, mereka akan mati di tempat jika diserang. 

Petir itu menembus monster apa pun yang mereka pukul, jadi bahkan jika tidak mengenai 
secara langsung mereka akan terluka parah. 

Hanya Durgin yang hampir tidak tersentuh oleh serangan ganas 【Blue Judgment】. 

Itu tidak menghindari petir: seperti yang Shin katakan, sesuatu telah menangkisnya 
menjauh dari naga. 

Membelokkan mantra sihir yang kuat alih-alih memblokirnya adalah taktik yang digunakan 
tidak hanya oleh pemain, jadi Shin dan Schnee tidak terkejut dengan ini. 

"Kalau begitu, aku akan menargetkannya secara langsung." 

Sety, yang telah pindah ke gerbang utara juga, menggunakan staf eksklusifnya, 『Dusk 

Moon』. 

Dia sudah bersiap untuk meluncurkan mantranya: lingkaran sihir dua lapis muncul di 
ujung tongkatnya. 

Lingkaran sihir mulai berputar perlahan: setelah beberapa detik, seberkas cahaya yang 
lebih lebar dari lingkaran sihir dilepaskan. 

Keterampilan Sihir tipe cahaya 【Valtar Rem】. 
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Pancaran cahaya berlanjut dalam garis lurus, kemudian sekitar 1000 mel dari target 
terbelah menjadi benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang menyerang Durgin 
dari segala arah. 

Bayangan sinar itu membuatnya tampak seperti Durgin sedang diselimuti bola cahaya. 

【Valtar Rem】, seperti 【Blue Judgment】, adalah keterampilan sihir yang ideal untuk 

menyebabkan berbagai kerusakan. 

Awalnya, itu akan menyebabkan panah cahaya menghujani musuh. Sety telah 
memodifikasinya untuk mengarahkan semua anak panah ke Durgin. 

"Itu bahkan menahannya? Saya belum pernah melihat kemampuan seperti itu. " 

"Tapi sepertinya dia tidak bisa terbang lagi. Setidaknya dia tidak akan bisa memasuki kota. 
" 

Mempertimbangkan kekuatan skill dan statistik Sety, Durgin seharusnya sudah berubah 
menjadi daging cincang sekarang. 

Durgin, bagaimanapun, membela diri seolah-olah dia tahu bahwa 【Valtar Rem】 akan 

datang. 

Awan hitam yang terbentuk di belakang Durgin menyelimuti tubuhnya, berfungsi sebagai 
perisai terhadap panah cahaya. 

Mereka tidak bisa melindunginya sepenuhnya. Awan yang mengelilingi Durgin sebagian 
besar telah hilang. 

Durgin sendiri tampaknya mengalami kerusakan, karena ia turun dengan kecepatan tinggi. 
Beberapa awan yang tertinggal di belakang naga itu membuatnya tampak seperti pesawat 
yang akan jatuh. 

"Awan tidak akan terbentuk kecuali Durgin terbang?" 

Shin memastikan bahwa Durgin mendarat dan menyadari bahwa awan hitam, menyebar 
begitu cepat sampai beberapa saat sebelumnya, sekarang masih di udara. 

"Jika itu adalah monster biasa, strategi dasarnya adalah mengalahkannya tanpa 
membiarkannya mendekat..." 

Lebih dekat tidak ada gunanya, tapi kali ini tidak akan semudah itu. 

Durgin mungkin menyerang Passner, bukan atas kemauannya sendiri, tetapi karena ia 
sedang dikendalikan. 
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Item seperti 『Subjugation Collar』, digunakan untuk mengontrol orang, ada. Tidak aneh 

jika item yang bisa mengendalikan monster juga ada. 

Ada juga makhluk seperti Iblis dan Iblis, yang bisa memanipulasi orang lain untuk 
melakukan perintah mereka. Jika mereka mengalahkan Durgin dari kejauhan, mereka juga 
akan kehilangan petunjuk potensial. 

Durgin juga monster yang diperlukan untuk kelangsungan dunia. Mereka tidak ingin 
membunuhnya, jika memungkinkan. 

"Aku sudah tahu itu, tapi melihat mereka seperti ini, mereka benar-benar menakutkan ..." 

"Kami sungguh beruntung karena mereka ada di pihak kami." 

Garon dan Risha, yang kebetulan berada dekat, memandang sihir Schnee dan Sety dengan 
campuran keterkejutan, kebingungan, ketakutan, dan berbagai perasaan lainnya. 

Shin memanfaatkan situasi tersebut untuk menanyakan kepada mereka berapa lama para 
ksatria Pelintas dapat menahan serangan semacam itu. 

"Melawan gerombolan itu, itu seperti mengirim mereka ke pembantaian." 

"Mungkin mereka bisa menangani satu atau dua monster, tapi jumlahnya terlalu banyak. 
Kami juga tidak akan bertahan lama. Dinding yang mengelilingi kota tidak akan langsung 
menyerah, tapi itu tidak berarti banyak untuk melawan monster terbang. Bahkan gerbang 
tidak akan bisa bertahan lama jika Garmag atau apa pun itu menagihnya. Mereka bisa 
menahan satu atau dua serangan, tapi jika mereka datang dalam jumlah besar, saya tidak 
bisa mengatakan. " 

Gerbang itu terbuat dari orichalcum yang dicampur dengan baja ajaib dan logam lain yang 
diperkuat dengan sihir. 

Ternyata mereka bisa menahan serangan Garmags untuk sementara. Seperti yang 
dikatakan Garon, bagaimanapun, jumlah monster itu sangat besar. 

Jika mereka menyerbu gerbang dan menyerang mereka, mereka tidak bisa bertahan lama. 

Kikiuz bukanlah masalahnya. Tidak seperti burung, mereka dapat dengan cepat mengubah 
arah di tengah penerbangan, jadi mereka akan sangat sulit terkena panah. Panah yang 
ditembakkan oleh orang biasa juga tidak akan bisa menembus cangkangnya. Tubuh mereka 
yang seperti nyamuk kecil tetapi sangat kokoh. 

"Schnee, Sety, Yuzuha, membombardir monster dengan sihir dari dinding, sehingga mereka 
tidak bisa mendekat. Bahkan satu Kikiuz akan menyebabkan kekacauan terhadap orang 
normal. " 
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"Dimengerti." 

"Serahkan pada kami!" 

"(Kuu!)" 

Schnee menjawab dengan tenang, sementara Sety membusungkan dadanya dan 
mengangguk. Yuzuha belum mencapai lokasi mereka, jadi dia membalas melalui Mind Chat. 

"Aku akan menagih mereka dengan Filma. Kami akan memeriksa keadaan Durgin dari 
dekat. " 

"Saya akhirnya bisa melakukan sesuatu juga." 

Filma mengepalkan 『Scarlet Moon』 dan senyumnya melebar. Di antara semua karakter 

pendukung, dia adalah yang paling terspesialisasi dalam pertempuran satu lawan satu. 

Shibaid akan memikat musuh, Girard akan membuat mereka bingung, Filma akan 
memberikan kudeta. Itu adalah strategi biasa dari anggota garis depan. 

Tentu saja, dia bisa bertarung tanpa masalah melawan banyak musuh juga. Bergantung 
pada situasinya, Shin dapat meninggalkan Durgin ke Filma dan bertindak sebagai 
pendukung. 

"Jangan terlalu bersemangat dan potong Durgin menjadi dua, oke?" 

"Aku tahu banyak!" 

Keduanya sama sekali tidak khawatir harus menghadapi gerombolan monster sendirian. Di 
era game, cukup umum jika jumlah musuh lebih unggul daripada jumlah sekutu. 

"Kami akan memeriksa negara bagian Durgin dulu. Sudah kubilang ada item yang bisa 
mengendalikan orang, kan? Ia bahkan bisa mengontrol Yang Terpilih. Saya sendiri belum 
pernah melihatnya, tetapi Durgin mungkin terpengaruh oleh versi monster dari item itu. 
Bisa juga menjadi 【Paksa Subjugasi】 Tamer atau item yang memikat atau memanipulasi 

orang lain, jadi harap periksa dengan cermat. Cari petunjuk seperti itu. " 

Sejak Durgin dikendalikan, menghalau itu berarti mereka tidak perlu mengalahkannya. 

Shin tahu itu tidak akan mudah sama sekali, tetapi selama mereka punya kesempatan, dia 
tidak ingin menyerah. 

Dia ingin berpikir bahwa ada pilihan selain membunuhnya. 

"Garon, kami meminta Anda dan rombongan Anda berdiri di dekat gerbang. Kuharap 
keadaan darurat seperti itu tidak pernah terjadi, tapi siapa pun yang menyebarkan racun di 
kastil bisa bergerak. " 
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Mereka bisa menyebabkan keributan di dalam kastil atau membuka gerbang. Ada banyak 
cara untuk menciptakan kebingungan dalam situasi saat ini. 

Segalanya akan cepat berlalu jika musuh mengambil keuntungan dari kurangnya tenaga di 
pihak Shin, salah satu kelemahan mereka saat ini, jadi dia memutuskan untuk meminta 
bantuan party Garon karena mereka adalah aset paling kuat yang tersedia di luar party 
Shin. 

"Mavlov dan yang lainnya akan segera datang, jadi tidak masalah, tentu saja. Bahkan jika 
kami pergi bersamamu, kami hanya akan menghalangi jalanmu, kurasa. " 

Meninggalkan sisanya kepada Garon yang meminta maaf, Shin dan Filma melompat turun 
dari gerbang kastil. 

Setelah tubuh mereka membentuk lengkungan halus di udara, mereka ditarik ke bawah 
oleh gravitasi. Setelah menggunakan skill untuk mendarat dengan ringan di tanah, mereka 
berlari menuju Durgin. 

Mereka mendapatkan jarak yang sangat jauh selama lompatan dari tembok kastil, jadi 
dengan statistik mereka, mereka akan mencapai Durgin dalam waktu singkat. 

Durgin melihat ke arah Shin dan Filma, melebarkan sayapnya, dan meraung. 

Sayap yang melebar tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Itu telah jatuh ke tanah, tetapi 
kerusakan apa pun tampaknya sudah sembuh. 

Padahal, tt tidak mencoba melambung lagi dengan segera. Mungkin waspada terhadap 
setiap serangan yang bisa menembak jatuh lagi. 

Ketika Shin dan Filma cukup mendekati Durgin, mereka bisa melihat sesuatu yang tidak 
terlihat saat sedang terbang. 

"Sebuah kerah ... status Durgin tidak menunjukkan penaklukan, tapi tidak wajar bagi 
Durgin untuk memakainya." 

Kerahnya memiliki warna yang sama dengan Durgin dan sulit dilihat, tapi jelas ada di sana. 

The 『Subjugation Collar』, sebuah item yang digunakan untuk mengontrol Millie dan 

Peramal Wanita Suci. Durgin mengenakan sesuatu yang sangat mirip di lehernya. 

Jika itu yang asli, status Durgin akan menunjukkan status penaklukan, jadi itu mungkin 
sesuatu yang sangat mirip. Shin telah memeriksa 『Subjugation Collar』 dengan cermat 

untuk melepaskannya, jadi dia berpikir bahwa kerah Durgin tidak bisa tidak berhubungan 
dengannya. 
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Aneh juga bagi Durgin memakai aksesori. Kecurigaan bahwa itu sedang dimanipulasi 
semakin kuat. 

"Tolong jaga monster di sekitarnya." 

"Kena kau!" 

Shin meminta Filma untuk membuang Garmag dan Kikiuz yang dikategorikan pada mereka 
dan terus berlari menuju Durgin. 

Jika Durgin hanya dimanipulasi oleh status ailment atau collar, Shin hanya perlu 
menghapusnya. 

Dia bahkan bisa menonaktifkan 『Subjugation Collar』 yang sebenarnya, jadi dia pikir dia 

bisa melakukan sesuatu tentang kalung itu, yang kemungkinan memiliki efek serupa. 

Saat Shin mendekati Durgin, naga itu, yang berdiri dengan kaki belakangnya untuk 
mengintimidasi dia dan meletakkan cakar depannya di tanah. Itu jelas sangat waspada 
terhadap Shin. 

"....seseorang?" 

Shin menyadarinya untuk pertama kalinya. 

Tubuh Durgin sangat besar: jika berdiri, punggungnya tidak terlihat dari depan. 

Meski begitu, jika seseorang menungganginya, kaki orang itu akan terlihat, dan ketika Shin 
menggunakan skill analisis pada Durgin, penunggangnya akan menjadi sasaran juga. 

Tidak ada hal seperti itu yang ditampilkan sebelumnya. 

Jika dia hanya melihat peta, ikon pengendara akan tumpang tindih dengan Durgin, 
menyembunyikannya dari pandangan. 

Deteksi Shin, bagaimanapun, tidak hanya bergantung pada peta. 

Setidaknya, dia tidak mendeteksi keberadaan apapun di punggung Durgin sampai 
sekarang. 

"(Rasanya seperti itu muncul secara tiba-tiba.)" 

"(Kamu juga, Filma? Jadi aku tidak gagal menyadarinya.)" 

Setelah pertukaran Obrolan Pikiran dengan Filma, Shin memandang pria yang 
menunggangi punggung Durgin. 

-- Tuan XXX -- Tingkat 233 -- Penjinak 
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-- Dimiliki -- #S #% $ # 

【Analisis】 melakukan tugasnya. Itu menampilkan nama yang cukup aneh untuk 

penghuni dunia ini dan penyakit status yang unik. 

【Possession】 adalah pesona unik yang dapat disebabkan oleh pekerjaan tertentu atau 

kondisi yang dimiliki oleh monster tertentu tanpa bentuk material, seperti Ghosts atau 
Wraiths. 

Pesona unik ini disebabkan oleh keterampilan yang hanya diperoleh oleh pekerjaan seperti 
Summoner dan Necromancer, yang terutama memperkuat tubuh pengguna. 

【Kepemilikan】 yang disebabkan oleh monster, di sisi lain, adalah penyakit berstatus 

buruk yang dikatakan bahkan lebih unggul dari 【Brainwash】. Pemain yang dimiliki akan 

mulai menyerang pemain lain dengan keterampilan. 

【Possession】 bisa dihilangkan baik dengan skill atau item atau mengalahkan pemain 

yang terkena, tetapi bahkan jika pemain yang dirasuki dikalahkan monster yang 
menyebabkan kepemilikan tidak akan terpengaruh. 

Di satu sisi, para pemain mengkhawatirkannya lebih dari keterampilan manipulasi mental. 

"Tunggu, orang ini adalah seorang pemain !?" 

Penjinak misterius memiliki nama yang mirip lelucon, yang cukup umum di game online. 
Saat Shin melihatnya, dia menjadi lebih waspada. 

Beberapa pemain memilih untuk merangkul "kejahatan" dalam gaya bermain mereka. 

Tuan XXX muncul tiba-tiba dan memiliki nama yang tidak akan pernah diberikan orang di 
dunia ini kepada anak-anak mereka. Jika dia sudah lama hidup di dunia ini, dia mungkin 
telah menciptakan skill atau teknik yang tidak ada di era game. 

Itu lebih dari cukup alasan untuk melangkah hati-hati. 

"(Mungkinkah dia menggunakan keterampilan yang tidak kita sadari?)" 

"(Siapa yang bisa bilang... aku, salah satunya, tidak ingat yang seperti itu.)" 

Filma datang ke sisi Shin. 

Dia meninggalkan Garmag dan Kikiuz sendirian, tetapi mereka mungkin takut akan 
kehadiran Shin dan Filma atau ketakutan oleh amukan Filma, saat mereka menghentikan 
gerak maju mereka. 
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Mereka tidak bisa mengambil risiko berbicara secara normal di depan musuh, jadi mereka 
terus menggunakan Mind Chat untuk berkomunikasi, sambil tetap waspada. 

Tuan XXX, masih menunggang punggung Durgin, tidak bergerak sama sekali. Dia 
mengenakan jubah berkerudung, benar-benar menyembunyikan penampilannya. 

"(Dia tidak bergerak.)" 

"(Tapi dia menatapku.)" 

Shin bisa merasakan mata pria itu tertuju padanya, meski wajahnya tertutup. Kapnya 
mungkin memiliki pesona yang menyembunyikan wajah penggunanya, tapi itu tidak 
berhasil pada Shin. 

Sejak menjadi pemain, Mister XXX memiliki fitur wajah yang tampan. 

Beberapa pemain memiliki ciri-ciri yang sangat feminin, tetapi Tuan XXX jelas-jelas seorang 
laki-laki. 

Mata birunya yang terbuka lebar menatap Shin. Kulitnya pucat seperti sakit-sakitan, jadi 
matanya tampak bersinar. 

Dia mungkin terkejut. Dia tampak seperti tidak bisa mempercayai matanya. 

"Kamu... siapa namamu...?" 

Suara yang samar dan serak. Ini akan sulit untuk didengar secara normal, tetapi 
pendengaran Shin yang ditingkatkan menangkap kata-katanya dengan mudah. 

Nada suaranya menunjukkan bahwa dia berharap Shin adalah orang yang dia pikirkan, 
bahwa dia sangat berharap Shin adalah orang yang dia harapkan. 

Di era permainan juga pemain yang kerasukan bisa berbicara. Shin tidak tahu mengapa dia 
tidak menyerang mereka, tetapi karena dia mungkin adalah sumber informasi, Shin 
memutuskan untuk melanjutkan percakapan. 

"Kamu tidak tahu dengan 【Analisis】?" 

"Tidak dengan... milikku... tolong... beritahu aku..." 

Ekspresi pria itu semakin berubah. 

Shin pikir dia mungkin terlihat kesakitan karena dia menolak 【Possession】. 

Bergantung pada kesenjangan statistik antara merasuki monster dan pemain yang 
dirasuki, itu mungkin untuk melawan sampai batas tertentu. 
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Durgin tampak seperti sedang memimpin gerombolan monster untuk menyerang Passner. 
Kemudian seorang pria muncul di punggungnya. Sepertinya dalang yang mengendalikan 
Durgin akhirnya menunjukkan dirinya, tetapi pria itu sepertinya tidak merencanakan hal 
seperti itu. 

Wajahnya, bengkok kesakitan, bukanlah wajah siapa pun yang merencanakan penyerangan 
terhadap Passner. Hampir bisa dipastikan bahwa dia dipaksa untuk bertindak melalui 【

Possession】. 

"Namaku Shin. Mereka menyebut saya Pahlawan atau Dewa Kematian. Saya dulu cukup 
terkenal di antara para pemain. " 

Schnee dan yang lainnya berada di Passner, beberapa jam dari lokasi Shin dan Filma saat 
ini. 

Bahkan jika pria itu adalah umpan atau dengan susah payah bertindak, situasi apa pun 
masih bisa ditangani. Berdasarkan ini, Shin memutuskan untuk mengungkapkan namanya. 

Reaksi Mister XXX sungguh dramatis. 

"Aaah...! Aaah... aaah !! Saya... tidak salah... akhirnya... akhirnya !! " 

Kegembiraan. 

Pria itu jelas masih kesakitan, tetapi dia juga mengungkapkan kegembiraan yang murni, 
seolah-olah dia akhirnya menemukan cahaya pepatah di ujung terowongan. 

Matanya berkaca-kaca, lengannya terentang ke arah langit. 

Dengan gerakan dramatis seperti itu, sepertinya dia mengekspresikan gelombang emosi 
yang tak terkendali. 

"Saya menjawab pertanyaan Anda. Sekarang giliranmu. " 

Shin, senjatanya masih di tangan, memanggil pria itu. 

Shin tidak yakin pria itu mampu berbicara dengan benar, tetapi setelah beberapa saat, 
ekspresi pria itu berubah menjadi serius. 

"Aku... maaf... aku lupa... diriku sendiri. Ya... aku harus... memberitahumu... beberapa... hal. " 

Keringat membasahi pipi pria itu. Dia menahan rasa sakit, memeras kata demi kata. 

"... Memanipulasi... monster... menjadi atta... ack... hitung... ries... main... ers... juga... mani... 
pu... ggh !!!" 
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Dia jelas mencoba mengatakan sesuatu yang penting, tetapi ketika sampai pada bagian 
terpenting, dia tampak seperti terengah-engah dan tidak ada kata-kata yang keluar. 

Pria itu menyadari dia tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata dan mencoba merobek 
jubahnya. 

Setelah merobek sekitar 10 cemel jubahnya, tangan pria itu berhenti. Dia mungkin dibatasi 
oleh semacam batasan. 

Jubah robek menunjukkan leher pria itu: Shin dengan jelas melihat apa yang ada di 
sekitarnya. 

Kerah itu adalah ...! 

"Ini bukan... hanya... ini... tapi... ini... yang paling... bahaya... ou..." 

Pria itu memperhatikan dari reaksi Shin bahwa dia tahu apa itu. 

Pria itu menggerakkan bagian jubahnya yang robek, untuk memperlihatkan lehernya 
sebanyak mungkin. 

Matanya ingin mereka melihat, memohon agar mereka tidak pernah melupakan apa yang 
mereka lihat. 

"Jangan khawatir. Aku bisa menghapus 【Possession】 dan 『Subjugation Collar』. " 

Jika dia hanya dimanipulasi, dia bisa diselamatkan. Begitu pikir Shin ketika dia berbicara 
dengan pria itu, tetapi yang terakhir menggelengkan kepalanya. 

"Bukan... hanya... itu..." 

Pria itu berbicara sambil menekan dadanya. Mungkin dia tidak bisa lagi menopang dirinya 
di punggung Durgin, karena dia jatuh ke tanah. 

Dia bahkan tidak mencoba menghentikan kejatuhannya, menjatuhkan kepala lebih dulu, 
dan tidak bergerak. HPnya tidak berkurang, jadi dia seharusnya tidak mengalami 
kerusakan apapun, tapi kondisinya jelas tidak normal. 

"Hei!" 

Shin segera menggunakan skill untuk menyembuhkan penyakit statusnya. 『Subjugation 

Collar』 harus disentuh secara langsung, tetapi penyakit status bisa disembuhkan dari 

kejauhan. 

Dari tampilan status, bagaimanapun, 【Brainwash】 tidak akan hilang. 
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Durgin tidak bergerak. Shin, bertanya-tanya apakah itu karena pria itu menderita, 
mendekati mereka dengan hati-hati. 

"Filma, tolong pastikan monster lain tidak bergerak." 

"Jangan melakukan sesuatu yang sembrono, oke?" 

Shin mengangguk ke Filma dan mendekati pria itu. Ketika dia sampai pada jarak sekitar 10 
mel, pria itu bergerak. 

"Gh... gaah... AAAAAHHHHHHHH !!!!" 

Teriakan. 

Pria itu, masih terbaring di tanah, berteriak kesakitan. 

"Apa yang terjadi sekarang...?" 

Shin berhenti di jalurnya. 

Pria itu tampak seperti sedang berjuang dengan sesuatu, lalu berhenti berteriak. 

Setelah beberapa saat, dia berdiri. 

Namun, dia tidak melakukannya secara normal, dengan menggunakan tangannya untuk 
mengangkat dirinya sendiri. 

Bukan tangan atau kakinya yang digerakkan. Meski begitu, tubuhnya mengambil postur 
tegak, tanpa mengeluarkan suara. 

Itu seperti dia adalah boneka yang diatur dalam posisi berdiri, diangkat secara tidak wajar 
seperti boneka. 

"Silahkan..." 

Kulit pria itu sangat pucat, hampir seperti warna tanah. Dia menatap lurus ke arah Shin dan 
menggerakkan mulutnya. Hanya mulutnya yang bergerak, lengan dan kakinya tidak 
bergerak sedikit pun. 

"Bunuh aku." 

Dia nyaris tidak bisa mengeluarkan suara. 

Seolah itu adalah sinyal, tubuhnya mulai berubah. 

Sebagian dari awan hitam yang menggantung di langit berkumpul di sekelilingnya. 
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Awan hitam berputar di sekitar pria itu dan membentuk bola dunia selebar dua mel, lalu 
menghilang. 

Pria itu terus berdiri, diam. 

Seolah-olah awan telah menjadi bagian dari dirinya: bahkan pakaiannya menjadi hitam. 
Matanya, mulutnya, semuanya menjadi hitam. Kemudian pria itu pindah. 

Tubuhnya mulai membengkak, dengan suara gerinda dan derak. 

Lengannya, kakinya, dadanya --- bahkan kepalanya. 

Lengan dan kakinya direntangkan, lalu dibelah menjadi dua. Dadanya juga membengkak 
sebagai respons. 

Pakaiannya juga berubah: celana dan kemeja yang dikenakan pria itu menyatu dengan 
jubahnya. 

Dada dan kepala pria itu juga membengkak. 

Kepala tidak hanya tumbuh lebih besar. Sepertinya itu bengkak dari dalam. 

Itu seperti balon dengan gambar wajah manusia di atasnya. Itulah satu-satunya cara untuk 
menggambarkannya. 

Saat pembengkakan berhenti, bagian wajah pria itu lenyap. 

Seperti potongan-potongan yang direkatkan pada balon, mata, hidung, mulut, telinga, dan 
rambut pria itu terlepas dari wajahnya dan jatuh, meninggalkan bentuk oval hitam seolah 
menggantung di atas lehernya. 

-- Hellscream -- Level 804 

Informasi yang ditampilkan oleh 【Analisis】 mengubah ekspresi Shin menjadi sangat 

tegas. 

Pada saat yang sama, garis berbentuk bulan sabit muncul di wajah oval yang sebelumnya 
kosong. Mulut. 

Seringai yang akan menimbulkan rasa jijik pada siapa pun yang melihatnya. Karena tidak 
ada bagian lain yang ada di wajah monster itu, itu lebih menonjol. 

Monster tertawa jahat. Penampilan dan kekuatan bertarungnya menginspirasi para pemain 
untuk memberinya julukan tersebut. 

Hellscream adalah salah satu monster tipe Ghost yang paling kuat dan pada saat yang sama 
merupakan salah satu monster yang paling dibenci pemain. 
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Meski memiliki tubuh fisik, ia bisa bergerak di udara seperti hantu dan menggunakan 
mantra juga. 

Jika hanya itu yang bisa dilakukannya, itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. 
Sebagian besar monster inkorporeal bertarung seperti itu, begitu pula monster terbang. 

Masalahnya adalah serangan unik yang bisa digunakan Hellscreams. Teriakan yang 
dikeluarkan oleh mulut besar mereka bisa menimbulkan 【Paralysis】, mengabaikan 

segala hambatan yang diberikan oleh equipment. 

Hellscream tidak menyerang saat berteriak, jadi saat menghadapi satu pun, pemain hanya 
perlu menyerang setelah berhenti berteriak. 

Namun, ketika beberapa Hellscream mulai berteriak secara bergantian, hanya pemain yang 
termasuk dalam spesies yang memiliki ketahanan tinggi terhadap penyakit status yang 
dapat bergerak: yang lain akan diserang secara sepihak, tidak dapat melakukan apa pun. 

Mereka pada dasarnya terkunci. 

Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa jeritan 【Paralysis】 bisa luput, tapi jika 

digunakan secara berurutan, akan sangat sulit untuk melarikan diri dari mereka, jadi tanpa 
strategi yang tepat bahkan melarikan diri dari pertempuran adalah prestasi yang sulit. 

Jika ini segalanya, Hellscream masih tidak bisa menjadi ancaman bagi Shin. 

Manusia Tinggi jauh lebih tahan terhadap penyakit status dibandingkan spesies lain, jadi 
mereka jarang jika pernah menjadi lumpuh, dan dia juga tahu bagaimana melawannya. 

Musuh juga hanya satu Hellscream. Bahkan jika itu merepotkan, tidak perlu takut. 

Namun, Hellscream ini tampak berbeda dari biasanya. Itu mencapai ke arah Durgin dengan 
satu tangan, dan teriakan menyusul. Sumbernya adalah naga busuk, Durgin. 

Butiran kecil cahaya memancar dari tubuh Durgin dan pada gilirannya diserap oleh tangan 
Hellscream. 

Itu semua hanya berlangsung beberapa detik: Durgin tidak bisa berdiri lagi dan roboh ke 
tanah, sementara Hellscream, dikelilingi aura hitam, berdiri di atasnya. 

"Oke, aku tidak mengharapkan ini." 

Shin memandang Hellscream, yang memproyeksikan jenis intimidasi yang sama sekali 
berbeda, dan mengerutkan kening. 

Seorang pemain yang berubah menjadi monster tidak terpikirkan di era game. Serangan 
seperti saluran yang digunakan oleh Hellscream adalah sesuatu yang belum pernah terlihat 
sebelumnya juga. 
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Tidak ada celah yang jelas antara Durgin dan Hellscream yang memungkinkan Durgin 
menyerang naga dengan mudah. Penyebabnya pasti pemainnya. 

Dilihat dari caranya berubah, daripada dirasuki, dapat dikatakan bahwa itu diambil alih. Itu 
jelas tidak normal 【Possession】. 

Jadi ini dalang di balik semua itu? 

"Aku penasaran. Tidak perlu trik murahan seperti itu. " 

Gerombolan Garmag dan Kikiuz akan cukup untuk menghancurkan Passner. Tidak perlu 
Hellscream, atau menyebarkan racun di istana kerajaan. 

"Tidak peduli apa tujuannya, kita harus mengalahkan orang ini dulu." 

Shin memegang teguh senjatanya dan menargetkan Hellscream. 

Shin menganggap bahwa Hellscream mungkin berbeda dari yang dia tahu, jadi dia 
memutuskan untuk menyerangnya sekali tanpa mendekat terlebih dahulu. 

Apa yang dia aktifkan adalah skill Sihir tipe Api 【Spear Maser】. 

Enam balok api, masing-masing lebarnya sekitar 10 cemel, ditembakkan ke arah 
Hellscream. 

Itu bukan skill sihir Cahaya, tapi nyala api itu agak cepat. 

Hellscream yang Shin tahu tidak akan terkena semua beam, tapi itu tidak akan bisa 
menghindari semuanya. Namun, Hellscream yang melawan Shin berhasil menghindari 
mereka semua. 

"【Langkah Mirage】..." 

Sambil mengapung di udara, Hellscream bergerak seolah-olah menendang tanah. 

Itu sangat mirip dengan skill tipe Gerakan yang sering digunakan oleh pemain 
pertempuran jarak dekat: itu tidak mengurangi jarak secara instan seperti 【Ground 

Shrink】, tapi memungkinkan mereka untuk bergerak sambil meninggalkan bayangan. 

Bayangan sisa akan bertahan di tempat aslinya selama beberapa detik. Dengan berpindah 
ke samping dan kemudian mundur, pengguna bisa benar-benar bersembunyi di baliknya. 
Semuanya cocok dengan apa yang diingat Shin. 

Hanya ada satu hal yang aneh: 【Mirage Step】 seharusnya hanya skill untuk pemain. 

Beberapa monster memiliki skill dan serangan dengan efek yang sama, tapi gerakan 
Hellscream terlalu mirip dengan skill yang dimaksud. 
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Nama skill yang digunakan oleh lawan tidak ditampilkan, jadi Shin tidak tahu dengan pasti 
apakah Hellscream benar-benar menggunakan 【Mirage Step】. 

Tidak hanya Shin, tapi setiap pemain yang mengetahui efek dari skill ini dengan baik akan 
mengatakan bahwa Hellscream memang menggunakannya. 

"Saya kira itu bisa menggunakan keterampilan pemain yang diambil alihnya?" 

"Itu penjelasan yang paling meyakinkan, ya." 

Monster dan pemain berbagi banyak keterampilan, tetapi beberapa jelas berbeda. 【

Langkah Mirage】 adalah keterampilan pemain, tetapi monster juga memiliki yang serupa. 

Monster yang melayang di udara, seperti Hellscream, tidak akan pernah menggunakan skill 
yang menyiratkan gerakan menggunakan kaki mereka dalam game. 

Mereka bisa saja mengapung. Mereka bisa bergerak ke segala arah, bahkan naik turun, 
tanpa perlu melakukan langkah apapun. 

"Begitu... itu adalah 【Lifethread Offering】 Tamer!" 

Shin tidak terlalu tahu tentang skill Tamer, tapi dia bisa mengingatnya karena itu 
meninggalkan kesan padanya ketika Cashmere membicarakannya. 

Saat digunakan oleh pemain, skill ini akan mentransfer HP dari monster yang dijinakkan ke 
tuannya. 

Dalam hal ini, itu adalah semacam pengurasan HP yang dipaksakan, jadi tingkat kasih 
sayang monster yang dijinakkan itu kepada tuannya akan berkurang. 

Cashmere mengatakan bahwa pemain yang menghargai monster jinak mereka tidak akan 
pernah menggunakannya. 

Kebetulan, jika monster yang dijinakkan memiliki tingkat kasih sayang yang tinggi, mereka 
akan menggunakannya secara spontan saat tuannya dalam bahaya. 

"Bagaimanapun, dia berada di bawah kendali seseorang. Bisakah monster normal benar-
benar melakukan ini pada pemain...? " 

Shin berpikir bahwa hanya iblis atau iblis yang bisa melakukan hal seperti itu. 

Monster mayat hidup seperti Ghosts and Raised dianggap lahir ketika dendam yang kuat 
menyatu dengan esensi sihir. 

Ini akan menjelaskan mengapa Hellscream ingin menyerang Passner atau menyiksa 
pemain. 
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Menghamburkan racun melalui Durgin dan membuat area tersebut dapat dihuni untuk 
Garmags dan Kikiuz juga dapat dianggap sebagai serangan terhadap makhluk hidup. 

Insiden kastil kerajaan juga bisa dijelaskan sebagai rencana untuk membuat orang 
menderita. 

Jika menyebarkan racun adalah tujuan utamanya, itu juga akan menjelaskan mengapa tidak 
ada lagi yang terjadi. 

Mempertimbangkan keberadaan seseorang atau sesuatu yang mengendalikan monster dan 
pemain, yang disinggung oleh Tamer, semuanya mungkin tidak sesederhana itu. 

"Aku tahu bahwa hal-hal yang tidak ada dalam game atau tidak bisa dilakukan dalam game 
itu mungkin sekarang, tapi..." 

Memikirkan kembali apa yang dia lihat dan alami hingga sekarang, Shin berbisik pada 
dirinya sendiri. 

Saat ini, tanpa bonus kebangkitan, orang normal hanya bisa tumbuh sampai titik tertentu. 
Bahkan Yang Terpilih memiliki batas atas yang tidak bisa mereka terobos. 

Namun monster tidak memiliki batasan seperti itu: potensi pertumbuhan mereka jauh 
lebih besar. Kebanyakan dari mereka juga memiliki level yang sangat tinggi sejak mereka 
lahir. 

Untuk pemain seperti Shin, monster dengan level tetap cukup umum, atau lebih tepatnya, 
itu aturannya. 

Menawarkan segala macam monster, dengan level dan karakteristik yang berbeda, 
sehingga pemain tidak bosan adalah hal biasa dalam video game. 

Monster yang menyerang orang (NPC) -- adalah sinyal umum bahwa suatu acara akan 
dimulai. 

Didorong oleh tragedi virtual seperti itu, para pemain dengan cepat menuju ke medan 
perang. 

Beberapa menunggu monster muncul untuk mendapatkan item langka, yang lain hanya 
memutar gacha khusus yang ditambahkan untuk acara tersebut, tanpa berpartisipasi 
dalam acara itu sendiri. 

Di dalam game, pemain adalah makhluk seperti itu. 

Tentu saja, di dunia ini hal itu tidak berfungsi lagi. Shin juga memahaminya dengan baik. 
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Penyakit status masih ada dan orang-orang bisa dikendalikan, seperti bagaimana Milt 
dimanipulasi untuk menculik Wanita Suci gereja. Tidak ada respawn lagi: dibunuh berarti 
mati selamanya. 

Di dalam game, mendapatkan status ailment atau sekarat sangat umum. Keduanya 
merupakan kejadian yang jelas. Shin tidak merasa aneh jika hal seperti itu terjadi di dunia 
ini juga. 

Namun kali ini, segalanya sedikit berbeda. 

Itu bukanlah transformasi oleh monster. 

Itu juga bukan orang yang mengubah dunia ini. 

Seorang pemain telah berubah menjadi monster. 

Kenyataan ini mengejutkan Shin. 

Itu adalah hal kecil, tidak layak digoyahkan atau dibuat bingung. 

Dia merasa, bagaimanapun, seolah-olah dia diberitahu bahwa dia bukan eksistensi yang 
istimewa lagi. 

(Saya rasa di suatu tempat dalam pikiran saya, saya masih percaya bahwa pemain itu 
spesial ...) 

Ketika Wanita Suci gereja, Hermie, diculik, utusan wanita itu berubah menjadi monster. 
Orang bisa berubah menjadi monster: Shin sudah tahu itu. 

Wanita itu, bagaimanapun, bukanlah mantan pemain. Berpikir tentang itu, Shin menyadari 
dia belum melihat mantan pemain mati di dunia ini. 

"Aku ingin menyingkirkan orang ini secepat mungkin, apakah kamu siap untuk pergi?" 

"....ya saya baik-baik saja. Kami tidak bisa membiarkan mereka melangkah lebih jauh. Ayo 
selesaikan dengan cepat. " 

Shin mengangguk ke Filma dan berhenti berhenti untuk berpikir untuk saat ini. 

Dia bisa merenungkan situasinya lebih jauh setelah mengurus situasi saat ini. 

Para Garmag dan Kikiuz masih menjaga jarak, takut dengan kekuatan Shin dan Filma. 

Mereka bukanlah lawan yang bisa menjadi ancaman bagi mereka, tapi bisa merepotkan jika 
mereka bergabung dalam pertarungan. Jumlah mereka luar biasa, dan mereka harus 
menghadapi Hellscream pada waktu yang sama juga. 
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Tidak akan menjadi masalah jika Hellscream itu seperti monster yang diingat Shin, tapi 
yang ini sangat berbeda. Itulah masalahnya. 

Shin dan Filma hanya melihatnya menggunakan skill, tapi itu bisa memiliki kemampuan 
lain yang berbeda juga. 

Di antara keterampilan yang bisa digunakan pemain, ada beberapa yang memungkinkan 
mereka memantulkan sihir. 

Jika Shin menggunakan mantra skala besar untuk memusnahkan Garmag dan Kikiuz, tetapi 
mantra itu dipantulkan kembali pada mereka, mereka tidak bisa tetap selamat. 

Keterampilan yang diperoleh pemain tergantung pada pekerjaan mereka. Namun, 
pekerjaan dapat dialihkan, dan keterampilan yang dipelajari di pekerjaan sebelumnya 
masih dapat digunakan setelah peralihan. 

Berganti pekerjaan tidak cukup untuk mempelajari keterampilan, tentu saja: butuh usaha 
juga. Itu sama dengan statistik: upaya memungkinkan untuk mempelajari semua 
keterampilan. 

Karena itu, Hellscream -- yang seharusnya bisa menggunakan skill dari pemain yang 
diambil alihnya -- bisa menggunakan skill refleksi sihir. 

"(Shin, tidak bisakah sihirmu menghapus semuanya sekaligus?)" 

"(Jika makhluk itu seperti seorang pemain, ya. Tapi tampilannya tidak normal. Kita 
membutuhkan banyak kekuatan untuk membunuhnya dalam satu pukulan, jadi jika itu 
dipantulkan kembali kita akan mendapat masalah.)" 

Filma terlalu berpikir untuk menggunakan sihir untuk menghancurkan semua monster 
dalam satu gerakan. 

Jika Hellscream itu normal, mereka bisa melakukannya tanpa perlu banyak 
memikirkannya, tapi karena situasinya yang unik, Shin memutuskan untuk berhati-hati dan 
menggunakan skill pertarungan jarak dekat. 

Karena Garmag dan Kikiuz belum bergerak, sekarang adalah waktu terbaik. 

"(Untuk berjaga-jaga, aku akan mencoba mengembalikannya.)" 

"(Kembalikan dia dari itu?)" 

"(Itulah mengapa saya mengatakan untuk berjaga-jaga.)" 

Untuk mencoba membatalkan 【Possession】 sambil bertarung dalam jarak dekat. Itu 

mungkin di era game. 
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Tuan XXX, bagaimanapun, tidak terpengaruh oleh 【Possession】 yang biasa. 

Shin sendiri tidak berpikir dia bisa mengembalikannya. Makhluk di luar standar permainan 
mungkin tidak akan terpengaruh oleh metode permainan. 

Shin akan mencoba semua hal yang sama. Ada banyak keuntungan dari kesuksesan dan, 
bahkan jika dia gagal, tidak ada ruginya bagi Shin. 

Mister XXX adalah mantan pemain juga, tapi Shin tidak ingat nama atau wajahnya. Dia 
mungkin kerabat atau teman dari seseorang yang Shin kenal, tapi tidak ada cara untuk Shin 
mengetahuinya. 

Jadi Shin akan mencoba untuk melakukan apa yang dia bisa, dan jika tidak ada yang 
berhasil, mengalahkan Hellscream. Bahkan jika dia memikirkan hal-hal yang rumit, yang 
harus dia lakukan adalah sederhana. 

"Ayo pergi." 

Setelah sinyal yang diucapkan dengan lemah, Shin mendekati Hellscream. 

Gerakan kecepatan tinggi melalui skill Martial tipe-Gerakan 【Ground Shrink】. 

Berkat statistik Shin, dia muncul tepat di depan Hellscream secepat dia disembunyikan 
oleh penurunan framerate. 

Pedangnya sudah terhunus. Katana tingkat Kuno 『Tanpa Bulan』 mengiris udara dan 

menargetkan Hellscream. 

Siluet monster itu kabur. 

Apa yang 『Moonless』 telah potong adalah fatamorgana. Hellscream menggunakan 【

Mirage Step】 lagi, seperti saat menghindari 【Spear Maser】 Shin. 

Iklan 
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Vol. 16 - 4.2 
TNG Vol. 16 Bab 4 Bagian 2 Tuan XXX tahu siapa Shin itu. 

Dia mungkin tahu tentang gaya bertarung dan kehebatan Shin juga. Tidak ada cara untuk 
mengetahui apakah Hellscream telah memperoleh informasi ini, tetapi Shin menyerang 
seolah-olah itu melakukannya. 

Shin menyerang dengan cara yang, bahkan jika monster itu tidak bereaksi, itu hanya akan 
rusak, tidak terbelah menjadi dua; saat monster itu menghindar, Shin melanjutkan seperti 
yang direncanakan dan mengaktifkan skill. 

"【Cure All】". 

Shin merapalkan mantra penyembuhan tingkat tertinggi, yang bahkan bisa menyembuhkan 
penyakit status unik, di Hellscream. 

【Langkah Mirage】 mengharuskan pengguna untuk menyentuh tanah, jadi melihat kaki 

pengguna dapat mengungkapkan ke arah mana ia akan menghindar. Cara untuk 
melawannya adalah dengan membuat lawan mengelak dengan sengaja, lalu  tempatkan  
serangan di posisi yang diharapkan. Shin mencobanya dan berhasil. 

Cahaya keemasan menyelimuti Hellscream. 

Dalam kasus 【Possession】 normal, yang dimiliki dan pemilik akan dipisahkan setelah 

beberapa detik. 

Hellscream, bagaimanapun, bahkan tidak bergeming karena cahaya dan malah menyerang 
Shin. 

Keempat lengannya terentang dari jubahnya, terbungkus cahaya hitam dan ungu. Bersama 
mereka itu menyerap cahaya keemasan, lalu cakar bengkoknya yang besar mencapai ke 
arah Shin. 

Shin memblokir cakar berbisa itu dengan 『Moonless』. Katana yang bersinar dingin 

memantulkan cahaya dan menarik dua busur di udara. 

Senyuman jahat di wajah Hellscream berubah menjadi seringai kesakitan. 

Itu mungkin menggunakan serangan fisik atas sihir yang membuatnya lebih mahir karena 
memperoleh informasi tentang Shin. Sebagai sebuah strategi, bagaimanapun, itu agak 
buruk. 

Shin berencana untuk memotong cakar bengkok lengan kanan dengan tebasan pertama, 
lalu memotong kedua cakar dan pergelangan tangan kiri dengan serangan balik. 
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『Tanpa Bulan』 dapat memengaruhi monster tipe roh undead seperti Ghosts and Raised 

juga, jadi hasil seperti itu tidak bisa dihindari. 

Bahkan jika monster itu memiliki pemain sebagai basisnya, monster itu seharusnya tidak 
dapat mengisi celah kemampuan antara dirinya dan Shin. 

"Jika ini juga tidak berhasil, saya kehabisan pilihan." 

Hellscream menjerit kesakitan saat mundur dan Shin menggunakan pilihan terakhirnya: 
dia mengaktifkan 【Purification】. 

Biasanya skill ini hanya digunakan untuk menghilangkan Cursed Gifts, tapi di dunia ini, 
memiliki efek lain seperti yang ditunjukkan di kampung halaman Tiera. 

【Cure】 tidak berpengaruh baik sebelum dan sesudah transformasi, jadi Shin tidak 

berharap banyak darinya, tapi mungkin 【Purification】 bisa. Shin mencapai kesimpulan 

ini, mencobanya dan--- 

"...tidak baik?" 

Hellscream tidak menunjukkan perubahan apa pun. Sebaliknya, dalam waktu singkat Shin 
menggunakan 【Purification】, lengannya berubah. 

"Ayo kita turunkan, oke?" 

"Ya, mari selesaikan ini." 

Shin dan Filma tidak punya pilihan lain. Dia mengangguk padanya dan mengubah 
cengkeramannya pada 『Moonless』. Dia mengaktifkan skill dan pedang berwarna baja 

katana bersinar putih. 

Skill kombinasi Katana / Cahaya 【Evil Cleanser Blade】. 

Itu adalah salah satu keterampilan yang menyebabkan kerusakan ekstra pada jenis 
monster tertentu, yang sangat efektif pada roh undead. 

Hellscream mungkin merasakan bahwa bilahnya berbahaya: kekuatan itu terkonsentrasi 
pada cakar kaitnya secara maksimal dan bersiap untuk melakukan serangan balik. 

Shin melangkah lebih dekat. 

Dia menggunakan 【Ground Shrink】 melakukan gerakan yang sama seperti sebelumnya, 

tapi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. 

Kecepatan luar biasa, hampir seperti gerakan seketika. Hellscream tidak punya waktu 
untuk menggerakkan cakarnya yang bengkok. 
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Shin mengayunkan 『Moonless』. 

Satu tebasan di tubuh monster yang tak berdaya dan semuanya akan berakhir. 

Tepat ketika bilahnya hendak mengenai -- 

<< Saya tidak ingin mati >> 

Suara seperti itu mencapai telinga Shin. 

"!?" 

Tidak ada cukup waktu untuk mengucapkan kata-kata itu. Tidak ada suara yang benar-
benar membuat udara bergetar. Tetapi Shin yakin bahwa itu adalah suara pria itu sebelum 
dia berubah. 

Apa kamu disana 

Apakah hati nurani Anda masih ada? 

Karena Shin yang mempercepat, dia bisa punya waktu untuk bertindak sebelum serangan 
itu terhubung. 

Keragu-raguan di hatinya ditransmisikan ke lengan pedangnya. 

Pedang yang hendak membelah Hellscream menjadi dua berhenti. 

Mulut monster itu melengkung. Teriakan ikoniknya, yang telah membawa begitu banyak 
pemain ke kehancuran, bergema di sekitarnya. 

"Ya, seharusnya aku mengharapkan itu." 

Shin berbisik pada dirinya sendiri saat mendengar teriakan itu. 

Hellscream mungkin memiliki kemampuan menggunakan suara pemain untuk membuat 
lawan ragu. Ini bisa menjadi kartu truf melawan lawan yang dianggap terlalu berlebihan. 

Sayangnya, teriakan itu hanyalah suara berisik: Shin bisa menghentikan Hellscream kapan 
saja. Dia sedikit kesal, bagaimanapun, oleh Hellscream sombong tentang langkah 
suksesnya. 

Jadi Shin memutuskan untuk memberi monster itu pelajaran. 

"Lebih baik kau jaga punggungmu." 

Shin menunjuk ke belakang monster itu, untuk menunjukkan bahwa dia tidak lumpuh 
sama sekali. 
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Kehadiran Shin dan keterampilannya terlalu menarik perhatian Hellscream. Shin tidak 
bertarung sendirian. 

"Beristirahat dengan damai." 

Hellscream beralih ke sumber suara itu. Di sana ia menemukan pedang 『Scarlet Moon』, 

berayun dengan kecepatan yang tidak pernah bisa diharapkan untuk mengelak. 

Filma mengkhususkan diri dalam memotong lawannya secara langsung. 

Namun, dia bisa menghapus keberadaannya dan menyergap mereka dengan mudah juga. 

Kemampuan dan kecepatan Filma sendiri, dipasangkan dengan peningkatan kecepatan 
yang diberikan oleh output kekuatan sihir dari peralatannya. Bersama-sama, mereka akan 
membiarkannya dengan mudah menyergap Hellscream, berfokus sepenuhnya pada Shin. 

Hellscream dibelah menjadi dua, bahkan tanpa kesempatan untuk mengeluarkan jeritan 
terakhir, lalu menghilang di udara. 

"Itu tidak akan meninggalkan mayat?" 

Shin berbisik pada dirinya sendiri sambil melihat ruang kosong tempat Hellscream berada. 

Itu bukan cara yang tidak biasa bagi monster inkorporeal untuk mati, tetapi karena cara 
wujudnya, Shin berpikir bahwa ada sesuatu yang tersisa. 

"Shin, ini bukan waktunya untuk menjadi sentimental." 

Shin melihat lebih dekat untuk mencari sisa-sisa, lalu Filma memanggilnya. 

Dia melihat ke arah Filma memandang dan melihat gerombolan Garmags dan Kikiuz. 
Durgin masih pingsan di tanah. 

"Kamu benar. Mari kita panggil Sety dan hapus mereka. Durgin memiliki semacam 『Collar 

of Subjugation』, jadi saya akan mencoba untuk menghapusnya. " 

Garmag dan Kikiuz berjumlah besar, jadi Shin memutuskan bahwa itu adalah giliran Sety, 
karena dia mengkhususkan diri dalam mantra ofensif skala besar. 

Shin menghubunginya melalui Mind Chat, memintanya untuk ikut dengan Yuzuha, 
sementara Schnee akan tinggal di Passner, jika terjadi sesuatu. 

"Ha ha ha! Giliranku, akhirnya! " 

Sety, yang tiba dengan menunggangi sosok raksasa Yuzuha, sangat antusias dengan tugas 
yang diberikan padanya. Garmag dan Kikiuz tidak meninggalkan area terkontaminasi yang 
diciptakan oleh awan hitam, jadi dia berkata dia akan menghapusnya dari satu ujung area 
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ke area lainnya dan mulai menyerang. Daerah itu sangat luas, jadi Filma pergi bersamanya 
untuk menyingkirkan siapa pun yang selamat. 

"Lalu kau selanjutnya." 

Shin memperhatikan Sety dan Filma pergi, lalu berbalik ke arah Durgin. 

Selama pertarungan melawan Hellscream dan setelahnya, itu tidak bergerak sama sekali. 
【Analisis】 menunjukkan bahwa itu masih terpengaruh oleh 【Brainwash】. 

Keadaannya sedikit berbeda dari efek 『Subjugation Collar』. 

Kerah itu sendiri memiliki desain yang berbeda dari yang dikenal Shin. Itu tampak lebih 
tidak menyenangkan daripada yang Shin sebelumnya temukan. 

Auranya, atau lebih tepatnya, udara jahat yang dipancarkannya sama. Ketika Shin 
menyentuhnya, kerahnya mengeluarkan suara metalik yang samar dan hancur. 

Shin menggunakan 【Heal】 dan Durgin mendapatkan kembali HP dan statusnya pulih. Itu 

tidak terlihat melemah seperti saat roboh. 

"Hm?" 

Durgin berdiri kembali, menatap Shin beberapa saat, lalu tubuhnya tiba-tiba mulai 
bersinar. Cahaya kemudian berkumpul di depan monster itu. 

"Cahaya ini... aku baru saja melihatnya." 

Seperti yang diharapkan Shin, cahaya itu membentuk batu permata, yang jatuh ke tangan 
Shin. 

"Apa yang kalian berdua ingin aku lakukan...?" 

Shin melihat batu permata itu. Dia tahu tidak ada yang akan menjawab, tetapi tidak bisa 
membantu tetapi menanyakan semua hal yang sama. 

Dia telah memperkirakan bahwa dia harus menggunakan permata harta Baomultan di 
Durgin, tetapi Durgin memberinya permata harta karun sebagai gantinya. 

Kedua permata itu mungkin sepasang, tetapi Shin tidak tahu bagaimana menggunakannya. 

Mereka bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat item, tapi karena dia sudah 
melengkapi perlengkapan yang kuat, tidak perlu menggunakannya untuk hal seperti itu. 

Durgin tidak punya pekerjaan lain di sana, rupanya: setelah meraung sekali, dia 
membumbung tinggi di langit dan terbang menjauh. Awan hitam tidak lagi terbentuk di 
belakangnya. Mungkin akan aman untuk membiarkannya sekarang. 
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"Sety dan Filma sepertinya tidak mengalami masalah, jadi yang tersisa adalah..." 

Shin memandang Sety yang meluncurkan mantra penghancur skala besar di kejauhan, lalu 
melihat ke kerah yang hancur. 

Dia memperkirakan kerah itu adalah penyebab di balik status 【Brainwash】 Durgin. 

Shin mengambil salah satu fragmen yang lebih besar dan memeriksanya. 

".... Ada nama pembuatnya?" 

Pemain dengan jenis pekerjaan kreasi dapat melihat nama pembuat item lainnya. Lambang 
elang yang digunakan Shin dalam kreasinya harus dipahat secara manual, tetapi nama 
penciptanya muncul secara otomatis. 

Dan kerahnya menunjukkannya. 

Mungkin karena kerahnya rusak, nama pembuatnya berubah menjadi omong kosong yang 
tak terbaca. 

Karena ada nama di sana, jelas bahwa kerah itu dibuat oleh seseorang. 

Pencipta mungkin telah membuatnya saat berada di bawah kendali orang lain. 

Atau mungkin mereka telah membuatnya atas kemauan mereka sendiri. 

Bagaimanapun, pasti ada masalah di depan. 

Jika kalung itu bisa diproduksi secara massal, seluruh benua akan jatuh dalam kekacauan 
dan kekacauan. 

Kata-kata yang ditinggalkan oleh pria itu dan kerah yang berbahaya. Itu adalah sesuatu 
yang perlu diselidiki bukan oleh partai kecil seperti Shin, tapi oleh organisasi besar seperti 
negara. 

"Aku harus membicarakannya dengan Schnee dulu." 

Untungnya, selama petualangan mereka, mereka telah membangun koneksi dengan 
bangsawan dan pedagang yang kuat. Jika mereka menggunakannya, mereka mungkin bisa 
melakukan sesuatu. 

Sambil memikirkan ini, Shin menghubungi Schnee melalui Mind Chat. 

Iklan 
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Vol. 16 Side Story 1 
TNG Vol. 16 Cerita Sampingan Bagian 1 

The Dusk of Majesty. 

Bagi mereka yang tinggal di dunia THE NEW GATE, hari ini seperti kilatan tiba-tiba. 
Pergeseran tektonik skala besar dan bencana alam serupa. Tentu saja, NPC guild Rokuten 
juga terpengaruh. 

Oxygen dan Hydro, pelayan dari "Red Alchemist" Hecate, menantang getaran di "Fifth Daze 
Garden Romenun". 

"Aaah! Prototipe berharga kami! " 

"Tempat ini seharusnya tidak berguncang sedikit pun selama gempa bumi biasa...!" 

Seluruh bangunan berguncang hebat, pertama secara vertikal, lalu horizontal. Ini berlanjut 
untuk beberapa saat, dengan kecepatan yang tidak teratur. 

Tidak hanya prototipe obat di atas meja, tetapi juga tabung, piring, timbangan, dan alat 
lainnya berjatuhan di lantai. 

Raknya diperkuat secara khusus, jadi setidaknya isinya masih aman. 

Getaran yang membuatnya sulit untuk berdiri terus berlanjut selama satu hari penuh. 

"Itu benar-benar kekerasan..." 

Oksigen kembali berdiri. Karena getaran yang lama, rambutnya berantakan dan dia 
kesulitan berdiri tegak. 

"Sepakat. Romenun tidak hanya dibangun untuk menahan gempa, tetapi juga meredam 
getaran. Terlepas dari semua ini, untuk mengalami getaran dalam skala ini ... Kurasa itu 
cukup untuk menghancurkan kota-kota kecil sepenuhnya. 

Hydro merefleksikan getaran dan pergi untuk melihat ke luar. Dari lokasi Romenun, 
dimungkinkan untuk melihat kota terdekat dari kejauhan. 

Menggunakan skill atau item peningkat penglihatan, dimungkinkan untuk melihat keadaan 
tembok kota dan sekitarnya. Ada juga kebutuhan untuk memeriksa keadaan daerah sekitar 
Romenun. 

"... Baiklah, aku memang berpikir bahwa sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya 
terjadi, tapi... apa yang terjadi di sini?" 
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Hydro melihat ke luar jendela, lalu tertawa kecut. Setelah itu, dia mengangkat bahu dan 
mendesah. 

"Ahaha... sungguh, tidak ada yang bisa dilakukan selain tertawa." 

Oxygen berdiri di samping Hydro, dengan hati-hati menghindari prototipe dan material 
yang rusak. 

Tepi jas labnya menyentuh tanah, jadi menghindarinya tidak berarti banyak, tapi itu bukan 
masalah pada saat itu. Dia tertawa putus asa, lalu mendesah seperti Hydro. 

Pemandangan di luar jendela benar-benar berubah. 

Guildhouse itu sendiri masih utuh, tetapi berbagai tanaman yang tumbuh di sekitarnya 
telah hilang. Yang tersisa hanyalah gurun gurun, tanah rusak yang dipenuhi retakan. 

"Hutan luas yang membentang di sekitar guildhouse telah hilang, dan ada danau di sana 
juga. Tapi... bagaimana bisa gunung itu menghilang juga? Saya kira ini adalah kekuatan 
alam. " 

Oksigen melihat ke arah lain, lalu dihembuskan, terkesan. 

Romenun terletak di pegunungan, sekitar 30 kemel dari kota terdekat. 

Tidak peduli di mana mereka melihat, bagaimanapun, kota itu tidak bisa ditemukan. 
Permukaan tanah mungkin telah tenggelam dalam, karena posisi Romenun jauh lebih 
rendah dari sebelumnya. 

"Apa maksudmu fenomena seperti ini terjadi secara alami? Tenang saja, Oxygen, apakah 
Anda secara tidak sengaja menghirup prototipe selama getaran? Hilangnya gunung 
bukanlah ilusi. " 

"Kemungkinannya tidak nol, kan? Itu lelucon. Bahkan nyonya kita tidak bisa melakukan 
sesuatu sebesar ini. Satu-satunya penyebab yang dapat saya pikirkan adalah "manajemen" 
yang pernah diceritakan oleh nyonya kepada kami. Tapi skalanya sangat berbeda kali ini. 
Ini bukan hanya penjara bawah tanah baru yang muncul entah dari mana... " 

"Aku senang kamu masih waras. Sehingga kemudian..." 

Hydro hendak mulai mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, ketika dia 
melihat sesuatu dan berhenti di tengah kalimat. 

Oksigen tidak mengatakan apa-apa tentang itu, dan mereka terus saling memandang 
selama beberapa menit. 

Setelah sekitar lima menit berlalu, mereka membuka mulut pada saat bersamaan. 
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"Ini terlalu aneh. Saya tidak dapat menemukan penjelasan apa pun. " 

"Ini terlalu aneh... jauh lebih aneh daripada pemandangan di luar sana..." 

Apa yang mereka perhatikan bukanlah sesuatu yang eksternal, tetapi sesuatu yang 
berhubungan dengan tubuh mereka sendiri. 

Sesuatu yang sangat mengejutkan sehingga mereka hampir melupakan getaran hebat yang 
baru saja mereka alami. 

"Mengapa kita bisa---" 

"Mengapa kita bisa---" 

"Mengapa kita bisa berbicara begitu normal?" 

Sangat alami sehingga butuh waktu bagi mereka untuk menyadarinya. 

Batasan perilaku yang selalu menyertai mereka telah hilang sama sekali. 
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Vol. 16 Side Story 2 
TNG Vol. 16 Cerita Sampingan Bagian 2 "Saya yakin bahwa kita berada dalam kondisi ini 
sejak eksperimen dimulai." 

Oxygen dan Hydro menyadari keadaan mereka saat ini. Memikirkan kembali tindakan 
mereka baru-baru ini, Oxygen menyatakan kesimpulannya. 

"Saya setuju. Saya ingat bahwa kami membahas hal-hal seperti ini selama percobaan juga. " 

Hydro menambahkan bahwa godaan untuk menghubungkan perubahan dengan getaran 
kuat, tetapi setuju dengan teori Oxygen. Mereka berdua adalah alkemis: bahkan jika gempa 
bumi adalah fenomena yang sangat mencurigakan, mereka tidak akan menghubungkan 
semua hal yang tidak bisa dijelaskan dengannya. Mereka hanya mendaftarkannya sebagai 
salah satu kemungkinan. 

"Kami telah mengalami perubahan sekali di masa lalu. Ini akan menjadi yang kedua. " 

"Ya itu benar. Mari kita pertimbangkan kesamaan apa pun dengan waktu itu. " 

Perubahan pertama juga terjadi secara tiba-tiba. Mereka mengenali keberadaan mereka 
sendiri, memproses semua informasi yang masuk, yang pada akhirnya mengarah pada 
pemikiran mandiri. Apa yang membuat semua ini mungkin adalah--- 

"The" Death Game "itulah yang dibicarakan oleh teman simpanan kita, Tuan Shin, kan? 
Karena nyonya kami tidak ada, kami memperoleh informasi yang relatif terlambat, tetapi 
itu pasti masalahnya. Saya merasa tidak nyaman karena tidak ada pilihan lain yang layak. " 

Ketika mereka mampu berpikir secara mandiri, mereka memperoleh informasi tentang apa 
yang sedang terjadi di dunia. 

Para pemain yang sebelumnya abadi menjadi fana: ketika "Game Kematian" melanda 
seluruh dunia, para pemain yang tidak hadir tidak bisa datang ke dunia itu lagi. 

"Saat itu, bahkan kami bingung harus berbuat apa. Dari semua anggota Rokuten, hanya 
Master Shin yang ada di sisi ini juga. " 

"Kami beruntung setidaknya dia. Mereka mengatakan bahwa banyak yang ditinggalkan 
sendiri dan tidak tahu harus berbuat apa. " 

Oksigen dan Hidro bisa bergerak sedikit dengan sendirinya saat dunia mengalami 
perubahan dramatis seperti itu, tetapi mereka tidak sepenuhnya tertutup dari dunia luar. 

Bahkan ketika para pemain tidak ada, NPC memiliki mode otomatis yang memungkinkan 
mereka untuk mengelola toko, melakukan misi kecil, memperoleh item, dan mengelola 
keuangan secara otomatis. 
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Hasilnya sangat tipis, tetapi mode ini juga diatur dalam Hydro dan Oxygen, dan mereka 
bertukar informasi dengan NPC lain melalui itu. 

"Tidak ada perubahan geografis saat itu. Tidak jarang dungeon baru muncul dan membuka 
area baru juga terjadi sebelumnya. " 

Dungeon "Gerbang ke Dunia Bawah" yang dimasuki Shin adalah salah satu dari area seperti 
itu. Beberapa ruang bawah tanah hanya dapat diakses selama apa yang disebut pemain 
sebagai "peristiwa" dan beberapa ruang bawah tanah juga terbentuk secara otomatis. 

Oxygen dan Hydro setuju bahwa tidak ada perubahan yang sama sekali baru. 

"Adapun kami, kami memperoleh kemampuan untuk berpikir dan batasan perilaku kami 
sedikit berkurang. Hal yang sama terjadi kali ini juga. Batasan kami juga dihapus lebih 
lanjut kali ini. " 

Bahkan jika mereka bisa berpikir, sebagian besar rasanya seperti bermimpi. Pergerakan 
mereka sebagian besar adalah pola tetap, jadi kebanyakan pemain tidak menyadari bahwa 
ada sesuatu yang berubah. 

Sebagai perbandingan, perubahan kali ini sangat dramatis. Itu seperti boneka dari dunia 
yang dikendalikan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup. 

"Apakah" Game Kematian "lain akan dipaksakan kepada kita?" 

"Baik 'Keluar' dan 'Masuk' tidak dapat dilakukan lagi; apa gunanya melakukan yang lain? 
Faktor terpenting bagi para pemain, bahwa mati di sini berarti tubuh mereka yang 
sebenarnya juga sekarat, akan sama. " 

Oxygen mengingat perubahan yang dialami oleh para pemain dan menyatakan 
pendapatnya. 

Itu seperti mencoba mematikan alat sulap yang sudah tidak aktif. Tidak ada gunanya. 

"Tunggu sebentar. Jika kami berhipotesis bahwa 'Game Kematian' pertama dimaksudkan 
untuk memberikan perubahan pada diri kami, dan efek pada pemain hanyalah efek 
sekunder, mungkinkah dengan menyebabkannya kembali memberi kami lebih banyak 
kebebasan? " 

Efek pada pemain hanyalah bonus. Hydro mempertimbangkan kemungkinan ini, 
meletakkan dagunya di tangannya. 

"Akan sulit untuk menyangkal teori itu. Saya kira itu mungkin. Tapi bukankah efeknya 
ditujukan pada kita dan efek yang diterima para pemain terlalu berbeda? Bahkan jika kami 
memperoleh kemampuan untuk berpikir, pertama kali tidak banyak berubah bagi kami. Itu 
adalah perasaan kacau, keadaan antara bangun dan tidur. Memikirkannya sekarang, itu 
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sangat tidak menyenangkan. Tetapi kebingungan di pihak para pemain adalah sesuatu yang 
sangat berbeda. Jika itu yang sebenarnya terjadi, itu akan menjadi metode yang sangat 
tidak efisien, sesuatu yang mungkin Anda coba hanya karena Anda bisa. Jelas bukan 
sesuatu yang diteliti dengan baik sebelum penerapan. " 

"Hmm, kurasa itu agak terlalu dibuat-buat..." 

Hydro tidak akan diganggu bahkan jika teorinya diragukan. Dia tahu bahwa itu bukanlah 
cerita yang masuk akal. 

"Sekalipun kami ingin melihat situasi saat ini, kami tidak tahu apa-apa kecuali perubahan 
yang terjadi pada daratan. Kami perlu melakukan lebih banyak penelitian sebelum 
membahasnya. " 

"Itu juga benar. Kami terjebak dalam percakapan... Saya rasa ini adalah tanda perubahan 
kami juga. " 

Topik pertama adalah mencari kemiripan dengan peristiwa masa lalu, namun bergeser ke 
tujuan acara saat ini. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka belum tahu apakah itu 
disebabkan secara artifisial atau merupakan fenomena alam. 

"Ayo minum kopi dulu. Yang perlu kami lakukan sekarang adalah tenang. " 

Hydro membuat proposal ini setelah mendengar apa yang Oxygen bergumam. 

Mereka menyimpulkan bahwa mereka berdua terlalu gelisah, memutuskan untuk istirahat 
dan mulai merebus sepanci air. 
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Vol. 16 Side Story 3 
TNG Vol. 16 Cerita Sampingan Bagian 3 "Mari kita mulai dengan meneliti sekeliling kita. 
Tanaman hilang dan bersama mereka racunnya juga hilang, yang saya kira beruntung 
dalam keadaan seperti ini. " 

Hydro mengenakan peralatannya dan melihat sekeliling dari pintu masuk ke Romenun. 

Biasanya, karena banyak tanaman yang tumbuh di mana-mana di sekitar guildhouse, 
penelitian apa pun tidak mungkin dilakukan tanpa peralatan yang tepat. 

Untuk keamanan tambahan, mereka membawa barang anti racun di kotak barang mereka. 

"Kemana kita harus pergi dulu? Fungsi pertahanan diri Romenun masih aktif, jadi kami 
tahu tidak ada kelainan dalam radius beberapa ratus mel. " 

"Semua tanaman yang hilang bukankah abnormal?" 

"Saya bisa melihat mereka terkubur di sana-sini. Tanaman di sekitar sini tidak akan mati 
karena hal seperti ini. Kamu tahu itu, bukan? " 

Lengan jas lab Oxygen menunjuk ke arah di mana tanaman merambat seperti tumbuhan 
memanjat keluar dari celah-celah di tanah. 

Berkat 【Appraisal】, Oxygen telah memastikan bahwa mereka berasal dari spesies 

tanaman yang tumbuh di sekitar Romenun, jadi dia mengangguk kembali ke Hydro. 

Tanaman itu terkubur di dalam tanah, tetapi tidak dalam bahaya kematian. 

"Ini juga terlihat sangat tidak wajar." 

Oxygen dan Hydro meninggalkan Romenun dan menuju ke danau yang mereka lihat dari 
jendela. Lingkungan sekitarnya tidak lain adalah gurun, jadi tidak ada perbedaan lain 
dengan lingkungan lainnya. 

Hydro menggambarkannya sebagai tidak alami karena danau itu jauh lebih luas dan lebih 
dalam dari yang diperkirakan. Tanah tidak hanya membentuk depresi: kedalaman seperti 
itu akan membutuhkan pekerjaan ekstensif untuk dibentuk. 

Dengan keterampilan meningkatkan penglihatan mereka, mereka hanya bisa melihat 
permukaan danau dari Romenun. Ketika mereka tiba di danau dan menggunakan 【

Through Sight】, mereka terkejut. 

"Menurutmu ini wajar?" 

"Itu akan sulit untuk dikatakan..." 
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Terlalu besar untuk dipercaya bahwa hanya di daerah itu tanah telah tenggelam. Itu juga 
berisi air, dibawa entah dari mana. 

"Tapi tidak ada apa-apa di bawah? Jika setidaknya ada monster atau sesuatu, situasi ini bisa 
lebih mudah dijelaskan. " 

"Tidak, itu mungkin tidak salah..." 

Hydro sedang mengintip ke kedalaman danau. Tanggapan Oxygen mendorongnya untuk 
bertanya apa yang dia maksud. Oksigen kemudian mengatakan bahwa akan lebih cepat 
untuk melihat, dan mengarah ke langit. Masih ragu, Hydro mendongak dan melihat sebuah 
titik hitam. 

Lihat petanya. 

"Peta? Oh ya, kita bisa menggunakan itu. " 

Peta itu biasanya hanya dapat diakses oleh pemain, tetapi kata-kata Oxygen membuat 
Hydro ingat bahwa mereka juga dapat menggunakannya sekarang. Kemudian dia kagum 
pada ukuran tanggapannya. 

"Bukankah itu terlalu besar?" 

Kita bisa kabur kapan saja. 

Oksigen dan Hidro bisa bertarung, tapi itu bukan peran utama mereka. Mereka tidak 
memiliki kekuatan bertarung yang tinggi seperti Schnee atau karakter pendukung Shin 
lainnya. 

Mereka menyiapkan bom asap yang mengganggu penglihatan lawan dan bahkan kekuatan 
sihir dengan suara dan bau serta kartu truf mereka, kristal teleportasi, lalu bersembunyi. 

Mereka bersembunyi di balik batu besar dan menggunakan mantel kamuflase untuk 
menyatu dengan sekitarnya. 

Setelah beberapa saat, siluet titik hitam mulai terlihat. 

"Ini benar-benar terlihat seperti Durgin." 

"Ini jauh lebih besar dari biasanya." 

Oxygen dan Hydro telah melihat monster yang jatuh sebelumnya. Itu cukup dikenal sebagai 
monster pelestarian lingkungan. Penampilannya tidak banyak berubah, jadi mereka bisa 
mengidentifikasinya dengan pasti. 
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Satu-satunya perbedaan adalah bahwa setiap bagian tubuhnya telah tumbuh berkali-kali 
lipat dengan tetap mempertahankan rasio aslinya. Begitulah Durgin yang saat ini jatuh dari 
langit. 

"Sepertinya ada kabut hitam di belakangnya?" 

"Kabut juga, tapi Durgin sendiri juga gelap gulita. Saya kira itu dalam keadaan itu setelah 
menyerap polusi. " 

Oksigen mengetahui penyebab di balik perubahan warna permukaan tubuh Durgin. Dia 
ingat Hecate memberi tahu mereka tentang hal itu. 

Durgin akhirnya jatuh ke dalam danau, seolah membidik ke tengah permukaan air. 

Jatuhnya tubuh besar Durgin menggusur sejumlah besar air. Gelombang seukuran tsunami 
kecil melanda daratan di sekitarnya. 

Gelombang bahkan mencapai batu besar di mana Oksigen dan Hidro bersembunyi dan 
membuat mereka basah kuyup. 

Membuat keributan bisa membuat Durgin waspada, jadi mereka diam-diam mengamati 
situasinya. Berkat 【Through Sight】, mereka bisa mengamati Durgin dari balik batu besar. 

"... Apakah itu tenggelam?" 

"Sepertinya begitu." 

Durgin bukannya tidak bisa berenang. Ia muncul dimanapun ada polusi, sehingga ia dapat 
bekerja baik di darat maupun di air. Oxygen dan Hydro terus mengamati danau, tetapi 
tidak terlihat seperti Durgin sedang berenang. 

Kemudian mereka berdua mengungkapkan pikiran mereka. 

Itu tidak bergerak. 

Durgin terjatuh, tubuhnya meringkuk seperti bola, tanpa bergerak. Kesan mereka tentang 
monster itu sangat cocok. 

Aku tidak melihat levelnya, tapi apakah itu sudah mati? 

"Itu tidak terlihat cedera. Dilihat dari warnanya, itu bisa saja menyerap polusi dalam 
jumlah yang berlebihan. " 

Oxygen dan Hydro belum pernah melihat Durgin dalam keadaan penyerapan polusi 
maksimum, sehingga mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Durgin yang 
jatuh ke dalam danau. 
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Mereka tidak bisa melihat HP-nya, jadi mereka tidak bisa memastikan apakah itu masih 
hidup atau sudah mati. 

"Haruskah kita mencoba lebih dekat?" 

"Kami tidak melihat levelnya dengan 【Analisis】, jadi itu pasti lebih kuat dari kami..." 

Karena mereka tidak bisa melihat nama atau levelnya, pasti ada celah statistik yang begitu 
lebar sehingga tidak bisa diisi dengan teknik. 

Mereka tidak bisa mendekatinya dengan percaya diri hanya karena mereka memiliki 
equipment dan item berperforma tinggi. 

Oxygen dan Hydro bukanlah karakter yang berorientasi pada pertempuran, jadi jika Durgin 
masih hidup, mereka bisa dalam bahaya. 

"Rasa ingin tahu yang terukir dalam jiwaku menyuruhku pergi." 

"Saya tahu... Saya kira ini adalah" pengaturan "yang ditanamkan pencipta kita ke dalam diri 
kita. Rasanya agak misterius. " 

Hydro mengungkapkan kegelisahannya dan Oxygen menertawakan sensasi baru itu. 
Mereka belum mendengarnya dari siapa pun, atau membacanya di mana pun. Namun, 
mereka bisa tahu. Itu ditetapkan sebagai prioritas utama dalam perilaku mereka. 

"Keingintahuan membunuh kucing itu, kata mereka." 

"Tapi bahkan kematian pun tidak bisa menyembuhkan kebodohan." 

Terlalu berbahaya untuk mendekati danau hanya karena penasaran. Akankah benar untuk 
kembali seperti itu? 

Bukankah lebih baik mengklarifikasi status Durgin saat ini? 

Mereka bisa dengan mudah memberikan alasan seperti itu. Tak satu pun dari mereka yang 
mengatakannya dengan keras. 

"Apakah kita kucing, atau kita bodoh?" 

Kami berdua, tentu saja. 

Menggunakan "pengaturan" mereka sebagai alasan akan mudah. Mereka sudah mengerti, 
bagaimanapun, bahwa "setting" mereka tidak memaksa mereka untuk bertindak lagi. 

Jadi ini adalah tumpang tindih antara "latar" dan pikiran mereka. Mereka kebetulan 
berjalan ke arah yang sama. 
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"Haruskah kita berhenti mencari alasan untuk kembali?" 

"Baik. Ada begitu banyak  hal menarik  yang terjadi, jadi kembali ke Romenun tanpa 
melakukan penelitian sama sekali tidak akan seperti kita! " 

Mereka adalah kucing yang menderita penyakit yang disebut kebodohan. Hydro dengan 
percaya diri menyatakan bahwa mereka adalah makhluk tanpa akal sehat, yang 
menghargai keingintahuan atas hidup mereka sendiri. 

Oxygen tertawa dan setuju dengan sepenuh hati. 

Kami bisa mendapatkan peralatan yang lebih baik. Kita bisa mendapatkan item lainnya. 
Mereka dapat dengan mudah menemukan alasan untuk kembali. 

Namun, mereka tetap pergi. 

Mereka tidak ingin menunggu sampai  nanti , mereka ingin melihatnya  sekarang . Mereka 
ingin tahu  sekarang . Jika mereka mati, begitulah. 

Mereka berdua yakin jika Hecate ada di sana, dia tidak akan memarahi mereka: dia akan 
mengirim mereka pergi dengan restunya. 

"Ayo pergi." 

"Tentu saja!" 

Kamuflase mantel mereka masih aktif. Mereka mengaktifkan keterampilan yang 
menyembunyikan suara dan bau dan meninggalkan batu. 

Mereka memprioritaskan keingintahuan mereka, tetapi tidak punya niat untuk mati. 
Mereka jelas akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah risiko apa pun. 

Gelombang besar telah diserap oleh tanah, yang berubah menjadi berlumpur saat mereka 
mendekati tepi danau. 

Medan, yang diubah oleh getaran, memiliki kualitas yang agak kokoh, jadi setelah 
menyerap air agak licin untuk dilalui. 

"Itu membuatku ingin memperkuatnya dengan sihir." 

"Durgin peka terhadap sihir, jadi jangan." 

Hydro tidak suka betapa sulitnya berjalan, tetapi Oxygen menghentikan rencananya. 

Mereka tidak tahu apakah Durgin akan bereaksi, tetapi karena mereka bersembunyi, akan 
konyol untuk menunjukkan kehadiran mereka seperti itu. 
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Meskipun, Oxygen berbagi ketidaksenangan Hydro. 

Jas lab mereka dibuat oleh "Dark Blacksmith" Shin. Mereka satu peringkat lebih tinggi dari 
peralatan lain dalam kategori yang sama. Itulah mengapa mereka menggunakannya 
sekarang juga. 

Namun, jas lab Oxygen terlalu panjang untuknya, jadi bagian tepi yang menyentuh tanah 
menjadi berlumpur dan kotor. Itu benar-benar putih sebelumnya, jadi sekarang sangat 
kotor sehingga terlihat menyedihkan. Air yang diserapnya juga membuatnya lebih berat. 

Oxygen dan Hydro mendekati danau, yang pertama mengeluarkan suara seret, yang 
terakhir tanpa suara. 

Mereka tiba cukup dekat sehingga mereka bisa menyentuh air jika mereka berjongkok, 
tetapi Durgin tidak menunjukkan reaksi apa pun. 

"Ini meringkuk seperti sebelumnya, tidak bergerak satu inci pun. Entah itu mati atau 
sedang istirahat... tapi kami tidak tahu yang mana. " 

"Kami tidak bisa menanganinya jika itu menyerang kami, jadi ini lebih baik untuk kami." 

Oksigen berbisik sambil mengintip di dasar danau dan Hydro menjawab dengan 
mengangkat bahu. Jika Durgin pindah, satu-satunya pilihan mereka adalah lari. 

"Oh, ada yang berubah." 

"Airnya semakin keruh. Kurasa kita harus pergi lebih jauh. " 

Oxygen dan Hydro menyadari bahwa air di sekitar Durgin sedang berubah dan menjauh 
dari danau. 

Airnya berubah seperti riak, dengan Durgin sebagai pusatnya. 

Apakah perubahan itu hanya akan mempengaruhi air? Atau tanah juga? Berhati-hati untuk 
menjaga skill 【Through Sight】 dan 【Far Sight】 tetap aktif, mereka melanjutkan 

pengamatan mereka. 

Awalnya airnya tidak begitu jernih, tetapi karena Durgin, warnanya mulai berubah menjadi 
warna seperti lumpur. 

Perubahan itu akhirnya memengaruhi seluruh danau dan semacam uap mulai naik darinya. 
Warna tanah mulai semakin gelap juga. 

Hydro dan Oxygen tidak perlu berbicara sebelum mengambil item seperti masker gas dari 
kotak item mereka dan memakainya. 
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Masker gas adalah peralatan yang melindungi dari racun yang diserap melalui hidung dan 
mulut, seperti bubuk atau uap. 

Uap putih yang mulai naik dari danau setelah perubahan yang disebabkan oleh Durgin 
terlihat tidak aman untuk dihirup sama sekali. 

Itu juga bisa diserap melalui kulit, jadi mereka menggunakan item lain untuk perlindungan 
juga. 

Uap putih, terbawa angin, mendekati mereka. 

Tidaklah bijaksana bagi keduanya untuk bersentuhan dengannya, jadi Oxygen tetap di 
tempat yang sama sementara Hydro melilitkan tali di sekitar Oxygen dan menjauh. 

Jika efektivitas item habis, dia akan menyeret Oxygen pergi dan kembali ke Romenun 
bersama. Kebetulan, mereka memutuskan siapa yang akan bertahan dengan putaran RPS. 

"Itemnya efektif, tapi ini hanya masalah waktu." 

Setelah beberapa saat, Oxygen menyatakan pengamatannya setelah bersentuhan dengan 
uap putih. 

Berkat item, racun tidak memengaruhinya, tetapi daya tahan item menurun dengan 
kecepatan tinggi. 

Masker gas, yang dapat menahan 【High Poison】 selama 3 jam, tidak akan bertahan 10 

menit. 

Untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, Oxygen mengumpulkan sampel uap 
putih dengan prototipe item pengawetan. Ia juga mengumpulkan sampel air danau yang 
berubah dan tanah yang mulai berubah warna. 

Setelah memasukkan sampel kembali ke kotak barang, mereka melarikan diri melalui uap 
putih, dengan hati-hati memantau daya tahan barang. 
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Vol. 16 Side Story 4 
TNG Vol. 16 Cerita Sampingan Bagian 4 "Kalau begitu itu benar-benar racun. Jangkauannya 
terlalu lebar, tidak mungkin hanya air yang menguap dari danau. " 

Oksigen dan Hidro kembali ke Romenun dan segera menganalisa sampelnya. 

Uap menyebar ke segala arah dari danau. Tampaknya tidak bisa memasuki daerah 
Romenun dan terus bergeser di sepanjang tepinya. 

"Racun adalah jenis gabungan yang menyebabkan kelemahan, kelumpuhan, dan 
kebingungan. Ia juga tiga kali lebih kuat daripada racun lain dengan efek yang sama. Tanpa 
barang pelindung, kami bahkan tidak akan bertahan 10 menit, saya kira. Jika kita 
melengkapi sebuah 『Anting Zaman Dewa』 kita bisa tinggal lebih lama. " 

"Lagipula itu hanya diberikan kepada majikan kita, anggota guild lainnya, dan karakter 
pendukung Master Shin. Kami tidak bisa membuatnya sendiri. " 

Saat ini, mereka dapat menggunakan produk sampingan dari penelitian Hecate dan sampel 
yang disiapkan selama pengembangan bersama dengan pemain lain. Ada produk jadi juga, 
tapi tentu saja aksesori pencegahan penyakit status kelas tertinggi tidak ada di antara 
mereka. 

"Kalau begitu --- tunggu, itu !!" 

Oxygen hendak mengatakan sesuatu, lalu wajahnya terpaku pada jendela. 

Hydro juga melihat ke luar dan melihat monster terbang ke arah danau. 

"Tipe Naga perak. Pasti... " 

"Jika ada Durgin, tidak heran hal itu akan datang juga. Mereka adalah pasangan. Tidak satu 
jam pun berlalu sejak Durgin jatuh ke danau. Apakah selalu begitu cepat? " 

Monster yang baru mendekat diidentifikasi dengan cepat: begitulah terkenalnya itu. 

Menurut apa yang mereka ketahui, bagaimanapun, itu tidak akan pernah muncul secepat 
itu. Baik Oxygen dan Hydro memiringkan kepala mereka, tenggelam dalam pikirannya, 
mempertimbangkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. 

Menjadi asisten Hecate, keterampilan tipe kreasi mereka terkait dengan kerajinan item, 
seperti 『Alchemy』 dan 『Compounding』 cukup maju. 

Jika mereka memperkuat item anti-racun yang mereka miliki, mereka bisa tinggal di area 
yang diracuni lebih lama. 
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"Melihat Baomultan sebelum berubah adalah peristiwa yang cukup langka." 

"Kita harus pergi." 

Keingintahuan adalah kekuatan pendorong mereka. Oxygen dan Hydro dengan cepat 
menyimpan sampel, menyiapkan item yang diperlukan, dan pergi. 

Baomultan, monster yang berpasangan dengan Durgin. 

Monster yang memurnikan polusi yang diserap oleh Durgin dan membawa berkah ke bumi. 

Biasanya itu memiliki penampilan mengerikan dari naga undead, tapi sebelum menyerap 
polusi itu adalah naga perak yang cantik. 

Sangat sedikit cuplikan dari tampilan aslinya dan sangat sedikit orang yang pernah 
melihatnya. 

Jika mereka pindah sekarang, mereka dapat melihat jenis polusi apa yang diserapnya dan 
bagaimana prosesnya berubah, jadi mereka bergegas keluar. Mereka sudah benar-benar 
lupa tentang Anting Zaman Dewa 』. 

Oxygen dan Hydro dilengkapi peralatan pelindung anti-racun sebanyak yang mereka bisa 
dan diisi ke dalam uap putih. 

Bahkan jika mereka lupa tentang 『Age of Gods Earring』, mereka ingat untuk melengkapi 

mantel tersembunyi mereka. Padahal itu adalah kebiasaan bagi mereka. 

Karena tergesa-gesa keluar, sesampainya di tepi danau Baomultan masih dalam bentuk 
aslinya. 

Itu tercakup dalam sisik perak, yang menghasilkan suara gemerincing setiap kali bergerak. 

Satu pasang sayap, dua pasang lengan, leher dan ekor panjang. Persis seperti yang 
dibayangkan orang setelah mendengar kata "naga". 

"Itu besar. Durgin terlalu besar, mungkinkah ada hubungannya? " 

Baomultan di tepi danau berukuran tiga kali lebih besar dari yang Oxygen dan Hydro 
ketahui. 

Apa yang dilakukannya? 

Baomultan sedang melebarkan sayapnya, menghadap danau. Sepertinya tidak melakukan 
sesuatu secara khusus. 

Mereka mengira itu akan melakukan sesuatu untuk berubah menjadi bentuk yang mereka 
kenal, jadi mereka mengamatinya dan sekitarnya. 
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Apa yang mereka perhatikan dari pengamatan mereka yang cermat terhadap setiap 
perubahan adalah bahwa penampilan Baomultan mulai berubah. 

Sisiknya yang indah tampak kehilangan kilap dan warnanya dan mulai retak. Itu tampak 
seperti rekaman cepat dari logam berkarat. 

Saat Baomultan pindah, suara logam berderit bisa terdengar. Itu sangat berbeda dari suara 
melengking dan ringan sebelumnya. 

Perubahan itu menyebar ke seluruh tubuh Baomultan, yang berubah menjadi 
pemandangan yang mengerikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Balok karat, berbentuk 
seperti naga. Itu adalah cara paling meyakinkan untuk menggambarkannya. 

Perubahan itu terlalu cepat, terlalu mendadak. Oksigen dan Hidro menelan napas mereka. 

"Saya mengerti mengapa begitu sedikit orang yang pernah melihatnya. Ini terlalu cepat. " 

"Sehingga bisa menyerap polusi dari kejauhan." 

Oxygen difokuskan pada kecepatan perubahan, Hydro pada kemampuan penyerapan 
polusi Baomultan. 

Mereka tidak mengkhawatirkan Baomultan sendiri karena mereka mendengar bahwa 
Baomultan tidak akan mati karena polusi yang diserapnya. 

"Apa? Reaksi dari 【Analisis】? " 

【Analyze】 mereka tidak bisa memindai Baomultan sampai sekarang, tapi tiba-tiba 

menunjukkan HP-nya. Mereka tidak dapat melihat nama atau levelnya, tetapi perubahan 
lain mengejutkan mereka. 

"Jika berubah seperti ini, apakah itu dalam kondisi lemah? HP-nya juga hanya setengah. " 

"Setelah melihat Durgin itu, tidaklah mengherankan. Bukan hanya kuantitasnya, tapi 
kualitas pencemarannya mungkin juga berbeda. " 

Di sekitar Baomultan, tanah mulai kembali ke warna aslinya. Di sekitar danau, 
bagaimanapun, uap hanya berkurang sedikit. 

"Apakah item penyembuhan akan berhasil?" 

"Saya tidak tahu, tapi patut dicoba. Mereka mengatakan bahwa ketika berubah seperti ini, 
itu menjadi lebih jinak juga. " 

Oxygen mengeluarkan 『Elixir』 yang dia bawa jika terjadi sesuatu dan mendekati 

Baomultan. Dia menyuruh Hydro untuk tetap di tempatnya. 
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Bahkan jika mereka memiliki informasi tentang itu, situasinya masih berbahaya. Peralatan 
mereka, bagaimanapun, akan mencegah mereka dari kematian seketika bahkan jika 
Baomultan menyerang. 

Jika mereka tidak memiliki asuransi semacam itu, mereka tidak akan mendekati naga itu 
bahkan jika mereka tahu naga itu seharusnya jinak. 

Baomultan memperhatikan kehadiran Oxygen dan berbalik ke arahnya. Karena anak High 
Pixie agak pendek, perbedaan ukuran mereka sangat mencolok. 

"Aku akan menyembuhkanmu, jadi jangan menyerang, oke..." 

Oxygen mengira itu akan baik-baik saja, tetapi bentuk dan statistik naga itu mengintimidasi 
semuanya. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit ragu. 

Saat Oxygen mendekat, Baomultan menundukkan kepalanya ke arahnya. Itu cukup dekat 
sehingga Oxygen hampir bisa menyentuhnya. 

Matanya yang tumpul membuat tidak mungkin untuk melihat emosi apa pun. Oksigen 
mengalir ke isi wadah dan Baomultan menerima cairan emas di moncongnya, tanpa 
bereaksi sama sekali. 

HP naga itu pulih, tetapi penampilannya tidak berubah. 

Baomultan menghadap danau dan melebarkan sayapnya lagi. Sayapnya yang besar 
compang-camping, pasti tidak bisa terbang dalam kondisi ini. 

"HP akan turun." 

Pengukur HP Baomultan sudah berkurang ke titik sebelum Oxygen menyembuhkannya. 

Tanah kembali berwarna dan sebagian dari permukaan air juga pulih. Ketika HP Baomultan 
berhenti berkurang, air kembali ke warna sebelumnya, tetapi tanah tidak berubah. 

Baomultan mencabut sayapnya dan berbaring di tanah. 

Pengukur HPnya hampir sama dengan sebelum Oxygen menyembuhkannya. Naga itu, 
bagaimanapun, menangis dengan nada sedih. 

"Menyembuhkan itu mungkin bukan langkah yang bagus." 

Hydro berbicara dari belakang Oxygen. 

"Sepertinya benar ia menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk memurnikan area." 

"Pasti terlihat seperti itu." 
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Meskipun ukuran HP tidak banyak berubah, Baomultan semakin melemah. Sesuatu selain 
HP harus berkurang. 

"... Hydro. Kita datang sejauh ini, kenapa kita tidak mengembangkan item untuk 
menghilangkan racun ini? " 

"Sungguh kebetulan, saya baru saja memikirkan hal yang sama." 

Oxygen dan Hydro membuat keputusan sebelum Baomultan menderita. 

Mereka tidak bisa membiarkan bahan penelitian yang belum pernah terjadi sebelumnya 
lolos begitu saja. Dengan alasan seperti itu di benak mereka, mereka melanjutkan untuk 
mengumpulkan sampel. 

Siapapun akan menyadari bahwa itu hanyalah alasan. 

Karakter pendukung Rokuten umumnya terlalu baik untuk kebaikan mereka sendiri. 
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