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Vol. 17 - 1.1 
TNG Vol. 17 Bab 1 Bagian 1 Di kerajaan kecil Passner, Shin terlibat dalam pertempuran 
melawan monster yang menyerang ibu kotanya. 

Setelah membebaskan naga raksasa Durgin dari status 【Brainwash】 dan mengalahkan 

monster Hellscream -- yang dianggap sebagai dalang di balik serangan tersebut -- Shin dan 
Filma, salah satu karakter pendukungnya, dengan hati-hati mengamati sekeliling untuk 
sementara waktu. 

Tapi sepertinya tidak ada lagi musuh atau jebakan yang tersembunyi. 

Shin dan Filma bergabung dengan Sety, salah satu karakter pendukungnya, dan membuang 
monster Garmag dan Kikiuz yang tersisa. 

"---Kurasa kita sudah selesai untuk saat ini." 

Shin menyarungkan katananya dan menghembuskan napas dalam-dalam. 

Bahkan jika mereka bisa mengeluarkan mantra sihir skala besar, awan yang dihasilkan 
oleh Durgin sangat besar dan lebar mantra itu terbatas pada area tertentu. 

Garmag dan monster lain hanya muncul di area yang tercemar di bawah awan, tetapi, 
mungkin karena Hellscream dikalahkan, mereka mulai keluar dari zona yang tercemar 
sedikit demi sedikit. 

Untuk rata-rata penghuni dunia ini, bahkan hanya satu dari mereka adalah musuh yang 
berbahaya. 

Shin juga memanggil Schnee, lalu mereka terus menggunakan sihir untuk memusnahkan 
monster sebanyak mungkin. 

Mereka menggunakan peta untuk memastikan tidak ada sekutu atau kehadiran yang tidak 
terkait dalam jangkauan saat menyerang. 

Monster-monster itu mengikuti Durgin, jadi mereka tidak menyebar ke seluruh area yang 
tercemar. 

Setelah awan yang diciptakan oleh Durgin menghilang, area yang tercemar juga mulai 
kembali normal. Setiap tanaman dan pohon yang telah mati sama sekali tidak dapat 
kembali ke keadaan semula, tetapi masih lebih baik daripada daerah yang tetap tercemar 
seperti itu. 

Kelompok Shin melenyapkan semua Garmag dan Kikiuz yang muncul di peta mereka, lalu 
kembali menuju Passner. 
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Beberapa unit monster mungkin telah lolos, tapi hampir tidak mungkin bagi kelompok Shin 
saat ini untuk melenyapkan semua monster yang muncul pada kesempatan ini. 

Peta tidak dapat dengan mudah menampilkan semua Garmag dan Kikiuz saja. 

Setidaknya mereka bisa melakukan pembersihan secara efektif berkat Durgin yang 
menakuti monster dan hewan lain. 

Namun, jika Garmag dan Kikiuz pindah ke suatu daerah dengan monster lain, mereka harus 
memeriksa dan menangani setiap kehadiran monster: kelompok Shin saat ini terlalu kecil 
untuk operasi semacam itu. 

"Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi..." 

"Tidak ada yang bisa kami lakukan, areanya terlalu besar." 

"Sejauh yang saya tahu, monster-monster itu tidak secara proaktif menyerang manusia, 
jadi kami hanya bisa berharap itu berlaku untuk mereka juga." 

Sety menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan Filma mengerutkan kening, 
nada suaranya bermasalah. 

Garmags dan Kikiuz dijuluki "pembersih". Menurut pengaturan gim, mereka dapat 
bertahan hidup dengan memakan mayat, tanpa harus menyerang manusia atau monster 
hidup. 

Ini akan menjadi masalah lain jika tempat dengan banyak mayat mudah ditemukan, tetapi 
Shin telah mendengar bahwa monster memiliki kemampuan untuk mendeteksi tempat-
tempat seperti itu. 

Dia ingin berharap mereka benar-benar tidak akan menyerang pemukiman manusia. 

"Bagaimanapun, kita harus menjelaskan apa yang terjadi." 

"Berapa banyak yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Sangat jarang di dunia saat ini 
seorang manusia berubah menjadi monster... kan? " 

Sety memiringkan kepalanya ke samping. 

Filma telah disegel ke dalam 『Drop of Erathem』 untuk waktu yang lama dan tidak terlalu 

tahu tentang keadaan dunia saat ini. 

Sety juga telah menghabiskan waktu lama di Desa Peri, jadi situasinya serupa. Namun, dia 
tidak dipaksa untuk tinggal di dalam, jadi dia telah mengumpulkan informasi sampai taraf 
tertentu. 
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"Saya pikir kita harus membicarakannya juga, itu sesuatu yang terlalu serius untuk 
diabaikan begitu saja. Apakah mereka mempercayai kita atau tidak, itu tergantung 
penilaian mereka. Tapi monsternya memang keluar seperti ini, dan mereka tidak tahu 
permainan seperti kita, jadi mungkin akan lebih mudah bagi mereka untuk menerimanya? " 

Seorang manusia, pemain pada saat itu, telah berubah menjadi monster. Sebuah item yang 
bisa mengontrol targetnya, seperti bagaimana Collar of Subjugation mengontrol Durgin. 

Kedua elemen ini saja sangat berbeda dari apa yang Shin ketahui tentang cara kerja 【THE 

NEW GATE】. 

Orang-orang di dunia ini hanya tahu sedikit tentang apa yang diketahui Shin dan yang 
lainnya. 

Bangsawan, bangsawan, dan anggota kasta yang lebih tinggi dapat memiliki akses ke 
berbagai informasi, tetapi itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang 
diketahui Shin dan partainya. 

Shin kemudian berpikir bahwa mereka mungkin akan lebih mudah menerima keberadaan 
fenomena seperti itu. 

"Memang benar bahwa teknologi telah banyak mengalami kemunduran dibandingkan 
dengan masa lalu. Mereka kaget melihat lampu jalan, bukan? Yah, kurasa di masa lalu itu 
bahkan terlalu maju, mungkin. " 

Sety ingat apa yang terjadi ketika mereka mencapai kota saat dia melihat ke langit. 

"Saya ragu hal-hal akan kembali seperti dulu. Situasinya terlalu berbeda sekarang. " 

Schnee juga mungkin mengingat masa lalu, saat dia menjawab tanpa mengubah 
ekspresinya. 

"Pokoknya, mari kita kembali dulu. Aku akan memberi tahu Yuzuha apa yang terjadi 
melalui Mind Chat. " 

Shin dan yang lainnya melihat sekeliling dengan hati-hati untuk melihat apakah ada yang 
tidak biasa, lalu mulai berlari. 

Shin berlari dengan kecepatan normalnya. 

Schnee dan Filma mengikutinya dengan menggunakan dorongan fisik. 

Terakhir, Sety terus bertahan dengan meluncur di tanah. 

"Kamu tidak terbang, apakah itu skill gerakan yang dimodifikasi?" 
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Hovering Sety terlihat sedikit berbeda dari kemampuan yang melekat pada armor Filma, 
yang memungkinkannya mengeluarkan kekuatan sihir untuk meningkatkan kemampuan 
lompatannya. 

"Ini adalah skill asli yang kubuat, dengan menggabungkan sihir non-elemental dan angin... 
yah, aku hanya menggunakan angin sebagai penggerak saat mengambang. Sebenarnya saya 
sudah berlatih cukup lama, saya bisa melaju dengan sangat cepat, bukan? " 

Shin tidak berlari dengan kecepatan penuh, tapi dia masih bisa mengikutinya dengan 
mudah: itu jelas bukan kecepatan yang bisa dicapai dengan mudah oleh pengguna sihir. 

Statistik Sety difokuskan pada kekuatan dan kontrol sihir, jadi dia tidak bisa bergerak 
cukup cepat untuk meninggalkan bayangan di belakangnya, seperti yang dilakukan Shin 
dan Schnee. 

Teknik ini adalah hasil dari usahanya untuk mengatasi kerugian tersebut. 

Kebetulan, armor Filma tidak hanya membuatnya melompat dengan mengeluarkan 
kekuatan sihir, jadi itu bekerja sedikit berbeda dari skill asli Sety. 

Sety rupanya datang dengan itu setelah melihat seorang pemain memukul diri mereka 
sendiri dengan mantra api untuk terbang di udara. Itu sulit untuk dikendalikan, jadi dia 
tidak bisa terbang dengannya. 

Dengan sedikit keberuntungan dia mungkin bisa terbang sedikit, tapi dia bisa jatuh ke 
tanah kapan saja. 

"Dengan sedikit lebih banyak kendali, Anda bisa terbang dengan itu ... beri tahu saya cara 
kerjanya nanti." 

Mata Shin berbinar saat dia bertanya tentang detailnya. 

Dia bisa menggunakan skill 【Flying Shadow】 untuk melompat di udara tanpa batas 

sekarang, jadi dia bisa melakukan sesuatu yang mirip dengan Sety yang melayang, tapi 
pada akhirnya dia hanya melompat, hanya menendang platform yang dibuat di udara. 

Tidak jarang melihat sihir terbang dalam fiksi fantasi, jadi dia selalu bermimpi dia bisa 
melakukan hal yang sama. 

"Apakah kamu akan bisa terbang, ketika aku mengalami kesulitan seperti itu?" 

"Orang bisa dan akan melampaui batas mereka, demi mimpi." 

Shin mencoba menutup topik dengan kutipan yang keren: dia sangat menantikan untuk 
mencoba. 
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Satu-satunya masalah adalah penjelasan Sety selalu sangat sulit untuk dipahami: dia 
mungkin harus meminta Schnee untuk menafsirkannya. 

"Kalian berdua, kita hampir sampai. Mari kita tinggalkan obrolan untuk nanti. " 

Kelompok itu bisa bergerak berkali-kali lebih cepat dari seekor kuda, jadi mereka tiba di 
Passner dalam waktu singkat. 

Mereka bergabung kembali dengan Yuzuha, yang sedang menunggu di luar gerbang, dan 
memasuki kota. 

Shin telah memberi tahu Yuzuha apa yang terjadi melalui Mind Chat; pada gilirannya dia 
telah memberi tahu Garon dan melalui dia pihak berwenang, jadi berita bahwa monster 
yang maju ke arah Passner telah dilenyapkan sudah diketahui. 

Gerbang yang sebelumnya tertutup rapat sekarang terbuka lebar. 

"Kamu benar-benar menjaganya, begitu saja..." 

"Kami bisa melihat cahaya yang disebabkan oleh sihir sepanjang jalan di sini. Aku hampir 
merasa kasihan pada monster ... " 

Nada bicara Garon adalah campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan. Risha juga 
menghela nafas tak berdaya. 

Para prajurit yang ditempatkan di tembok luar kota bisa melihat kilatan sihir yang 
disebabkan oleh Shin dan yang lainnya saat mereka mengalahkan Garmag dan Kikiuz, 
rupanya. 

Beberapa pengguna sihir bahkan gemetar saat mereka merasakan kekuatan mantra sihir 
mereka, yang ditransmisikan melalui gelombang kejut kekuatan sihir. 

"Ada sesuatu yang harus kami sampaikan kepada pihak berwenang. Bisakah kita pergi 
sekarang? " 

"Kami tidak pernah bisa mengabaikan kata-kata Lady Raizar, secara alami. Kami sudah 
diberitahu bahwa mereka ingin berbicara dengan Anda segera setelah Anda kembali. " 

"Itu baik untuk diketahui." 

Kelompok Shin kemudian menuju ke istana kerajaan, dengan Schnee yang memimpin. 
Anggota selain Garon dan Risha sudah ada di dalam. 

Mereka tiba di ruangan tempat raja sedang menunggu dan menemukan Graffior sudah ada 
di sana, bersama dengan beberapa orang lainnya, kemungkinan adalah tokoh-tokoh 
kerajaan. 
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Aku minta maaf atas penantiannya, tuanku. 

"Tolong, jangan katakan itu, Anda adalah penyelamat kami. Aku seharusnya meminta maaf 
karena telah membuatmu datang jauh-jauh ke sini. " 

Graffior lalu menundukkan kepalanya. Tokoh-tokoh lain tampaknya sudah tahu apa yang 
telah dilakukan kelompok Shin untuk kerajaan, karena mereka juga menundukkan kepala. 

"Saya yakin Anda sudah diberitahu bahwa Durgin yang mengancam kota telah dinetralkan. 
Kami mengirimkan informasi terlebih dahulu karena kami pikir itu adalah prioritas utama, 
tetapi ada juga hal lain yang harus kami beri tahukan kepada Anda. " 

"Apa hal-hal lain itu?" 

"Ada kemungkinan kejadian ini disebabkan oleh tangan manusia." 

"!? ... Tolong, lanjutkan. " 

Schnee mengangguk dan mulai menjelaskan. Acara tersebut sebenarnya disaksikan oleh 
Shin dan Filma, namun mereka sudah memberi tahu Schnee secara detail. 

Setelah mengetahui tentang item yang mengendalikan Durgin dan mantan pemain yang 
berubah menjadi monster, Graffior dan yang lainnya bahkan memiliki ekspresi yang lebih 
buruk di wajah mereka. 

Mereka pasti khawatir tentang keberadaan item yang dapat mengendalikan monster yang 
kuat, tetapi terlebih lagi oleh fakta bahwa manusia bisa berubah menjadi monster. 

"Ini jelas bukan informasi yang bisa kita publikasikan begitu saja ... manusia yang berubah 
menjadi monster tampaknya juga sangat kuat. Kami berisiko menyebabkan kebingungan di 
antara penduduk, dan tidak lebih. " 

"Saya sangat setuju. Saya percaya itu cukup untuk memberi tahu hanya eselon atas negara 
itu terlebih dahulu. " 

Di dunia ini, tidak semudah sebelumnya untuk mengumpulkan atau mengirimkan 
informasi. 

Jika suatu negara membuat pengumuman publik, itu akan diketahui sampai batas tertentu, 
tetapi bahkan dalam kasus seperti itu isinya akan diputarbalikkan saat menyebar. Ketika 
informasi meninggalkan ibukota, kadang-kadang bahkan berubah menjadi kebalikan dari 
bagaimana itu dimulai. 

"Membuat tindakan balasan... akan sulit." 

"Memang, sayangnya kami juga tidak mengetahui cara yang efektif." 
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【Analisis】 dapat mengungkapkan jika targetnya dimiliki, tetapi karena hanya sedikit 

orang yang dapat menggunakan keterampilan saat ini, akan sangat sulit untuk menemukan 
siapa pun dalam keadaan seperti itu. 

Shin dan yang lainnya yakin bahwa setiap manusia yang kerasukan juga tidak dapat 
ditemukan dengan mudah. 

Jika mereka tidak terdaftar sebagai monster ketika dalam bentuk manusia, mereka 
mungkin bisa melewati penghalang penangkal monster juga. 

"Hmm, pertama-tama, bolehkah saya memberi tahu raja-raja negara sekutu kita? Saya 
tidak tahu seberapa banyak yang dapat kami lakukan untuk masalah ini, tetapi sesuatu 
mungkin berubah bahkan hanya dengan mengetahuinya. " 

"Iya. Kami juga akan memberi tahu orang-orang yang kami anggap dapat dipercaya. " 

Kemampuan dan kepercayaan. Mereka dapat berbagi informasi hanya dengan mereka yang 
memiliki keduanya. 

Itu adalah pendapat yang dibagikan oleh semua anggota di pesta Shin. 

Secara konkret, mereka memikirkan Wolfgang dari Beast Alliance Falnido, Wilhelm di 
Bayreuth, mantan pemain dan karakter pendukung dari anggota 『Rokuten』. 

"Penanggulangan, hmm..." 

Setelah pertemuan dengan Graffior, kelompok Shin berkumpul di ruangan yang ditugaskan 
kepada mereka untuk membahas masalah tersebut. Seperti yang dikatakan Schnee kepada 
Graffior, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. 

"Mungkinkah menambahkan pesona penghapusan efek status ketika Anda melewati 
penghalang? Tidak, penghalang itu harus memiliki bahan khusus untuk menyimpan 
pesona, kan... " 

Di era permainan, target yang dirasuki akan ditemukan dan dimusnahkan atau 
disembuhkan begitu mereka sampai di dekat kota. Dalam situasi saat ini, bagaimanapun, 
tidak mungkin untuk sepenuhnya mempertahankan semua lokasi pada waktu yang 
bersamaan. 

"Kami tidak bisa menangani ini sendiri. Bahkan jika kami menyebarkan kekuatan kami, ada 
batasan jumlah lokasi yang dapat kami lindungi, dan tidak ada jaminan kami juga dapat 
mencegah semua ancaman. " 

"Betul sekali..." 
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Jumlah dan kekuatan bertarung musuh juga tidak diketahui. Bahkan jika mereka membuat 
tindakan balasan untuk pemain yang dirasuki, tidak ada gunanya jika musuh menyerang 
dengan monster level tinggi dalam jumlah besar. 

Di dunia saat ini, mustahil untuk mengumpulkan mantan pemain atau Orang Terpilih 
dalam jumlah besar. Jika gerombolan besar monster kuat muncul, bahkan negara-negara 
besar akan dengan mudah jatuh. 

Monster mungkin mencoba melakukan sesuatu dalam skala besar. 

"Maksudmu barang itu dibuat oleh monster juga? Aku tahu bahwa beberapa monster 
memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada manusia, tapi... " 

Sety dan Filma menyuarakan pikiran mereka dengan lantang. 

"Mungkin ada iblis atau iblis yang terlibat juga." 

"Itu hal pertama yang terlintas dalam pikiran, ya. Kalau begitu, 『Fraksi Puncak』, kurasa. 

" 

Kardinal gereja yang mencoba mengorbankan Wanita Suci kepada iblis adalah bagian dari 
『Fraksi Puncak』 juga. 

Seorang iblis telah menarik tali di belakang rencana mereka, tetapi bahkan tanpa campur 
tangan iblis, faksi selalu tidak baik, seperti yang diketahui Shin dan yang lainnya. 

"Ngomong-ngomong, itu bukan pemain sebelumnya, tapi『 Fraksi Puncak 』terlibat dalam 

mengubah orang menjadi monster, kan? Kita tidak bisa memastikan bahwa iblis terlibat, 
tapi musuhnya mungkin bukan hanya monster. " 

"Betul sekali. Orang-orang yang berkolaborasi atas kehendak bebas mereka sendiri adalah 
orang-orang yang paling merepotkan untuk dihadapi. " 

Shin mengangguk getir pada teori Schnee. 

Ada orang-orang yang tidak dikendalikan oleh skill, item atau melalui sandera, orang-orang 
yang berjalan menuju kehancuran atas kemauan mereka sendiri, dan mereka adalah 
musuh yang paling sulit untuk dihadapi. 

Mereka tidak membawa apa-apa selain masalah bagi orang-orang di sekitar mereka, yang 
membuat mereka lebih buruk dari yang lain. 

"Apa yang akan kita lakukan sekarang?" 
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"Mari kita berkumpul kembali dengan Shibaid dan yang lainnya dulu. Saya ingin 
memeriksa Baltan juga, untuk berjaga-jaga. Aku tidak menggunakan permata yang 
diberikannya padaku, pada akhirnya. " 

Shin menjawab pertanyaan Yuzuha dengan pikirannya. 

Dia mengira permata Baomultan mungkin berguna dalam perang melawan Durgin, tapi 
tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. 

Dia bisa mengeluarkan item yang mengendalikan Durgin tanpanya, jadi dia bingung 
bagaimana seharusnya dia menggunakannya. 

"Batu cantik itu ... kupikir kamu akan segera menggunakannya." 

"Kamu tahu bagaimana cara menggunakannya?" 

Kata-kata samar Yuzuha datang tepat ketika Shin mengerutkan alisnya tentang hal itu, jadi 
dia bertanya balik. 

"Saya merasa seperti saya!" 

"Kamu tidak bisa memberitahuku sesuatu yang konkret?" 

"... Kuu, tidak... maafkan aku." 

"Ah !, tidak, tidak, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Berdasarkan waktu saya 
menerimanya, saya yakin saya akan menggunakannya di pertarungan terakhir, jadi... " 

Yuzuha cemberut dan Shin buru-buru meminta maaf. Dia dalam mode rubah kecil, jadi dia 
dengan lembut menepuknya untuk menghiburnya. 

Setelah beberapa saat dia mulai menikmatinya, jadi dia menghela nafas lega. 

"... Bisakah aku membelai juga?" 

"....kuu." 

Sety mendekati Shin untuk ikut menepuk. 

Yuzuha memandang Sety selama beberapa detik, lalu menangis sekali untuk memberi 
tanda persetujuannya dan menyandarkan kepalanya kembali ke pangkuan Shin. 

"Ooh, sangat lembut dan lembut... Aku bisa membelai dia selamanya..." 

"Lagipula, aku menjaga bulunya dalam kondisi terbaik." 
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Menyikat Yuzuha adalah salah satu tugas Shin juga. Berkat 『Groomeister』, sikat 

perawatan dengan kualitas terbaik, bulu Yuzuha tidak pernah kehilangan kilau. 

"Teman-teman, kamu keluar dari topik... bagaimanapun, kita tidak akan segera kembali ke 
Shibaid dan yang lainnya, kan?" 

"Baik. Kami mengusir monster, tetapi hal lain mungkin terjadi. Saya berpikir untuk 
memeriksa kota untuk perangkat apa pun, jebakan atau sejenisnya. Mungkin akan sulit di 
istana. " 

Setiap istana kerajaan memiliki ruang atau lorong rahasia: jika Shin memeriksanya secara 
mendetail, dia pasti akan menemukannya, tetapi Graffior pasti tidak akan menikmatinya. 
Kamar dan lorong seperti itu berharga selama tetap dirahasiakan. 

"Raja dan ksatria tidak bisa menghadapi ancaman saat ini sendirian, jadi kupikir mereka 
akan menerimanya." 

"Ya, lagipula mungkin ada sesuatu di luar pemahaman mereka yang tersembunyi di sini." 

Apakah mereka akan membangun kembali ruang atau lorong rahasia setelah pemeriksaan 
Shin? Bagaimanapun, dia ragu mereka akan meninggalkan mereka seperti itu. 

"Kalau begitu, ayo kita tanyakan sekarang. Ini akan memakan waktu. " 

Seperti yang telah diduga Schnee, Graffior segera menerima lamaran Shin. 

Beberapa pejabat lainnya membuat wajah agak masam, tetapi tidak keberatan. 

Mereka mungkin memprioritaskan menghilangkan alat tersembunyi yang berbahaya lebih 
dari orang luar menjelajahi kastil. 

"Hm? Apa ini?" 

Di salah satu lorong rahasia yang menghubungkan bagian dalam kastil ke hutan di luar 
tembok, mereka menemukan jebakan yang melumpuhkan dan melumpuhkan siapa pun 
yang lewat. 

Apa yang menurut Shin menarik adalah kenyataan bahwa tangki bensin lumpuh yang 
berfungsi sebagai bahan bakar untuk jebakan itu hampir kosong. Tidak cukup untuk 
melumpuhkan manusia dewasa. 

"Sepertinya tidak ada jebakan lain." 

"... Mungkin ini adalah upaya terakhirnya untuk memberontak." 

Pria yang memohon Shin untuk membunuhnya sebelum berubah. Shin pikir dia mungkin 
yang membuat jebakan itu sendiri. 
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Pemeriksaan selesai setelah 2 hari, tanpa penemuan yang relevan. 

Cukup jelas, Shin dan kelompoknya diminta untuk merahasiakan bagian rahasia kastil 
untuk diri mereka sendiri. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 17 - 1.2 
TNG Vol. 17 Bab 1 Bagian 2 "Mari kita tingkatkan." 

Setelah kereta kuda meninggalkan gerbang dan mereka menempuh jarak tertentu, Shin 
menyembunyikannya dengan keterampilan. Mereka bisa bergerak lebih cepat jika mereka 
berlari sendiri, daripada mengemudi dengan kecepatan penuh. 

Yuzuha tidak bisa mengikuti kecepatan mereka untuk waktu yang lama, jadi dia melompat 
ke bahu Shin. Kecepatan Shin memang menggelikan, tapi bagaimanapun juga dia adalah 
Dewa Binatang: dia tidak akan mudah jatuh. 

"Kuu! Dia mengambang! " 

Yuzuha melihat ke arah Sety saat dia "meluncur" di atas tanah dan mengibaskan ekornya 
dengan penuh semangat. 

Dia telah tinggal di kota untuk keselamatan saat Shin dan yang lainnya membasmi monster, 
jadi dia belum melihat teknik pergerakan Sety. 

Monster mengambang atau terbang bukanlah pemandangan yang langka, jadi Shin tidak 
menyangka Yuzuha akan terkejut, tapi tampaknya itu tidak biasa baginya. 

"Hehehe, aku mungkin akan mengajarimu bagaimana itu dilakukan nanti!" 

Sety senang dengan reaksi tulus Yuzuha dan sedikit menertawakannya. 

Yuzuha menyadari bahwa dia mungkin mendapatkan kemampuan untuk terbang dan 
sangat ingin belajar. Shin tahu betapa liarnya ekornya yang bergoyang-goyang. 

Akankah Yuzuha memahami penjelasan "unik" Sety? Jadi heran Shin. 

"Oh, itu dia." 

Berkat perjalanan dengan kecepatan yang secara fisik tidak mungkin dilakukan kereta 
kuda, rombongan mencapai Romenun pada hari yang sama. 

"Hm? Saya mendeteksi monster selain Baltan. " 

Di tepi area beracun di sebelah Romenun, Shin mendeteksi beberapa kehadiran monster 
yang tidak ada saat mereka pergi. 

Shin berbalik ke arah kehadiran dan mengaktifkan skill 【Clairvoyance】. 

Di sana ia menemukan 5 Garmag: mungkin selamat dari operasi pembersihan Shin dan 
yang lainnya, yang berhasil melakukan perjalanan jauh ke sini. 
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Rombongan Shin telah tinggal di Passner selama dua setengah hari, lebih dari cukup waktu 
bagi Garmag untuk menempuh jarak dengan kecepatan biasa. 

"Haruskah kita menyingkirkan mereka dulu?" 

"Ini adalah jenis daerah yang tercemar, jadi bagi Garmags itu adalah habitat alami. Mereka 
tidak akan membahayakan bahkan jika kita membiarkannya. " 

Daerah beracun tidak mengundang pemukiman manusia atau bahkan kehadiran hewan: 
jadi tidak perlu keluar dari jalan mereka untuk memburu Garmag. 

Dari sudut pandang monster, mereka akhirnya mencapai tempat yang ideal untuk mereka 
tinggali. 

Shin tidak tahu apakah ada mayat untuk mereka makan, tetapi melihat Garmag yang 
berkerumun bersama, dia tidak merasa ingin menjatuhkan mereka. 

Mereka terlihat sangat lemah dan lemah, tanpa energi yang cukup untuk pindah ke tempat 
lain. 

"Mengapa kita tidak memberi tahu Hidro dan Oksigen tentangnya? Mereka bahkan 
mungkin mulai membesarkannya sebagai hewan peliharaan, mengatakan bahwa mereka 
perlu mengumpulkan data atau sesuatu. " 

"Ya, mari kita lakukan itu." 

Jika mereka meninggalkan daerah ini dan menuju pemukiman manusia, mereka akan 
menjatuhkannya. 

Setelah membuat keputusan, Shin kemudian menuju ke arah Romenun. Tak lama 
kemudian, mereka mencapai danau dengan Durgin yang tenggelam. 

Baomultan berada di tepi danau, seperti biasa, dan Tiera serta Shibaid ada di sebelahnya. 
Oksigen dan Hidro kemungkinan besar mengumpulkan sampel. 

"Selamat datang kembali" 

"Hei." 

Shin membalas Tiera dan melambai ke Shibaid. 

Baomultan juga menangis pelan, seolah menyambut kembalinya kelompok itu. 

Tidak ada perubahan khusus untuk dilaporkan di Romenun. 

Durgin yang telah dibebaskan telah melewati Romenun selama penerbangannya: 
Baomultan memandangnya dan Durgin itu juga melihat ke bawah, lalu terbang. 
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"Apakah kita melakukan hal yang benar?" 

Baomultan menjawab dengan menangis lebih keras, lalu mengusapkan moncongnya ke 
Shin. 

Dilihat dari perilakunya, seruan sebelumnya adalah bentuk persetujuan: itu mungkin 
asumsi yang benar. 

"Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu, Hydro, Oxygen. Oh, 
saya rasa Baltan juga harus mendengar. " 

Jika Garmag akan menetap di sini, mereka akan berada di dalam wilayah Baomultan. 

Baomultan adalah monster yang damai, jadi kecuali Garmag menyerang lebih dulu, mereka 
tidak akan memburu mereka. 

Jadi Shin berpikir, tetapi dia tidak ingin masalah terjadi karena dia tidak memberi tahu 
mereka. 

Hydro and Oxygen mendengarkan penjelasannya tentang Garmag sambil mengangguk 
dengan penuh minat. 

Baomultan juga menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah, seolah meniru mereka. 

"Ayo kita segera tangkap mereka. Monster yang muncul di area yang diciptakan oleh 
Durgin terlalu jarang untuk diabaikan. Saya ingin menangkap setidaknya satu. " 

"Sepakat. Ada banyak potensi penelitian. " 

Keduanya segera memulai persiapan mereka, menyeringai dan tertawa kecil. 

Mereka mengemas kotak barang mereka dengan jaring dan umpan buatan, lalu 
mengenakan peralatan yang memungkinkan mereka untuk sementara menggunakan 
pekerjaan Penjinak. 

Peralatan semacam itu digunakan oleh pemain yang bukan Tamers tetapi ingin menangkap 
monster untuk dipelihara. 

Setiap pemain dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan Penjinak dengan sedikit 
waktu, tetapi sebagian besar pemain lebih suka menggunakan waktu mereka dengan cara 
lain. 

Peralatan tersebut memungkinkan pengguna mengakses beberapa keterampilan Tamer, 
jadi itu juga digunakan untuk menguji pekerjaan. 

Oke, kita berangkat! 
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Diproduksi oleh Hydro, Shin memimpin mereka ke tempat dia mendeteksi Garmag. 
Monster-monster itu berada di luar jangkauan keterampilan deteksi Oxygen dan Hydro. 

Peta tersebut menunjukkan bahwa para Garmag belum beranjak dari posisi awal mereka, 
sehingga rombongan mencapai lokasi dengan cepat. 

Para Garmag tampaknya memperhatikan bahwa kelompok Shin mendekat dan bertindak 
hati-hati. 

"Sepertinya mereka melemah. Sempurna." 

Berbekal jaring penangkap, Hydro tampak seperti penjahat terus menerus. Oxygen tidak 
mengucapkan sepatah kata pun tetapi tampak sama berbahayanya dengan dia. 

Jika Garmag melihat Baomultan, mereka kemungkinan besar akan melarikan diri, terutama 
mengingat perbedaan dalam statistik mereka, tetapi mereka tidak melakukannya: mereka 
hanya menyelipkan ekor di antara kaki mereka dan berdiri di sana, gemetar, tanpa tanda-
tanda menyerang. 

"Kurasa kita bahkan tidak membutuhkan jaring? Lihat, kami membawakanmu makanan. " 

Oksigen mengeluarkan pakan buatan yang dibuat untuk membuat monster lebih jinak. 
Garmag, bagaimanapun, terus gemetar, bahkan tidak berani bergerak satu inci pun. 

"Kuu, mereka takut pada Shin." 

"Dari saya?" 

Shin kaget dengan komentar Yuzuha. Dia pikir mereka akan takut pada Baomultan, karena 
mereka berdua monster. 

Para Garmag tampaknya telah menyaksikan pembantaian Shin terhadap saudara-saudara 
mereka dan Kikiuz, jadi mereka berharap menjadi mangsa berikutnya dan setengah 
menyerah pada kehidupan. 

"Begitu ... hei Yuzuha, jika kamu bisa berkomunikasi, bisakah kamu memberi tahu mereka 
bahwa Hydro dan Oxygen ingin mereka menjadi teman mereka?" 

Garmag relatif dekat dengan Yuzuha dalam hal spesies, jadi mereka bisa berkomunikasi. 
Yuzuha menjelaskan situasinya dan Garmag setuju untuk menggunakan Hydro dan Oxygen, 
tanpa satu pun keberatan. 

Hydro dan Oxygen hanya melengkapi job Tamer untuk sementara dan tidak bisa 
mendapatkan keuntungan dari sebagian besar bonusnya, tapi karena mereka tidak 
berencana untuk bertarung, itu bukan masalah, atau begitulah kata mereka. 
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"Kami mencapai tujuan kami, haruskah kami kembali ke Romenun? Aku juga harus 
memberitahumu tentang apa yang terjadi di Passner. " 

Itu juga alasan mengapa Garmags datang jauh-jauh ke Romenun, jadi Shin ingin 
menjelaskannya secara detail. 

"Seorang pemain yang berubah menjadi monster dan item yang mampu mengendalikan 
Durgin... cukup mengkhawatirkan." 

"Kami akan mencoba menganalisisnya di pihak kami juga." 

Shin mengeluarkan kerah yang mengendalikan Durgin untuk dilihat oleh Hidro dan 
Oksigen. 

Shin telah melakukan analisis sederhana juga, tetapi, pada saat ini, dia hanya tahu dari 
bahan apa itu dibuat. Dia tidak menemukan petunjuk tentang siapa yang membuatnya. 

"Hanya ini yang saya tahu tentang isinya. Sekilas Anda bisa tahu bahwa itu pasti tidak 
dibuat untuk berbuat baik. " 

"Coba lihat, bahan utamanya adalah orichalcum dan scarletite. Saya kira begitu. Kalau 
begitu... begitu, tidak ada yang akan kamu kumpulkan secara proaktif... " 

Shin menceritakan hasil analisisnya dan Oxygen bereaksi dengan cemberut. 

Bagi Shin dan Oxygen, tidak aneh jika item unik dibuat dengan logam ajaib. Masalahnya 
adalah komponen non-logam dari barang tersebut termasuk hal-hal seperti darah dan hati. 

Di dalam game, ini tidak lain adalah item drop, tapi di dunia ini, jika kamu membutuhkan 
darah, kamu perlu menyiapkan wadah yang pas dan benar-benar memanennya. 

Jika Anda memiliki kotak item seperti yang dimiliki Shin, Anda dapat menyimpan darah 
sebagai kartu item, tetapi Shin sejujurnya lebih suka menghindari keharusan melakukan 
itu. Pandai besi terkadang membutuhkan darah untuk meredam senjata, jadi dia telah 
membangun pertahanan tertentu terhadapnya. 

"Anda tidak akan menggunakan fasilitas kami?" 

"Saya akan menceritakan apa yang terjadi di Passner dengan beberapa orang melalui kartu 
pesan, tapi menurut saya lebih baik berbicara langsung dengan Wolfgang." 

"Wolfgang...?" 

Hydro dan Oxygen tampak bingung dengan nama yang tidak dikenal itu, jadi Shin 
menjelaskan bahwa dia adalah keturunan Girard. Jenis binatang buas akan melahirkan 
beberapa generasi keturunan lebih dari 500 tahun. 
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Shin lebih suka bertemu dengannya secara langsung karena dia berbagi darah Girard, 
orang penting bagi Shin. Wolfgang juga merupakan raja dari Beast Alliance Falnido, negara 
Beast terbesar di benua Eltnia, jadi dia yakin akan lebih baik jika berbicara secara langsung. 

"Girard itu, hmm... untuk berpikir dia hidup sampai saat ini. Itu sendiri mengejutkan, tapi 
jika dia bisa meninggal tanpa penyesalan, kurasa itu hal yang baik. " 

Shin mengharapkan Hydro bertanya bagaimana binatang tipe Serigala bisa hidup begitu 
lama, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan niat seperti itu. 

Oksigen juga sama. 

"Saya tidak bisa mengatakan saya tidak tertarik, tetapi saya tidak ingin menganggap rekan 
saya sebagai spesimen penelitian." 

Shin dengan bercanda bertanya tentang itu dan menerima balasan ini. Bagaimanapun, 
mereka tertarik pada tingkat tertentu. 

Shin lega mengetahui bahwa baik Hydro dan Oxygen tidak menganggap rekan mereka 
sebagai spesimen penelitian. 

Bahkan jika Hecate telah menciptakan mereka dengan sifat seperti ilmuwan gila, mereka 
tetap menghargai orang-orang yang penting bagi mereka. 

"Kalau begitu kami akan menyerahkan keturunan Girard padamu. Tinggalkan Baltan dan 
monster dalam perawatan kami. " 

Hydro berbicara sambil melihat Garmags. Mereka biasanya tinggal di daerah yang 
tercemar, sehingga mereka merasa betah di zona racun Romenun. 

Kelompok Shin dengan demikian meninggalkan Romenun menuju Falnido. Itu adalah jarak 
yang cukup jauh melalui darat, jadi mereka menggunakan kristal teleportasi untuk 
langsung berpindah ke lokasi yang mereka daftarkan terakhir kali mereka berada di 
Falnido. 

"Aku bahkan tidak menyadari kamu mendaftarkan tempat." 

"Yah, tidak perlu memamerkannya, kan?" 

Shin tidak tahu persis dia melakukannya saat istirahat ke toilet. 

Rombongan tersebut berteleportasi ke hutan, lalu digerakkan dengan kereta kuda, 
meskipun Kagerou-lah yang menariknya. 

Terbuai oleh getaran kereta kuda yang diperkuat, rombongan Shin menuju ke gerbang 
yang diberitahukan kepada mereka selama kunjungan mereka sebelumnya ke Falnido. Itu 
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adalah gerbang yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki izin khusus untuk masuk, 
tidak seperti yang biasa digunakan oleh para petualang dan pedagang. 

"Schnee dan saya akan bertindak sebagai kusir. Jika penjaga gerbang mengingat wajah kita, 
mereka seharusnya tidak terlalu waspada. " 

Shin telah mengirim pesan, jadi dia tidak berpikir mereka akan ditolak masuk, tetapi masih 
ada kemungkinan miskomunikasi atau kesalahan manusia. 

Kehadiran Schnee kemungkinan akan menyelesaikan masalah apa pun yang mungkin 
mereka miliki, tetapi dia ingin menghindari masalah sebanyak mungkin. 

"Sepertinya mereka mengenali kita." 

"Rupanya mereka sudah diberitahu tentang kedatangan kami." 

Gerbang yang dituju kelompok Shin biasanya disembunyikan oleh keterampilan ilusi. 
Namun mereka tidak mempengaruhi Shin, jadi dia melambai ke penjaga gerbang dan 
mereka balas melambai. 

Jika ingatan Shin berguna baginya, salah satu penjaga ada di sana ketika mereka 
meninggalkan Falnido untuk terakhir kali. 

"Ehm, apakah Yang Mulia Raja Binatang telah memberi tahu Anda tentang kedatangan 
kami?" 

"Iya. Namun, untuk keamanan tambahan, bisakah Anda menunjukkan kepada saya 
lambang taring yang dipercayakan Yang Mulia kepada Anda? " 

Shin menyimpan kereta kuda dan mendekati gerbang, lalu salah satu penjaga meminta 
bukti seperti itu. Shin melakukan apa yang diperintahkan dan mengeluarkan aksesori yang 
diberikan Wolfgang dari kotak barang. 

"Sepatutnya dikonfirmasi. Selamat datang kembali di Falnido. " 

Penjaga gerbang memeriksa aksesori, mengangguk ke penjaga lain, dan dengan sopan 
menyapa Shin dan kelompoknya. 

Para penjaga telah mengirim utusan kuda untuk memberi tahu Wolfgang tentang 
kedatangan mereka. 

Penjaga itu berkata bahwa seseorang akan ada di sana untuk menjemput mereka dan tak 
lama kemudian kereta kuda yang cantik tiba. Itu adalah kendaraan yang dihias dengan 
mewah, digunakan untuk menyambut tamu penting. 

Itu juga agak nyaman, pasti berkualitas tinggi untuk standar dunia ini. 
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Kereta kuda yang digunakan oleh bangsawan dan keluarga kerajaan, meski lebih baik dari 
yang digunakan oleh warga kebanyakan, masih berguncang; kurangnya getaran di gerbong 
ini dengan jelas menunjukkan bahwa banyak uang telah diinvestasikan di dalamnya. 
Seperti yang diharapkan dari kereta selamat datang untuk tamu kerajaan. 

Pesta Shin dibawa ke ruangan yang sama yang mereka gunakan ketika mereka bersatu 
kembali dengan Girard. Di sana mereka menemukan Wolfgang, Cuore, dan dua Beastmen 
lainnya. 

Setelah sapaan sederhana, Wolfgang mendesak kedua wajah baru itu untuk 
memperkenalkan diri. 

"Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Nama saya Volk Degaro, saya seorang 
menteri dalam pelayanan Raja Wolfgang. " 

Volk, Beastman yang berbicara lebih dulu, adalah tipe yang lebih dekat dengan Beast 
daripada manusia. Dia mengenakan seragam longgar yang mirip dengan kostum rakyat. 

Dia memiliki sayap putih, paruh hitam, dan rambut hitam. Fisiknya juga lebih besar dari 
Wolfgang: jika dia berdiri dia mungkin akan berukuran lebih dari dua mel. Dia 
kemungkinan besar adalah monster tipe Elang. 

Secara umum sulit untuk mengatakan jenis kelamin Beastmen yang condong ke sisi Beast, 
tapi menilai dari suara rendah dan fisik Volk dia adalah laki-laki, atau begitulah yang 
dipikirkan Shin. 

Levelnya adalah 244. Meskipun fisiknya besar, pekerjaannya adalah Mage. 

Mungkin karena dia bisa mendeteksi kekuatan sihir Shin dan Schnee, dia tampak sedikit 
gugup. 

"Saya seorang menteri juga, nama saya Ciel Tio." 

Beastman lainnya lebih dekat dengan manusia: satu-satunya tanda spesies Beast adalah 
telinga dan ekor hewan. 

Ciel memiliki rambut pirang pendek dengan sedikit warna hitam di sana-sini. Mata hitam 
tipisnya melihat sekeliling, mengamati pesta Shin dengan cermat. 

Fisik Ciel yang ramping menunjukkan bahwa dia perempuan: dia juga mengenakan pakaian 
yang mudah dipindahkan, mirip dengan Cuore. Dia tidak terlihat gugup seperti Volk. 

Levelnya adalah 239, pekerjaannya Beast Warrior. 

"Apakah mereka tahu tentang kita?" 
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"Ya, saya sudah memberi tahu mereka. Anggap saja mereka sebagai Rajim dan Van Lord 
Girard. " 

Tutup pengikut yang layak dipercaya. 

Wolfgang mengatakan dia sudah memberi tahu Volk dan Ciel tentang mereka, tetapi 
mereka memperkenalkan diri mereka semua sama. Saat mereka mengungkapkan identitas 
mereka, mereka tahu bahwa kedua Beastmen itu tampak lebih tegang. 

"Bagaimana aku bisa mengatakan ini ... pestamu menjadi lebih luar biasa dari sebelumnya." 

Wolfgang tahu tentang eksploitasi Shin dan yang lainnya, tapi dia tidak bisa menahan 
perasaan sedikit canggung. 

Penyebabnya adalah kehadiran mantan Kaisar Naga, Shibaid, serta Sety dan Filma, yang 
memiliki tingkat kehebatan yang sama dengan Girard. Mereka telah mendengar tentang 
mereka dari Girard, jadi mereka tahu betapa kuatnya party Shin. 

"Er... Aku tahu ini aneh bagiku untuk mengatakan ini, tapi cobalah untuk rileks dan 
mendengarkan." 

Suasana menjadi tegang setelah mereka memperkenalkan diri. 

Satu-satunya pengecualian adalah Cuore, yang tidak gugup tetapi malah terlihat sangat 
bersemangat. 

Shin mulai menceritakan apa yang terjadi di Passner dan udara di sekitar Wolfgang 
berubah lagi. Itu tegang, tapi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. 

Dia mendengarkan dengan seksama, seperti yang diperintahkan oleh tanggung jawabnya 
untuk memerintah negara. Volk dan Ciel juga mendengarkan dengan saksama. 

"Saya pikir saya telah memahami situasinya setelah membaca pesan Anda, tetapi saya tidak 
dapat menahan perasaan terkejut." 

Wolfgang dan yang lainnya menerima situasi ini dengan serius. 

Wolfgang sangat tahu betul bagaimana perbedaan pemain dari manusia normal, berkat 
mengenal Girard. 

Pengetahuan dan keterampilan mereka sangat maju, tentu saja, tetapi lebih dari segalanya, 
mereka memiliki sesuatu yang membedakan mereka dari orang lain. 

Banyak dari mereka juga terkenal: sementara Shin tidak mengenal mereka, orang-orang di 
dunia ini akan menerima peristiwa paling luar biasa jika salah satu dari mereka terlibat. 
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"Mereka yang mengenal pemain dengan baik akan lebih terkejut mengetahui hal ini. Tentu 
saja, pemain adalah makhluk hidup seperti kita, jadi mereka juga pada akhirnya akan mati... 
tapi tetap saja, ada sesuatu yang membedakan mereka dari kita. " 

Volk dan Ciel juga mengangguk pada kata-kata Wolfgang. 

Yang Terpilih juga berbeda dari orang normal, tapi sejak mereka lahir dan besar di dunia 
ini, mereka merasa mereka tidak memiliki "sesuatu" yang berbeda yang dimiliki pemain. 

"Sungguh... yah, mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Saya ingin Anda tahu bahwa ada 
seseorang di luar sana yang dapat melakukan hal-hal seperti yang terjadi di Passner. Ini 
membuat frustrasi, tetapi kami belum menemukan tindakan pencegahan yang efektif. " 

"Tidak, hanya dengan mengetahuinya membuat segalanya menjadi sangat berbeda. Saya 
berterima kasih atas semua informasi Anda. " 

Wolfgang menundukkan kepalanya dan tiga lainnya mengikuti. Shin tahu bahwa mereka 
bertingkah seperti itu juga karena dia adalah tuan Girard, tetapi masih berpikir mereka 
terlalu banyak menundukkan kepala. 

"Ngomong-ngomong, itulah alasan mengapa kami datang ke sini. Terima kasih telah 
meminjamkan waktu Anda. " 

Raja dan pengikut kerajaan tentu saja bukan orang yang dapat dengan mudah Anda temui 
untuk mengobrol santai. 

Mempertimbangkan isi dari "obrolan" dan orang asalnya, Wolfgang dan yang lainnya pasti 
akan menerima untuk bertemu dengan mereka, tetapi Shin tidak ingin menyita waktu 
mereka terlalu banyak. 

"Kemana tujuanmu sekarang?" 

"Saya berencana mengunjungi beberapa negara untuk berbicara dengan orang-orang yang 
kami kenal di sana. Beberapa dari mereka tidak bisa saya hubungi melalui kartu pesan. " 

Hanya pemain dan karakter pendukung yang tahu tentang kartu pesan. Satu-satunya 
pengecualian untuk aturan ini adalah orang-orang dengan peringkat tinggi yang memiliki 
akses ke item langka tersebut. Bukan hal yang aneh bahkan bagi Yang Terpilih untuk tidak 
menyadari keberadaan mereka. 

Orang pertama yang terlintas dalam pikiran Shin adalah Todo Kankuro dan Lima Pedang 
Tertinggi di Hinomoto, Hibineko, Shadow, dan Holly di Balmel. Lima Pedang Tertinggi 
memiliki pengetahuan tentang permainan sebagai karakter, jadi mereka sangat mirip 
dengan pemain, atau begitulah pikir Shin. 
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"Kalau begitu, aku ingin memintamu untuk memberi tahu Kaisar Naga. Kekaisaran 
memegang posisi penting di benua itu, jadi saya ingin mereka mengetahui informasi 
semacam itu dengan cepat. Falnido akan mengirimkan dokumen resmi tentang laporan 
Anda juga, tapi saya yakin mereka akan lebih memahami gawatnya situasi jika Sir Shibaid 
muncul secara langsung. Jika Anda belum memutuskan tujuan berikutnya, mohon 
pertimbangkan. " 

Wolfgang menambahkan bahwa jika laporan itu berasal dari orang lain selain Shin dan 
Schnee, mereka tidak akan mempercayainya pada awalnya. Informasi dari Beast Alliance 
pasti akan diperlakukan dengan prioritas, tetapi bertemu mereka secara langsung akan 
menambah masalah yang lebih penting. 

"Ya, itu ide yang bagus. Saya tahu sedikit tentang kekaisaran juga. Ini adalah negara tempat 
Shibaid dulu berada, kita bisa mempercayai mereka. Saya akan berpikir tentang hal ini." 

Shin sebenarnya bermaksud pergi ke sana segera. Beast Alliance menggunakan komunikasi 
melalui Mind Chat, sehingga informasi dapat dipertukarkan dengan cepat. 

Namun, seperti yang dikatakan Wolfgang, mereka tidak dapat mengetahui apakah 
kekaisaran memandang situasinya sebagai gawat atau tidak. Semakin besar negaranya, 
semakin banyak informasi yang perlu diurai. Bahkan ada kemungkinan Kaisar belum 
mempelajarinya. 

Shin sangat ingin mereka menyadari gawatnya situasi, jadi dia tidak keberatan meminta 
Shibaid atau Schnee bertindak sebagai perantara untuk memberikan informasi kepada 
kekaisaran. 
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Vol. 17 - 1.3 
TNG Vol. 17 Bab 1 Bagian 3 

Setelah meninggalkan Beast Alliance Falnido, kelompok Shin segera menuju Kerajaan Naga 
Kilmont. 

Kagerou sedang menarik kereta kuda dengan kecepatan sangat tinggi seperti biasanya. Dia 
memastikan untuk berakselerasi hanya ketika tidak ada pedagang di sekitar. 

"Shibaid, bisakah aku mempercayakanmu untuk bertemu dengan Kaisar Naga?" 

"Memang, segala sesuatunya akan bekerja dengan cepat jika saya pergi sendiri. Saya 
mungkin telah meninggalkan kekaisaran, tetapi saya tidak keberatan memberi tahu 
mereka tentang bahaya yang akan datang. " 

Shibaid dipersiapkan agar kekaisaran berubah menjadi bermusuhan setelah kepergiannya, 
seperti yang Shin dengar dari Schnee. Karena itu, Shin tidak yakin mengirimnya sebagai 
utusan adalah ide yang bagus, tetapi Shibaid dan Schnee meyakinkannya bahwa kekaisaran 
tidak benar-benar menganggap mereka sebagai musuh. 

"Hmm, ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Kilmont, Shin?" 

Di jalan menuju Kilmont, topik ini muncul dalam percakapan antara Shin dan Shibaid. 

"Yang saya tahu adalah dari dokumen yang saya baca di Falnido atau apa yang saya dengar 
saat bepergian, tapi saya tahu bahwa kekaisaran bertindak sebagai pemecah gelombang 
melawan monster yang datang dari Tempat Suci. Seperti yang saya katakan sebelumnya, 
saya belum pernah ke sana. " 

"Pemahaman Anda benar. Metode yang mereka gunakan adalah membangun benteng 
dengan interval tetap antara ibu kota dan Tempat Suci. Pasukan yang ditempatkan di 
benteng berkomunikasi secara teratur dan memusnahkan monster. Monster memiliki 
kecenderungan untuk menghindari benteng dan bergerak ke pedalaman, jadi monster yang 
tersisa akan dikirim oleh unit bergerak. Namun, mereka tidak bisa menghentikan mereka 
sepenuhnya, seperti di Balmel. " 

Medan semakin tipis dari kekaisaran menuju Tempat Suci, tampaknya sebagai konsekuensi 
dari gerakan kerak. 

Monster yang muncul di Tempat Suci menyebar ke segala arah, jadi tidak mungkin untuk 
melenyapkan semuanya. 
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Jika jumlah monster yang muncul sedikit, mereka berusaha untuk melenyapkan semuanya, 
tetapi ketika ada banyak, monster yang lebih kuat atau yang memiliki mobilitas lebih tinggi 
akan diprioritaskan. 

"Satu hal lagi, kekaisaran juga menerima bala bantuan dari aliansi dan gereja. Skala 
konfliknya berbeda, jadi ada lebih banyak orang daripada pertempuran Balmel yang kamu 
ikuti, Shin. " 

Seperti yang terjadi di Balmel, jika Kilmont jatuh, gerombolan monster yang muncul dari 
'banjir' akan menyebar ke seluruh benua. 

Mempertimbangkan ukuran benua, jumlah monster yang menyebar melaluinya tidak bisa 
terlalu tinggi, tapi bagi orang-orang yang tinggal disana, itu pasti masalah serius. 

Hewan selain manusia akan menderita korban jiwa juga, dan, jika tidak ada yang dilakukan 
tentang mereka, benua itu akan menjadi sarang binatang buas. 

Karena alasan ini, bantuan militer ke kekaisaran tidak pernah diabaikan, kecuali dalam 
situasi darurat. 

"Kurasa ada banyak Orang Terpilih juga. Atau lebih tepatnya, akan berbahaya jika 
jumlahnya tidak banyak. " 

Prajurit biasa mungkin bisa menghadapi monster di sekitar level 200, tetapi jika mereka 
mulai mendekati 300, hanya ada sedikit yang bisa dilakukan prajurit rata-rata. 

Itulah tepatnya yang terjadi di Balmel, tetapi Shin mengira kekaisaran menampung lebih 
banyak Orang Terpilih. Dia bahkan mungkin bertemu orang yang dia kenal. 

"Saya tidak tahu apakah Anda mengenal mereka, tapi ada beberapa mantan pemain juga. 
Apakah Anda ingin bertemu dengan mereka? " 

"Jika kita punya kesempatan, pasti. Mempertimbangkan berapa banyak total pemain yang 
ada, kemungkinan besar saya tidak mengenal mereka. " 

Bertemu Hibineko, Holly, dan Shadow di Balmel benar-benar peristiwa langka. 

"...atau mungkin tidak...?" 

Mungkinkah para pemain yang diangkut ke dunia ini berbagi koneksi dengannya? 

Kemungkinan itu telah terlintas di benak Shin sebelumnya. 

Tidak hanya tiga mantan pemain di Balmel, tetapi semua mantan pemain yang dia temui 
hingga saat ini adalah orang-orang yang dia kenal. 
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Milt, yang dia temui selama insiden penculikan Wanita Suci. Hameln, yang menggunakan 
tag jahat di Schnee, dan Hilamee dan Masakado di Erkunt. 

Berpikir tentang mereka, Shin mulai bertanya-tanya apakah teorinya benar. Dia telah 
bertemu terlalu banyak orang yang dia kenal. 

Ada juga pemain yang tidak dia kenal, seperti orang yang berubah menjadi monster dalam 
insiden terbaru. Shin berpikir bahwa mungkin ada kondisi lain yang terlibat. 

"Apakah ada sesuatu di pikiranmu?" 

"Ya, sebenarnya." 

Shin memberi tahu Shibaid tentang benang merah di antara pemain yang dia temui. 

"Hmm, salah satu pemain pembunuh yang diselidiki Schnee, kan. Sebagian besar dari 
mereka entah bagaimana terkait dengan Anda, bukan? " 

"Aku ingin tahu... bisa dibilang mereka berhubungan, tapi pada saat itu Shin hanya 
menebas semua player killer yang dia temukan. Berpikir tentang itu sekarang, mereka 
tidak memiliki hubungan dekat dengan Shin, tidak seperti Holly atau Shadow, mereka 
kebetulan bertemu. " 

Schnee menjawab pertanyaan Shibaid setelah merenung sebentar. 

Shin sudah melihat daftar pembunuh pemain yang telah disusun Schnee. 

Beberapa dari mereka dia ingat, yang lain tidak membangkitkan ingatan apapun darinya. 
Dia menebang PK dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan dengan monster, jadi 
dia tidak terlalu peduli untuk mengingat masing-masing nama mereka. 

Menurut standar moral dunianya sebelumnya, itu adalah cara berpikir yang sangat 
berbahaya. 

Namun, di dunia game, di mana tidak ada polisi, tidak ada organisasi yang menjaga 
ketertiban umum, jadi tidak ada cara lain. 

Shin yakin akan hal ini bahkan sekarang. Di era game 【THE NEW GATE】 hukum dunia 

nyata tidak ada artinya. 

"Apakah itu sangat penting?" 

Tiera, yang tadi mendengarkan, ikut berbicara. 

"Bukannya aku ingin menemukan semuanya, tapi aku akan berbohong jika aku 
mengatakan aku tidak khawatir." 
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"Tapi ini tidak seperti kamu memilih... 'pemain' itu sendiri, kan? Jadi menurutku Anda tidak 
perlu mengkhawatirkan mereka... " 

Apa yang Shin lakukan, terlepas dari apakah itu benar atau salah, masih dalam batas-batas 
bagaimana permainan itu beroperasi. 

Hal-hal yang dapat Anda lakukan dan hal-hal yang boleh dilakukan pasti berbeda, tetapi 
dalam permainan mengalahkan PK tidak ada penalti. Secara alami, tidak mungkin entah 
bagaimana sengaja mengirim lawan ke dunia lain seperti dunia game. 

Dalam hal itu, apa yang dikatakan Tiera benar. Shin sendiri tidak mengirim mereka ke 
dunia ini, dia juga tidak berpikir itu mungkin. 

"Sepertinya kamu benar, tapi..." 

"Saat mendengarkanmu, aku merasa bahwa kaulah yang terseret ke dalamnya." 

"Saya diseret ke dalamnya?" 

Komentar itu datang dari Filma, jadi Shin menoleh ke arahnya. 

"Maksudku, ini tidak seperti kamu seharusnya datang ke sini sejak awal, kan?" 

"Itu---" 

Filma dan Sety baru-baru ini bergabung dengan pesta, jadi Shin belum memberi tahu 
mereka bagaimana dia bisa datang ke dunia ini. Schnee mungkin telah memberi tahu 
mereka. 

Sejauh yang dia tahu, satu-satunya orang yang dia kenal yang datang ke dunia ini adalah 
para pemain yang mati selama permainan kematian. Shin adalah satu-satunya 
pengecualian. 

Komentar Filma mungkin tidak jauh dari kebenaran. 

"Lagipula, situasi kita saat ini tidak akan berubah, jadi tidak ada gunanya memikirkan 
masalah ini lebih lama lagi jika kamu bertanya kepada saya. Mari kita bicarakan tentang 
sesuatu yang lebih konstruktif. " 

Shin setuju dengan kesimpulan Filma dan berhenti memikirkan hal-hal yang tidak bisa dia 
pahami. 

Bahkan jika dia menyeret orang lain ke dunia ini, atau diseret ke dalamnya, masa kini tidak 
akan berubah. 

"Jadi, apa topik konstruktifmu ini?" 
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Shin memantulkan bola kembali ke Filma. 

"Desain cincin yang Anda rencanakan, tentu saja." 

"Tunggu sebentar, aku hanya memberi tahu Schnee tentang itu, kenapa kau---" 

Shin berbalik ke arah Schnee, yang sedang melihat ke luar kereta kuda. Warna merah cerah 
di telinganya menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi. 

"Dia membiarkannya tergelincir saat bercerita tentang hari-hari mesra Anda, Anda tahu." 

"Apa kau yakin tidak membuatnya tergelincir sendiri?" 

"Ya ampun, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu?" 

Shin memelototi Filma, yang segera berpaling darinya. 

Melihat dia menjulurkan lidahnya dengan main-main, Shin menyadari dia telah menebak 
dengan benar. 

Di sebelah Filma, Sety memiliki ekspresi yang sama di wajahnya. Mereka telah mengeroyok 
Schnee dan memaksanya untuk bernyanyi, rupanya. 

"Sheesh..tidak seperti itu adalah rahasia mutlak, tapi..." 

"Dia sangat senang denganmu, dia tergelincir sedikit, itu saja---" 

"Kakak Schnee menjadi begitu cerewet ketika dia mulai membicarakannya---" 

Filma dan Sety memandang Schnee seolah-olah mereka adalah saudara perempuan sejati. 

Schnee biasanya pendiam, tapi tidak singkat. Shin tahu bahwa dia sebenarnya banyak 
berbicara dengan orang yang dia percayai. Untuk Filma dan Sety, terlebih lagi. 

"Saya harus tahu lebih banyak tentang masalah itu." 

"Kamu juga, Shibaid...?" 

Shibaid bergabung dalam percakapan, tertarik dengan topik yang sama sekali baru 
baginya. Wajahnya yang seperti naga membuatnya sulit untuk dibedakan, tetapi bibirnya 
jelas melengkung menjadi seringai. 

"Tentu saja, saya akan memberi tahu Anda semua tentang itu, bahkan detail terkecil." 

"Hebat. Lagipula, aku tidak bisa ikut dalam obrolan wanitamu. " 

Shibaid mengangguk pada jawaban Filma, sangat puas. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Schnee, masih melihat pemandangan, tampak gemetar -- tapi jelas bukan karena jalannya. 
Telinganya, yang bahkan lebih merah dari sebelumnya, membuktikannya. 

"Kamu bisa bertanya padaku tentang itu juga, Shibaid, kamu tahu..." 

"Oh tidak Shin, aku lebih suka mendengar semuanya dari Schnee." 

Tinggal sendirian dengan Shin adalah sesuatu yang diinginkan Schnee untuk waktu yang 
lama. Sebagai karakter pendukung seperti dia dan rekannya, Shibaid pasti lebih suka 
mendengarnya berbicara. 

"Kalian..." 

Bagi Schnee, percakapan ini hanyalah memalukan, tetapi dia tidak punya cara untuk 
melarikan diri selama mereka bepergian dengan kereta. 

Tiera, yang tidak ikut dalam percakapan, bingung apakah dia ingin mendengar lebih 
banyak tentang itu atau tidak, dan hanya melihat ke arah Filma dan yang lainnya. 

Yuzuha berada di pangkuan Schnee dan mendongak, seolah mengintip wajah Schnee, tapi 
Shin tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. 

Dengan demikian, rombongan Shin menghabiskan perjalanan damai menuju Kilmont: 
mereka tiba di tujuan setelah beberapa hari. 

Karena monster, tidak aneh jika perbatasan antar negara menjadi tidak jelas. Dalam kasus 
Falnido dan Kilmont, kawasan perbatasan dikelola bersama oleh kedua negara. 

Alasan sebenarnya adalah tidak ada kota atau desa yang dibangun di daerah itu, untuk 
menggunakannya untuk mengumpulkan monster yang muncul selama 'banjir', jadi mereka 
memutuskan untuk mengatur daerah itu dengan cara seperti itu, seperti yang dijelaskan 
Shibaid kepada Shin. 

Mungkin karena area itu digunakan untuk menyalurkan monster ke dalam, ada sejumlah 
besar monster di mana-mana. 

Prioritas pemusnahan diberikan kepada monster yang menuju Kilmont, untuk masalah 
perlindungan, jadi monster cenderung bergerak menuju aliansi. 

Falnido mengetahui hal ini dan mengirim pasukan ke daerah tersebut, yang bekerja sama 
dengan pasukan Kilmont untuk memusnahkan monster. 

"Kalau saja tidak ada banyak monster, kamu bisa membangun kota di sini. Ini bukan daerah 
yang sangat kaya, tapi tanahnya sangat subur. " 

Rupanya, mereka juga telah memeriksa medan tersebut. Ada pemukiman kecil di dekat 
benteng yang digunakan untuk manuver pertahanan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Dari sudut pandang negara, membangun pemukiman yang tidak sah memang menjadi 
masalah, tetapi, karena sifat wilayah dan ruang lingkup kecil dari pemukiman tersebut, 
mereka menutup mata terhadapnya. 

Karena itu tidak sah, tidak akan ada kompensasi bahkan jika mereka menderita korban 
monster. 

"Tanpa 'banjir', kawasan ini akan berkembang sebagai pusat perdagangan dan komunikasi 
antara kedua negara." 

Butuh satu bulan penuh untuk pergi dari Falnido ke Kilmont, bahkan dengan mengendarai 
kereta kuda dalam jalur lurus. Setiap traveller antara kedua negara tentu perlu mampir di 
berbagai permukiman di sepanjang perjalanan selama perjalanan, jadi sebenarnya butuh 
waktu lebih lama. Namun, pemukiman ini diizinkan. 

"Hm? Apa itu?" 

Shin dan yang lainnya mengobrol saat mereka maju menuju Kilmont, ketika mereka 
melihat sekelompok ksatria menunggang kuda di depan mereka. 

Semuanya ada 24: kesatria yang memimpin membawa bendera Kilmont, jika ingatan Shin 
berguna baginya. 

Para ksatria memberi isyarat pada kereta kuda untuk berhenti, jadi Shin menurutinya. Dua 
ksatria meninggalkan grup dan mendekati gerbong. 

"Kami adalah divisi ksatria ke-12 dari kerajaan Kilmont. Saya Raekker, kapten. Apakah 
Anda menuju Kilmont? " 

"Ya itu betul. Apakah Anda memiliki bisnis dengan kami? " 

Ksatria yang berbicara lebih dulu memiliki rambut merah menyala dan baju besi berkilau. 
Ada satu ksatria lagi di belakangnya, mengenakan baju besi dan helm yang sama. 

Para ksatria tampaknya tidak memiliki permusuhan atau niat buruk, jadi Shin dan yang 
lainnya memutuskan untuk bertindak seperti mereka adalah petualang biasa. 

"Jadi kamu datang dari Falnido... makanya kamu tidak tahu tentang 'banjir', kalau begitu. 
Sebagian besar monster telah dimusnahkan, tetapi beberapa berhasil melarikan diri ke 
arah ini, menurut laporan. Pasukan kami sepenuhnya berkonsentrasi untuk menemukan 
dan memusnahkan mereka, tetapi daerah itu belum bisa dikatakan aman. Jika Anda 
melanjutkan, harap berhati-hati. Sekian, terima kasih atas waktunya. " 

"Tidak, kami berterima kasih atas peringatan Anda." 

Para ksatria segera pergi, dengan cepat menghilang dalam kepulan asap. 
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Mereka memperingatkan semua pelancong dan pedagang yang mereka temukan tentang 
bahaya yang tersisa, menyuruh mereka melarikan diri atau meminta bantuan ksatria 
terdekat jika perlu. 

Sikap mereka sangat sopan, tanpa sedikitpun tanda-tanda intimidasi. 

Shibaid mengatakan bahwa mereka adalah salah satu divisi yang ditempatkan di benteng 
perbatasan. 

"Lihat ke sana." 

Tak lama setelah pertemuan dengan para ksatria, rombongan Shin datang ke arah benteng. 
Itu telah dibangun di lokasi yang dikelilingi oleh dataran, untuk memudahkan pemindaian 
sekitarnya. 

Gerbang benteng terbuka lebar, saat barisan pasukan keluar dari sana. 

"Bala bantuan untuk menghadapi 'banjir'? Mungkin pertarungan belum berakhir. " 

"Menurut para ksatria, mereka berurusan dengan sisa-sisa sekarang, tapi ... mungkin ada 
banyak korban jiwa." 

Schnee menjawab pertanyaan Shin dengan nada khawatir. 

Ada unit perbekalan di antara pasukan yang menuju ke barat, dan jumlah prajuritnya 
banyak, jadi hipotesisnya terdengar meyakinkan. 

"Lambang standar itu milik divisi ksatria kerajaan ke-3. Mereka adalah elit yang hanya 
dikerahkan ketika monster di atas level 500 muncul. Itu bisa jadi salah satu yang selamat 
yang dibicarakan para ksatria. " 

Shibaid menjelaskan bahwa itu adalah divisi khusus yang dibentuk oleh Yang Terpilih dan 
ksatria tingkat tinggi. Itu telah digunakan beberapa kali di masa lalu juga. 

"Apakah mereka bertindak di luar keadaan darurat?" 

"Memang. Mereka telah digunakan pada beberapa kesempatan selama saya juga. Situasinya 
tidak diragukan lagi berisiko, tetapi ini mungkin bukan keadaan darurat. " 

Shibaid menambahkan bahwa jika tidak seperti itu, kekaisaran hampir tidak bisa terus 
berfungsi sebagai negara. 

"Bagaimanapun, situasinya pasti mengerikan. Mungkin butuh waktu sebelum kita bisa 
bertemu dengan Kaisar. " 

Shin mengangguk pada bisikan Shibaid sambil melihat kemajuan tentara. 
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Vol. 17 - 1.4 
TNG Vol. 17 Bab 1 Bagian 4 Setelah melihat pasukan berangkat, rombongan Shin 
bergabung dengan antrian petualang dan pelancong untuk memasuki Kilmont. 

Selama pemeriksaan imigrasi, mereka diminta untuk bergabung dengan upaya 
pemusnahan monster, mungkin karena Shin dan Shibaid adalah petualang peringkat A, dan 
para penjaga melihat Kagerou dalam wujudnya yang besar. 

Permintaan darurat juga diposting di guild, untuk menginformasikan para petualang yang 
tiba di negara itu setelah 'banjir', seperti party Shin. 

"Kami masuk lebih mudah dari yang diharapkan. Penduduk kota tampaknya juga tidak 
terlalu peduli. " 

"'Banjir' lebih sering terjadi di sini daripada tempat lain di benua ini. Penduduk kota harus 
terbiasa dengannya. Garis pertahanan para prajurit tidak pernah ditembus, saya 
membayangkan. " 

Shibaid menggunakan contoh karena dia tahu tentang eksploitasi Shin selama 'banjir' 
Balmel. 

"Banjir", fenomena yang disebabkan oleh kekuatan sihir yang terkumpul di Tempat Suci 
dan berubah menjadi monster, terjadi dengan frekuensi berbeda berdasarkan lokasinya. 

Beberapa 'banjir' terjadi di lokasi yang dikelilingi tebing atau laut, sehingga tidak 
menimbulkan kerusakan, ada pula yang harus diatasi setiap saat, seperti yang terjadi di 
Kilmont. 

"Bagaimana pemeriksaan Tempat Suci?" 

"Itu mungkin satu hal yang tidak berjalan dengan baik sama sekali. Beberapa bagian 
dikelilingi oleh laut, sehingga sulit untuk mencapainya. Selain itu, di laut, ada itu. " 

"Bahwa apa?" 

Shin menilai dari cemberut Shibaid bahwa apapun "itu", itu pasti sesuatu yang sangat 
merepotkan. Itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan laut, itu sangat jelas. 

"Saya belum melawannya secara pribadi, tetapi Rah Muon telah dipastikan berada di sana." 

"Saya melihat bahwa." 

Mendengar nama monster itu, Shin mengerti mengapa Shibaid bereaksi seperti itu. 
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Rah Muon adalah monster raksasa mirip duyung: itu adalah ikan dalam bentuk manusia 
dan terlihat sangat mirip dengan duyung. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. 

Panjang total Rah Muon, tinggi dalam istilah manusia, sekitar 40 mel, sejauh yang diingat 
Shin. Lengannya sendiri membentang lebih dari 20 mel. Sebagai perbandingan, Reforgerer 
tampak seperti hewan peliharaan kecil yang lucu. 

Menurut situs web tertentu, kadang-kadang bahkan melebihi 50 mel. Itu adalah salah satu 
monster terbesar di 【THE NEW GATE】, kecuali monster yang tidak biasa. 

Mulutnya saja sudah cukup besar untuk menelan perahu kecil dengan mudah. Bertemu di 
kedalaman laut membuat banyak pemain terluka selamanya, itu adalah monster yang terus 
menerus. 

"Tidak ada catatan tentang itu yang pernah menyerang tanpa alasan, tapi siapapun yang 
mendekati pulau Tempat Suci akan dipukuli tanpa ampun. Aku pernah melihatnya 
mengambil Serpents seolah-olah mereka adalah ikan kecil dan mencabik-cabiknya. Bahkan 
jika tidak ada catatan apapun, saya ragu manusia bisa selamat dari itu. " 

Jika seseorang diseret ke laut oleh Rah Muon, mereka tidak akan ditemukan lagi. 

Monster yang dilihat manusia biasa sebagai makhluk yang sangat besar hanyalah semut 
bagi Rah Muon. Manusia lebih kecil dari pada tikus di matanya: menghancurkan mereka 
akan mudah. 

"Itu hanya menyerang siapapun yang mendekati Tempat Suci? Tidak dalam keadaan lain? " 

"Ada catatan tentang menyelamatkan orang yang terdampar di laut sebelumnya. Saya pikir 
sifatnya mungkin sama seperti sebelumnya. " 

Dalam game tersebut, Rah Muon adalah monster bos yang berkeliaran di laut lepas. 

Namun, itu tidak pernah melakukan apa pun kepada pemain kecuali diprovokasi. Itu 
berenang di kedalaman laut, jadi jarang sekali hanya bertemu satu sama lain. 

Mungkin terkadang muncul di perairan dangkal dan mengejutkan pemain, tapi hanya itu. 
Itulah alasan mengapa itu hanya diperlakukan sebagai kemungkinan sumber trauma. 

"Untuk saat ini, tindakan terbaik adalah menjauhinya. Penelitian tentang Tempat Suci tidak 
akan dilanjutkan, tetapi untuk menyerang ke tempat yang dilindungi oleh Rah Muon 
dengan sengaja itu sedikit ... " 

Lagipula ada Tempat Suci lainnya, jadi tidak perlu mengaduk sarang lebah itu. 

"Pertama-tama, mari kita cari tempat tinggal." 

"Kalau begitu, aku tahu yang bagus." 
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Sejak rombongan memasuki kekaisaran dengan kereta kuda mereka, mereka perlu 
menemukan penginapan dengan ruang yang cukup besar untuk menampungnya. 

Secara teknis dimungkinkan untuk mengubahnya kembali menjadi kartu, tetapi mengingat 
ukuran gerbong, tidak ada cara untuk melakukannya tanpa terlihat mencolok. Shin 
bertanya kepada Shibaid apakah dia tahu ada penginapan yang bisa memuat gerbong, dan 
yang terakhir menjawab dengan positif. 

Tak lama kemudian, mereka mencapai tujuan mereka: penginapan untuk para petualang 
bernama "Blue Breeze Lodge". 

Itu adalah penginapan untuk petualang kelas menengah ke atas, lengkap dengan fasilitas 
seperti tempat parkir untuk kereta kuda dan istal untuk memasang binatang buas. 

Shin mendekati seorang anggota staf muda yang bekerja di luar dan bertanya di mana dia 
harus meletakkan kereta kuda. 

Dia menyuruh Shibaid dan yang lainnya untuk terus maju dan menyewa kamar mereka. Ini 
adalah pertama kalinya Shin di negara Dragnil, tetapi Shibaid dan yang lainnya tidak 
mengambil risiko membuat kesalahan karena tidak mengetahui tempat itu. 

Setelah mengamankan kamar, perhentian terjadwal berikutnya adalah guild. Karena 
posisinya sebagai pengawas aktivitas petualang, mereka pasti bisa menemukan informasi 
tentang kondisi banjir saat ini di sana. 

Shibaid sudah menghubungi Kaisar Naga melalui kartu pesan. 

"Kamu tahu, ketika kita datang ke penginapan, saya pikir kota itu terlihat sangat modern. 
Bangunannya hampir sama seperti di era game. " 

"Dragnil adalah spesies dengan umur panjang yang tinggi. Ada banyak dari mereka yang 
telah mengasah keterampilan mereka ke level tinggi, serta banyak orang yang hidup sejak 
sebelum Senja Keagungan. Karena mereka tidak memiliki preferensi khusus untuk tempat 
yang mereka pilih untuk tinggal, tidak seperti spesies berumur panjang lainnya, kota 
berkembang seperti ini, kurasa. Kota-kota tuan juga cukup dekat dengan ibu kota lama. " 

Pixies membangun desa untuk ditinggali. 

Peri tinggal di hutan. 

Binatang juga memilih untuk tinggal di tempat tertentu, menurut tipenya. 

Para kurcaci sering tinggal di dekat tambang atau hutan, tetapi hanya karena lebih mudah 
mengumpulkan bahan di sana. 

Di sisi lain, Manusia, Dragnil, dan Lord tidak memiliki preferensi khusus untuk tempat 
mereka tinggal. Dragnil umumnya lebih menyukai tempat yang lebih hangat, tapi hanya itu. 
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Mereka semua adalah spesies berumur panjang, kecuali Manusia; seperti yang Shibaid 
katakan, mereka memiliki keuntungan dalam hal mengasah keahlian mereka. Banyak dari 
mereka memiliki teknik unik. 

Mungkin, karena semacam kebanggaan ras, para dwarf masih lebih unggul dalam hal 
pengerjaan. Mereka mengawasi semua pekerjaan teknis, kecuali kerajinan yang 
berhubungan dengan sihir. 

"Serikat pekerja, kan? Saya ingin melihat dokumen apa pun tentang mereka, jika kita punya 
kesempatan. " 

Vulcan, seorang Dwarf Shin yang bertemu di Erkunt, telah mendapatkan materi tentang 
senjata anti-iblis dari serikat pekerja. 

Dilihat dari fakta bahwa mereka menyimpan materi tentang hal-hal yang dianggap mistis 
saat ini, jaringan informasi serikat pekerja tidak bisa dianggap remeh. 

"Kita hampir sampai di guild, kalian berdua." 

Shin dan Shibaid asyik mengobrol, jadi Filma memberi tahu mereka bahwa mereka telah 
mencapai tujuan. 

Shin melihat ke guild dan melihat banyak prajurit bersenjata keluar-masuk. Mereka semua 
tampak terburu-buru, mungkin karena banjir. 

"Apakah hanya saya, atau apakah kita menarik banyak perhatian?" 

"Jangan khawatir, selalu seperti ini." 

Shin dengan tenang menjawab pengamatan Sety. Mereka selalu menarik perhatian, sejak 
Bayreuth, jadi dia sudah terbiasa dengannya. 

Schnee dan Tiera sendiri menarik tatapan iri hanya dengan berjalan berdampingan. 

Sekarang ada juga Filma, tipe yang berbeda, tapi tetap cantik, dan Sety yang 
menggemaskan; itu hampir seperti mereka meminta orang untuk melihat. 

Karena Shin, Shibaid, dan Kagerou, masih dalam wujudnya yang besar, menemani para 
wanita, tidak ada yang berani melampaui melihat pesta. 

"Ini lebih ramai dari yang diharapkan." 

Pintu menuju guild jelas lebih besar dari yang biasa mereka lihat, karena itu mungkin 
dibangun untuk Dragnil. Di dalam, mereka menemukan aula masuk yang penuh sesak. 

Ada orang-orang yang berkerumun di sekitar papan permintaan dan yang lainnya 
menikmati makanan di bar yang berdekatan. 
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"Beberapa orang berdiri sebagai pasukan cadangan, yang lain tidak pernah bergabung 
dalam upaya anti-banjir sejak awal. Biasanya seperti ini kecuali banjirnya cakupannya 
sangat besar. Beberapa petualang juga pergi mengumpulkan bahan habis pakai. " 

"Itu sendiri terlihat sulit." 

Semakin banyak Shin mengetahui tentang Kilmont, semakin dia menyadari bahwa 
tanpanya benua akan mudah jatuh ke dalam kekacauan. 

"Sepertinya mereka tidak memperlakukannya sebagai krisis, tapi keadaan mungkin 
berubah menjadi lebih buruk." 

Shin dan yang lainnya menunggu resepsi tidak terlalu ramai, lalu pergi untuk bertanya 
tentang keadaan saat ini. 

Serangan monster yang disebabkan oleh banjir sudah terjadi empat kali. Jumlah mereka 
banyak, tapi level mereka tidak terlalu tinggi, jadi bentengnya belum beresiko untuk jatuh. 

Di antara banyak monster level rendah, bagaimanapun, ada beberapa unit level tinggi yang 
tidak masuk akal: pasukan pasukan Shin melihat cuti ketika mereka memasuki negara 
sedang menuju untuk memusnahkan musuh berbahaya seperti itu. 

"Haruskah kita membantu sedikit dengan operasi penanggulangan banjir?" 

"Petualang peringkat B dan di atasnya akan dihubungi jika status waspada diumumkan. 
Menurut resepsionis, kami belum pada tahap itu. " 

Dalam keadaan darurat yang nyata, para prajurit yang ditempatkan di benteng akan 
menghubungi ibu kota. Guild juga akan segera diberitahu, jadi seharusnya tidak ada 
kelambatan yang cukup besar dalam komunikasi. 

Shin dan Shibaid keduanya adalah petualang peringkat A. 

Bahkan jika informasi itu dibatasi untuk menghindari kepanikan, petualang dengan 
peringkat mereka dapat diinformasikan secara pribadi, tambah Shibaid. 

Shin, bagaimanapun, prihatin dengan fakta bahwa dia sudah mendengar suara dan rumor 
tentang bala bantuan kontra-banjir yang terlambat dari sekitarnya. 

Karena kerumunan, dia tidak tahu siapa yang mengatakan apa, tetapi dia merasa seperti 
dia mendengar komentar khawatir yang sama beberapa kali. Sama seperti seseorang yang 
menyebarkan rumor seperti itu dengan sengaja. 

"... sesuatu dari Kaisar Naga?" 

"Mereka bilang seseorang akan datang menjemput kita -- itu dia." 
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Shibaid dan Kaisar Naga dapat menggunakan Obrolan Pikiran generasi baru melalui kartu 
petualang mereka, jadi Shibaid sudah memberitahunya tentang situasi saat mereka 
bergerak. 

Guild lebih dekat ke kastil daripada penginapan, jadi kereta telah dikirim ke guild untuk 
menjemput party. 

Shin dan yang lainnya meninggalkan guild dan menunggu jauh dari arus utama orang yang 
masuk dan keluar dari guild. Tak lama kemudian, sebuah kereta dengan dekorasi yang 
sangat indah muncul. 

Kereta kuda bahkan ditarik oleh monster tipe kuda, 『Bullhorse』, kira-kira dua kali lebih 

besar dari kuda rata-rata. 

"Ini benar-benar menonjol..." 

"Mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan. Maafkan mereka kali ini. Mereka juga 
punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kita, rupanya. " 

Mereka dapat berbicara melalui Obrolan Pikiran, tetapi tampaknya, Kaisar Naga ingin 
melihat Shin dan yang lainnya secara langsung. Mungkin ada hal lain yang terjadi yang 
belum diketahui oleh pihak Shin. 

"Mungkinkah apa yang kami ingin beri tahu pada mereka sudah terjadi?" 

"Tidak, tidak terlihat seperti itu, setidaknya untuk saat ini. Saya pikir ini tentang banjir. " 

Shibaid juga belum mendengar detailnya, jadi dia merenungkan apa yang ingin dibicarakan 
Kaisar Naga, dagunya bertumpu di tangannya. 

"Saya minta maaf atas penantiannya. Kami akan segera berangkat, silakan naik 
gerbongnya. " 

Kusir menghentikan gerbong di depan rombongan Shin, dengan cepat turun, dan 
membukakan pintu untuk mereka. 

Petualang dan warga sekitarnya terlihat penasaran, tapi mau bagaimana lagi. 

Rombongan naik kereta, yang melanjutkan ke kastil tanpa dihentikan di gerbang untuk 
diperiksa, seperti yang diharapkan dari konvoi tamu resmi. 

Ketika Shin dan yang lainnya turun, seseorang sudah menunggu untuk membimbing 
mereka masuk. 

"(Wah, mata para prajurit berbinar ...)" 

Shin berbicara dengan yang lain melalui Mind Chat saat mereka mengikuti panduan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Para prajurit memandang Shibaid seperti orang yang memandang atlet atau penyanyi 
terkenal. 

"(Yah, bagaimanapun, dia adalah kaisar pertama. Dia juga tidak menyamar seperti Schnee. 
Agak aneh melihat orang dewasa bersemangat seperti itu.)" 

Filma mengangguk saat dia menjawab, meskipun bagi orang lain itu hanya akan terlihat 
seperti dia mengangguk pada dirinya sendiri. 

"('Black Dragonlord', legenda hidup yang memimpin dan bertarung untuk semua Dragnil ... 
seorang pahlawan di antara para pahlawan yang selalu melindungi sekutunya dan dengan 
berani menghadapi setiap dan semua musuh. Tombaknya hanya mengetahui kemenangan, 
tidak ada musuh yang bisa berdiri setelah satu ayunan -- mereka mengatakan bahwa anak-
anak Dragnil semua mewarnai sisik mereka menjadi hitam akhir-akhir ini.) " 

Sesuatu tampaknya membalik tombol Sety: dia membungkus dirinya dengan jubahnya 
dengan pose yang aneh dan mulai berbicara tentang tren di antara anak-anak Dragnil. 

"(Sekarang kamu menyebutkannya, aku melihat banyak Dragnil dengan sisik hitam di 
kota.)" 

Schnee ingat melihat mereka dalam perjalanan dari gerbang kota ke guild. 

"(Cukup lelucon.)" 

"Aduh!?" 

Sakelar Sety telah menyala sepenuhnya, jadi Shibaid melepaskan pukulan tajam untuk 
menghentikannya. 

Sepertinya dia tidak memaksakannya, tapi itu masih merupakan potongan dari seseorang 
dengan serangan fisik dan pertahanan yang sangat tinggi. 

Sety fokus pada serangan sihir dan pertahanan, jadi, bahkan jika dia menahan, serangannya 
akan tetap kuat. 

Cukup menyakitkan baginya untuk mengungkapkan rasa sakitnya dengan lantang, alih-alih 
dalam Obrolan Pikiran. 

Shibaid memberi isyarat kepada pemandu bahwa tidak ada yang terjadi dan mereka terus 
berjalan. 

"(Kamu sedikit berlebihan di sana, Sety.)" 

"(Kakak Schnee... Aku ingin mendengarnya tadi...)" 

Terlepas dari kata-katanya yang mencela, Schnee membelai kepala Sety. 
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"(Nah, kamu sangat dihormati di negara ini, Shibaid, jadi kamu bisa mengabaikan 
kejenakaan Sety, bukan?)" 

"(Sejujurnya, saya memiliki perasaan yang tidak bisa diabaikan.)" 

Jika dia diizinkan untuk melanjutkan, dia mungkin akan mulai berpura-pura kekuatan 
gelap muncul di mata kanannya atau semacamnya. 

Shibaid menatapnya dengan campuran belas kasihan di matanya. 

"(Saya kira itu adalah gejala yang berkembang pada orang-orang tertentu di masa 
remajanya.)" 

"(Pastinya.)" 

Shin menyadari Sety memiliki "penyakit" yang sama dengan yang dia derita juga. Dia hanya 
bisa berharap dia tidak akan melakukan hal-hal yang akan membuatnya malu di masa 
depan. 

"(Kita tidak akan pergi ke ruang tahta?)" 

Shin sedang memetakan kastil melalui 【Magic Sonar】 dan menyadari bahwa mereka 

tidak menuju ke ruangan besar yang biasa digunakan untuk penonton kerajaan. 

"(Sepertinya mereka tidak punya waktu untuk upacara.)" 

Shibaid sepertinya sudah menyadari fakta itu. 

Saat mereka melanjutkan perjalanan melalui kastil, jumlah orang di sekitar mereka 
semakin berkurang. Namun, ada lebih banyak penjaga, jadi Shin menyimpulkan mereka 
menuju ke bagian kastil yang dijaga ketat. 

Setelah sekitar sepuluh menit berjalan, rombongan Shin tiba di depan salah satu ruangan di 
bagian paling jauh dari bagian kastil itu. Setiap pintu didekorasi dengan indah dan diukir 
dengan lambang dan lambang, menunjukkan pentingnya ruangan yang mereka tuju. 

Dua penjaga berdiri di depan pintu: keduanya adalah Dragnil dan memiliki pekerjaan 
Paladin. Level mereka 255, jadi mereka jelas bukan prajurit biasa. 

Peralatan mereka juga sangat mirip, tapi Dragnil di sebelah kanan Shin memiliki 
penampilan yang mirip dengan naga oriental, dengan sisik biru. Yang di sebelah kanan 
lebih mirip dengan naga barat, dengan sisik merah. 

"Yang Mulia telah menunggumu." 

Pemandu itu diam-diam melangkah ke sisi koridor, lalu Dragnil berskala merah berbicara 
kepada Shibaid dengan kata-kata ini dan membuka pintu. 
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Shibaid telah menghubungi Kaisar Naga, jadi dia memimpin pesta di dalam ruangan. 
Sisanya mengikuti dia mengikuti perintah: Shin, Schnee, Filma, Sety, Tiera, dan Kagerou. 
Yuzuha naik di bahu Shin. 

"Sudah lama sekali, Shibaid. Saya senang bertemu Anda lagi. " 

Saat mereka memasuki ruangan, Dragnil berskala hitam yang duduk di kursi di tengah 
ruangan berdiri dan berbicara. 

Shin merasakan udara yang sama yang dia rasakan dari raja-raja yang dia temui sampai 
sekarang memancar darinya: aura seorang raja, seseorang yang memerintah orang. 

--- Zaikuin Baal Kilmont Level 255 Ksatria Kegelapan 

Levelnya sudah maksimal, jelas. 

Tidak semua raja yang Shin temui memiliki level tinggi, tapi wajar jika level Zaikuin begitu 
tinggi. 

Tidak mengherankan jika dia bertarung bersama Shibaid juga. 

"Saya yakin saya belum pernah bertemu dengan teman Anda yang lain, selain Lady Schnee. 
Nama saya Zaikuin Baal Kilmont, Kaisar Kekaisaran Naga Kilmont. Senang bertemu 
denganmu." 

Schnee telah menonaktifkan penyamarannya: pernah bekerja bersama Shibaid di masa 
lalu, dia pernah bertemu Zaikuin sebelumnya. 

Shin dan yang lainnya juga memperkenalkan diri. 

"Shibaid, jadi pria ini adalah tuanmu." 

"Memang." 

Shin merasakan mata Zaikuin tertuju padanya saat dia memperkenalkan dirinya dan 
mengira bahwa kaisar sudah tahu tentang Manusia Tinggi. Mata Zaikuin tertuju padanya, 
dengan mudah membuktikan asumsi Shin. 

"Melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar dapat merasakan bahwa mitos 
adalah kenyataan. Jadi inilah artinya melihat sesuatu yang tampaknya tak terbatas..." 

Zaikuin tampaknya mencoba mengukur kemampuan Shin, tetapi Shin tidak berharap bisa 
digambarkan sebagai "tak terbatas". 

Apa yang kebanyakan orang rasakan dan kadang-kadang ditakuti adalah kemampuan yang 
diberikan oleh avatar game dan kekuatan yang diberikan oleh gelar misterius yang dia 
terima, tetapi, jika dia kembali ke kenyataan, Shin hanyalah seorang siswa. 
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(Jika diriku yang sebenarnya datang ke dunia ini, apakah Schnee dan yang lainnya akan 
memperlakukanku sama?) 

Pikiran seperti itu muncul di kepala Shin saat dia mendengarkan Shibaid dan Zaikuin 
berbicara. 

"(Kuu ~ Tidak masalah.)" 

"(Yuzuha?)" 

Shin yakin dia tidak menyuarakan pikirannya, tapi Yuzuha menanggapinya melalui Mind 
Chat, sambil menekan cakarnya di pipinya. 

"(Tidak ada yang tinggal bersamamu karena kekuatanmu. Jadi, tidak masalah, kuu ~)" 

Yuzuha mengusap pipinya ke Shin dan dia merasakan semua ketegangan 
meninggalkannya. 

Dia tidak tahu mengapa dia memikirkan hal seperti itu. Tapi dia segera menerima kata-kata 
Yuzuha sebagai benar: jika dia mengatakannya, pasti begitu. 

"(Terima kasih.)" 

Shin berterima kasih pada Yuzuha, lalu menatap Zaikuin. Sebagai master Shibaid, dia harus 
menjaga sikap yang tepat. 

"Anda sudah mengetahui informasinya, Baginda?" 

"Tentang transformasi manusia menjadi monster, ya. Aku telah melihat zombie dan 
makhluk serupa sebelumnya, tapi tidak seperti yang Shibaid katakan padaku. " 

Bahkan kaisar dari negara besar seperti Kilmont tidak pernah mendengar kejadian seperti 
itu. 

"Tolong beri tahu saya apa yang Anda rasakan ketika Anda melihatnya, Tuan Shin." 

Apa yang Shibaid ketahui adalah semuanya melalui Shin, jadi pendapat yang terakhir 
sebagai saksi mata juga penting. 

Shin berbicara tentang semua yang dia lihat hari itu sedetail mungkin: bagaimana manusia 
tampaknya dirasuki dan dipertahankan sebagian dari hati nuraninya. Dia juga 
menyebutkan jejak aneh dari intrusi ke dalam kastil dan jebakan yang dipasang di jalan 
keluar rahasia. 

"Hmm, jika status penguasaan bisa dihilangkan, kita mungkin belajar tentang dalang, tapi 
sepertinya itu akan cukup sulit. Itu juga tidak akan bisa diandalkan. " 
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"Jika mereka dibiarkan hidup dalam keadaan kerasukan, mereka mungkin kembali menjadi 
mayat setelah dihilangkan." 

Shin mengira pemain yang dirasuki itu masih hidup ketika dia melihatnya. 

Setelah melihatnya membengkak melebihi bentuk aslinya, dia mulai bertanya-tanya 
apakah belum terlambat untuk menyelamatkan tubuh fisiknya dari saat mereka bertemu. 

"Jika tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka, saya kira mereka harus dijatuhkan pada 
pandangan pertama." 

"Itu benar. Pemain itu mengungkapkan keinginan yang sama. " 

Apa yang terjadi padanya sehingga dia memohon agar dia dibunuh? Bahkan jika Shin tahu 
monster adalah makhluk yang biasanya melakukan hal-hal seperti itu, dia tidak bisa 
menahan perasaan marah. 

"Terima kasih telah berbagi informasi yang sangat berharga. Apa rencanamu sekarang 
Apakah kamu akan pergi? Shimaia ingin bertemu denganmu juga. " 

Pembicaraan utama sudah selesai, jadi Zaikuin menanyakan tentang rencana pesta. 

Shimaia adalah putri Zaikuin: dia bisa saja menghadiri pertemuan tersebut, tetapi 
tampaknya tidak karena dia tidak diberitahu tentang identitas High Human Shin. 

"Kami berencana mengunjungi beberapa negara. Bagaimanapun, saya sudah menolak. Saya 
melayani tuan saya sekarang, jadi saya tidak bisa menanggapi perasaannya. Tidaklah tepat 
untuk memberinya harapan apa pun. " 

Berdasarkan pertukaran mereka, Shin mengira sang putri memiliki perasaan terhadap 
Shibaid. Dia merasa dia telah mendengar sesuatu seperti itu sebelumnya, tetapi tidak dapat 
mengingat dengan baik, jadi dia meminta konfirmasi dari Schnee. 

"(Shibaid menyatakannya dengan jelas, jadi kurasa tidak ada keraguan tentang itu. Dia 
merawatnya sejak dia masih kecil, jadi dia hanya melihatnya sebagai anak perempuan, 
rupanya.)" 

Shin membayangkan bahwa merawat seorang putri adalah tugas pelayan atau pelayan, 
tetapi karena dia adalah putri pertama, tidak hanya Shibaid tetapi juga Zaikuin dan 
permaisuri merawatnya sebanyak yang mereka bisa. 

"Tapi kau satu-satunya yang akan mengambil gadis itu sebagai pengantin ..." 

"Tolong, itu tidak lucu. Saya yakin dia memiliki orang-orang yang bersaing untuk 
mendapatkan kasih sayangnya di mana-mana. " 
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"Jika kita mengabaikan hak dan hierarki suksesi, ada banyak pangeran dan putri lainnya. 
Jika perlu, dia akan membuang statusnya tanpa berpikir dua kali. Dia lebih tangguh dari 
yang kamu pikirkan, temanku. " 

"Kamu mulai berbicara seperti ketika kamu masih muda, temanku." 

Shibaid memperhatikan bahwa kaisar telah berubah ke jenis pidato yang lebih jujur. 

"Di ruangan ini, hanya ada Anda, majikan Anda, dan rekan-rekan Anda, tidak perlu 
formalitas. Saya dulu juga seorang petualang. Lagipula, aku tidak pernah menjadi orang 
yang serius di lumpur sepertimu. " 

"Kamu tidak pernah berubah, kan..." 

Schnee tersenyum tak berdaya: Zaikuin selalu orang seperti itu, rupanya. 

Mungkin tidak pantas bagi seorang kaisar untuk bertindak seperti itu, tetapi Shin 
menganggapnya jauh lebih mudah didekati sekarang. 

"Hm? Seseorang datang lewat sini. " 

Setelah tersenyum lega pada pertukaran santai Shibaid dan Zakuin, keterampilan deteksi 
Shin menemukan sesuatu. Peta itu dengan jelas menunjukkan ikon menuju ruangan. 

Itu adalah satu ikon, bergerak terlalu cepat untuk bisa berjalan. 

"Mungkinkah...?" 

"Maaf teman, sepertinya dia tahu." 

Zaikuin menjawab keraguan Shibaid dengan nada bermasalah, meletakkan jarinya di 
pelipisnya. 

Kehadiran baru akan menerobos masuk ke dalam ruangan begitu saja, atau begitulah pikir 
semua orang yang hadir. 

"Itu berhenti?" 

Ikon itu berhenti di depan pintu, dan mereka bisa mendengar penjaga berbicara dengan 
seseorang. Siklus tak berujung "biarkan aku masuk!" dan "tidak bisa". 

"Saya tidak yakin apakah saya harus mengatakan dia sudah dewasa, atau dia masih sama 
..." 

Shibaid sepertinya tahu siapa tamu baru ini. Shin juga punya ide yang cukup jelas. 

Biarkan dia masuk. 
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Shibaid mengangguk dan Zaikuin memberi isyarat kepada para penjaga untuk membiarkan 
"tamu" itu masuk ke dalam ruangan. Pintu terbuka, menampakkan Dragnil perempuan. 

Dilihat dari sayap dan ekornya, dia adalah tipe yang lebih dekat dengan sisi manusia dari 
spesies tersebut. 

Gadis muda yang cantik itu memiliki mata hitam legam dan rambut merah tua diikat di 
belakang kepalanya. 

Shin mengira dia adalah putri yang mereka bicarakan tetapi terkejut melihat bahwa dia 
tidak mengenakan gaun, tetapi baju zirah. 

-- Shimaia Uru Kilmont Level 232 Ksatria Naga 

Dia jelas bukan tipe putri yang dibayangkan Shin: dia lebih seperti Putri Rionne dari 
Bayreuth. 

"Shibaid !! Saya mendengar Anda berkunjung, jadi saya datang! " 

"Sapa kami dengan benar dulu." 

Semangat tinggi gadis itu segera dibungkam oleh potongan Shibaid. Itu mungkin lebih kuat 
daripada yang dikirim di kepala Sety: gadis itu menahan kepalanya kesakitan. 

Shin bertanya-tanya apakah tidak apa-apa memperlakukan seorang putri seperti itu, tetapi 
karena Zaikuin tidak mengatakan apa-apa, itu mungkin rutinitas normal bagi mereka. 

"M-maafkan saya. Saya putri Raja Zaikuin, Shimaia Uru Kilmont. Saya agak terburu-buru 
karena mendengar Shibaid sedang berkunjung. Mohon maafkan kekasaran saya. " 

Shimaia berdiri tegak dan menyapa kelompok itu dengan sopan, sikap mulia padanya, 
benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ekspresinya masih sedikit canggung, mungkin 
karena rasa sakit yang berkepanjangan. 

"Sejujurnya... maafkan aku, semuanya." 

"Yah, bagaimanapun, kita sudah membicarakan tentang topik-topik penting." 

Mereka baru saja akan pergi, jadi Shin berpikir waktu kedatangannya sama sekali tidak 
buruk, jadi dia meyakinkan Zaikuin dan Shibaid, yang menatapnya dengan penuh 
permintaan maaf. 

"Kamu sudah selesai bicara? Jadi kamu sudah meminta dukungan Shibaid, ayah? " 

"Dukung?" 

Shibaid menatap Zaikuin, matanya menyipit. 
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Zaikuin pertama kali bertingkah seolah dia tidak tahu apa yang dia maksud, tapi dia 
mungkin mengerti dia tidak bisa terus berpura-pura dan dengan enggan mulai berbicara. 

"Kamu dan mulut besarmu... jangan lihat aku seperti itu, Shibaid. Sekarang Anda telah 
meninggalkan negara ini, saya tidak akan bergantung pada Anda begitu saja " 

Menurut Zaikuin, jumlah monster yang muncul di Tempat Suci belum pernah terjadi 
sebelumnya, jadi garis pertahanan mulai retak. 

Para ksatria yang mendekati kelompok Shin sebelum kedatangan mereka di Kilmont tidak 
memberikan petunjuk apa pun tentang situasi seperti itu, jadi mereka tidak menyadarinya 
atau menyembunyikannya. 

"Apakah ada bala bantuan yang datang dari negara lain?" 

"Bala bantuan dari gereja diharapkan tiba hari ini. Kami juga telah menghubungi negara 
sekutu kami. " 

Zaikuin menambahkan, situasi masih tergolong aman, setidaknya sampai tanggal perkiraan 
kedatangan bala bantuan. 

Monster yang muncul kali ini, bagaimanapun, melebihi banjir terbesar yang pernah 
tercatat. 

Ada banyak jenis monster juga, terutama serangga dan binatang berkaki empat. 

"Ada banyak monster level tinggi juga, ya? Kami telah melihat divisi 2 pergi ketika kami 
tiba di Kilmont. " 

"Kamu menebak dengan benar. Lebih dari 10 monster di atas level 500 telah dikonfirmasi. 
Kerusakan benteng meningkat dengan cepat. " 

"Jika demikian, mengapa?" 

"Ketika Anda meninggalkan negara ini, Anda berkata bahwa Anda siap bagi kami untuk 
menjadi musuh. Jadi -- tidak, itu hanya fasadnya. " 

Zaikuin berhenti sejenak, lalu menatap Shibaid tepat di matanya. 

"Shibaid. Bergantung pada Anda berarti mengandalkan tuan Anda juga. Aku tahu -- kenal 
dunia sebelum Senja Keagungan, tahu betapa kuatnya tuanmu. Karena pengetahuan ini, 
saya tidak dapat mengandalkan Anda dengan mudah. " 

Zaikuin mungkin telah melihat apa yang bisa dilakukan Shin dan partainya dengan 
matanya sendiri. 
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Dia tahu apa yang telah dilakukan Manusia Tinggi, seberapa kuat mereka, bukan melalui 
dongeng atau legenda, tetapi sebagai kenyataan. 

"Karena Anda adalah satu-satunya yang mendengarkan, saya akan berbicara terus terang. 
Saya sangat takut. Tanggung jawab saya sebagai kaisar memungkinkan saya untuk berdiri 
seolah-olah saya tidak terpengaruh, tetapi ketika saya mendengar Anda akan datang, saya 
gemetar. Dan setelah benar-benar melihat Anda, saya menyadarinya: Anda tidak hanya 
melebihi imajinasi saya, tetapi lebih dari itu. Saya ingat menyaksikan bagaimana Anda 
menghadapi monster dan pemain yang jauh lebih kuat dari kami dan menghancurkan 
mereka seolah-olah mereka bukan apa-apa. " 

Bahkan jika Shin dan yang lainnya tidak bermaksud demikian, kekuatan luar biasa yang 
mereka miliki membuat mereka sulit untuk didekati. 

Zaikuin sebenarnya telah menyaksikan pertempuran Shin; bahkan jika dia tahu tentang 
hubungan Shibaid dengannya, dia tidak bisa mendekati Shin tanpa ragu-ragu. 

Rasa tanggung jawabnya sebagai kaisar adalah yang memungkinkan mereka untuk 
bertemu, rupanya. 

"Shibaid dan Lady Schnee telah memberitahuku tentang dirimu. Sekarang kita telah 
bertemu dan aku bisa belajar lebih banyak tentangmu, aku mengerti tidak perlu terlalu 
takut padamu. " 

Sikap santai Zaikuin juga merupakan akting. Dia pikir dia bisa bertindak seperti itu karena 
sifat Shin, tetapi masih sangat khawatir dia terlalu informal. 

"Namun, jika kami mengandalkanmu, akan sulit untuk terus menyembunyikan 
keberadaannya. Kekuatan Sir Shin terlalu besar. Orang-orang akan memperhatikan, dan 
bahkan jika tidak, seseorang pasti ingin tahu lebih banyak tentang Anda. " 

Manusia Tinggi terlihat di Kilmont. Kemungkinan besar rumor seperti itu akan muncul. 

"Yang paling saya takuti adalah mulai berpikir bahwa kami dapat mengandalkan Anda 
ketika saatnya tiba. Aku bukan orang suci: kekuatanmu, lebih besar dari monster manapun, 
menakutkan tapi juga sangat menarik. Saya telah menyaksikan betapa menakutkannya hal 
itu dalam pertempuran, tetapi tidak bisa tidak berpikir seperti itu. Mereka yang hanya 
mengetahuinya melalui dongeng dan legenda bahkan lebih terancam terpesona. Hal serupa 
terjadi berkali-kali ketika Shibaid ada di sini juga. Beberapa dari mereka yang mendukung 
pernikahan Shimaia dan Shibaid melakukannya karena kekuatannya. Bahkan jika kami 
tidak menerima bantuan langsung Anda, tetapi hanya bantuan Shibaid, kekhawatiran yang 
sama akan muncul. " 

"Lagipula, kami tidak selalu diandalkan. Ada orang yang takut pada kita, meskipun kita 
tidak bermaksud membuat mereka merasa seperti itu. " 
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Schnee bereaksi terhadap kata-kata Zaikuin. 

Schnee dan mantan karakter pendukung lainnya juga memiliki kekuatan yang jauh 
melebihi rata-rata di dunia ini. Karena hubungannya dengan berbagai negara, dia pasti 
mengalami sendiri apa yang Zaikuin bicarakan. 

Orang-orang takut dan menghindari yang kuat, tetapi pada saat yang sama mengandalkan 
dan bergantung pada mereka. Shin memiliki pengalaman serupa, jadi dia tidak bisa 
membantu tetapi mengangguk setuju. 

Zaikuin sedikit lega melihat Shin setuju. Dia berbicara terus terang tetapi takut dia telah 
bertindak terlalu jauh. Shin mengerti momentum Zaikuin tumbuh saat dia berbicara, jadi 
dia akhirnya mengatakan lebih dari yang diinginkan. 

Hanya Shimaia, yang tidak tahu bahwa Shin adalah seorang High Human, yang tidak bisa 
mengikuti percakapan. 

"Ayah? Apa sih yang kamu bicarakan? " 

"Tidak perlu bagimu untuk tahu ... apa yang ingin aku katakan." 

Mungkin karena dia dikejutkan oleh sikap Zaikuin yang tidak tenang, Shimaia tidak 
menyadari identitas asli Shin. 

Dari kata-kata Zaikuin, bisa ditebak kalau seorang High Human telah kembali, jadi dia 
mungkin menyadarinya di masa depan. 

Zaikuin sepertinya sedang memikirkan bagaimana dia harus menjelaskannya pada 
Shimaia. 

Tidak ada menteri atau jenderal di ruangan itu, meskipun tidak aneh bagi mereka untuk 
ikut serta dalam percakapan mereka. Zaikuin mungkin satu-satunya orang yang 
mengetahui identitas Shin yang sebenarnya. 

"Shimaia, semua orang di sini memiliki kekuatan yang setara dengan Shibaid. Lady Filma 
dan Sety juga adalah bawahan dari High Human yang disebut Dark Blacksmith. Anda tahu 
tentang Sir Girard, bukan? Semua bawahan Dark Blacksmith kecuali dia ada di sini 
sekarang. Bahkan saya akan gugup. " 

"Astaga! Semua orang yang menghilang begitu lama! " 

Zaikuin mengalihkan topik dari kehadiran High Human ke bawahannya. Dia tidak 
berencana untuk mengungkapkan kebenaran seperti itu begitu saja, bahkan tidak kepada 
putrinya. 

Keberadaan Filma dan Sety sudah diketahui, namun setelah Senja Mulia mereka telah 
menjadi bagian dari legenda, jadi apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah. 
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Filma telah terjebak dalam 『Drop of Erathem』, tetapi Sety bisa meninggalkan desanya 

jika dia mau, jadi Shin tidak tahu dia diperlakukan sebagai mitos dengan cara yang sama. 

Dia bertanya melalui Mind Chat dan Sety menjawab bahwa dia menyembunyikan 
penampilannya setiap kali dia meninggalkan desa. Mempertimbangkan tempat yang dia 
lindungi, keputusannya pasti benar. 

"Kalau begitu, saya yakin ada lebih banyak alasan untuk mengajukan petisi untuk bantuan 
mereka, bukan?" 

"Tidak, ini bukan masalah yang sederhana." 

Kekaisaran berada dalam situasi kritis dan membutuhkan semua bantuan yang bisa 
didapatnya. Begitu kata Shimaia, tetapi Zaikuin tampaknya mengalami konflik. 

Pendapat Shimaia tidak salah: sebagai kaisar, Zaikuin memiliki tugas untuk menyelesaikan 
keadaan darurat saat ini dan membatasi korban sebanyak mungkin. 

"Hmm, setelah kupikir-pikir, kamu hanya melihat pertempuran skala besar kami, bukan." 

Shibaid telah mendengarkan percakapan Zaikuin dan Shimaia, lalu berbicara seolah-olah 
dia mengingat sesuatu. Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan Shin melalui Mind 
Chat. 

Dia menyatakan dua pendapatnya: 

Betapa banjir saat ini secara mencurigakan berbeda dari yang lainnya sebelumnya. 

Bahwa dia ingin membantu upaya penanggulangan banjir. 

Menurut Shibaid, kekhawatiran berlebihan Zaikuin berasal dari fakta bahwa dia percaya 
kekuatan Shin tidak terkendali: begitu dilepaskan, itu akan membawa kehancuran tanpa 
pandang bulu, seperti hulu ledak nuklir. 

Jika mereka menunjukkan kepadanya bahwa bukan itu masalahnya dan bahwa 
kemampuan Shin lebih terbatas dalam cakupannya daripada Shibaid atau Schnee, orang 
tidak akan menyadari bahwa Shin adalah Manusia Tinggi. 

Shibaid telah berpisah dengan Kilmont, tetapi Kilmont masih merupakan negara yang dulu 
dia kuasai, sekarang dilindungi oleh mantan rekan seperjuangannya. Wajar baginya untuk 
berharap bisa membantu. 

Shin bisa mengerti sebanyak itu dan mengkhawatirkan dirinya sendiri oleh fakta bahwa 
banjir lebih besar dari yang lain. 
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Shin dengan cepat mengangguk ke Shibaid. Dia telah membantu Shin berkali-kali sejak 
mereka bersatu kembali, jadi Shin tidak akan pernah menolak permintaan yang sungguh-
sungguh darinya, bahkan jika tidak ada alasan yang lebih besar yang terlibat. 

"Secara sederhana, tidak apa-apa jika tidak ada yang tahu." 

"Shibaid?" 

Seringai aneh Shibaid membuat Zaikuin dan Shimaia tercengang. 

◆◆◆◆ 
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Setelah diputuskan mereka akan bekerja sama dengan Kilmont, Shibaid menjadi sangat 
banyak bicara. 

Dia akan berpartisipasi dalam upaya darurat sebagai petualang: Shin dan yang lainnya juga 
akan dikirim sebagai petualang kelas atas. 

Bahkan monster di atas level 500 yang disebutkan Zaikuin dapat menjadi ancaman bagi 
kelompok Shin. Jika mereka bertarung pada level yang sama dan masing-masing 
melakukan bagian yang sama, Shin tidak mengambil risiko terlalu menonjol. Bergantung 
pada situasinya, Tiera mungkin akan menjadi lebih menonjol, karena dia bertarung dengan 
binatang dewa sebagai pasangannya. 

"Dengan Shibaid dan Schnee bertarung bersama, saya yakin kebanyakan orang akan fokus 
pada mereka." 

Dua dari pejuang paling terkenal di benua itu bertarung berdampingan: mereka jelas akan 
menarik banyak perhatian. 

Karena menonjol adalah salah satu tujuan mereka kali ini, Shibaid dan Schnee akan 
bertarung tanpa penyamaran. 

Anggota partai lain pasti akan menarik perhatian juga, tidak pada tingkat yang sama, atau 
begitulah prediksi Shin. 

"Jadi sekarang para pemimpin berkumpul untuk bertukar informasi..." 

Shin dan yang lainnya pindah ke ruang konferensi besar, untuk diperkenalkan dengan 
tokoh-tokoh terkemuka kekaisaran selain Zaikuin dan Shimaia dan memutuskan strategi 
mendatang mereka. 

Melihat para pejabat kekaisaran, jenderal, perwira, dan anggota utama lainnya, Shin 
menggumamkan sesuatu dengan pelan. 

"(Jadi kenapa kamu di sini?)" 

"(Hmm, mungkin karena aku yang terkuat dalam bala bantuan gereja, kan?)" 

"(Kenapa kamu bertanya padaku...)" 

Akan mencurigakan untuk bergumam sendiri, jadi Shin beralih ke obrolan pemain. 
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Orang yang dia ajak bicara adalah seorang gadis pendek dengan mata yang luar biasa besar, 
Milt. 

Dia telah dimanipulasi oleh iblis dan dipaksa untuk melakukan perintah mereka. Setelah 
Shin membawanya kembali ke akal sehatnya, dia membantu gereja untuk menebus 
kesalahan penculikan Wanita Suci. 

Sebagai bagian dari upaya tersebut, dia bergabung dengan bala bantuan yang dikirim oleh 
gereja ke Kilmont. 

Mereka berbicara melalui obrolan, tetapi Milt tersenyum dan melambai pada Shin. 

"(Saya bukan pengikut gereja, tapi hanya kolaborator, jadi bukan berarti saya yang 
bertanggung jawab atas pasukan mereka. Saya diberitahu bahwa saya harus bergabung 
dalam pengarahan ini karena saya adalah aset terbesar mereka di pertempuran, kamu 
tahu.) " 

Milt melihat ke atas saat dia terus berbicara melalui Mind Chat. 

Tatapannya menunjuk pada seorang pria yang mengenakan baju besi yang disediakan 
untuk para ksatria gereja dan seorang wanita yang mengenakan jubah biara. Mereka 
sedang berbicara dengan seorang perwira Kilmont, jadi mereka mungkin adalah komandan 
dan wakil komandan bala bantuan gereja. 

Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Reiner, wanita yang bernama Lourie. 

"(Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, Shin. Apakah ada iblis di balik banjir ini?)" 

Setan terlibat dalam acara yang menyebabkan reuni Milt dan Shin, jadi dia pikir mereka 
mungkin kali ini juga. 

"(Kami datang ke Kilmont karena alasan lain, kami baru saja mendengar tentang krisis ini. 
Saya juga tidak tahu apa yang menyebabkan banjir.)" 

"(Oh, benarkah. Bolehkah aku bertanya tentang alasan lain ini?)" 

"(Kamu sudah tahu tentang itu, Milt. Aku menghubungimu beberapa hari yang lalu, kan? 
Tentang pemain yang berubah menjadi monster.)" 

Dalam perjalanan ke Kilmont, Shin telah menghubungi semua orang yang dia bisa tentang 
peristiwa yang terjadi di Passner. 

"(Oh, itu. Aku terkejut, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan sendiri. Hanya sedikit orang 
yang menggunakan status kepemilikan untuk menyerang, jadi melindungi diriku dengan 
item yang kamu kirim adalah yang bisa aku lakukan ...)" 
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Shin telah mengirim item yang menetralkan status kepemilikan dengan kartu pesan, untuk 
keamanan tambahan. Itu adalah kalung, jadi tidak terlihat, tapi Milt mungkin sudah 
melengkapinya. 

"(Selain itu, apakah kamu berbicara langsung dengan kaisar? Jangan bilang kamu 
menyelinap masuk...tunggu, Schnee bersamamu, jadi itu mungkin...)" 

"(Aku tidak menyelinap ke mana pun, dengan atau tanpa Schnee! Shibaid adalah mantan 
kaisar, jadi kami masuk berkat koneksinya.)" 

Milt tampaknya tidak menyadari bahwa Shibaid adalah mantan Kaisar Naga, jadi dia sangat 
terkejut. 

"(Begitu. Aku tidak tahu banyak tentang kekaisaran, sekarang aku memikirkannya ...)" 

"(Apa yang telah kamu lakukan sampai sekarang? Bukankah kamu bepergian ke seluruh 
benua?)" 

"(Lagipula, aku pernah dimanipulasi. Awalnya, aku berburu monster di dekat tempat 
tinggalku.)" 

Dia telah kembali ke akal sehatnya berkat Shin dan membantu menyelamatkan Wanita Suci 
yang diculik, jadi dia mungkin dipercaya sampai batas tertentu. 

"Milt, apa yang kamu lakukan?" 

"Oh? Saya melihat seseorang yang saya kenal, jadi saya hanya menyapa. " 

Reiner memperhatikan apa yang sedang dilakukan Milt dan menatap Shin. Ada tatapan 
tajam di matanya. 

"Dewan perang belum berakhir. Fokus." 

"Ya pak!!" 

Milt memberi hormat dan mengedipkan mata sebagai tanggapan. 

Shin menangkap mata Rainer yang tergelincir ke arah dada Milt yang cukup besar. 

Dia mengerti dengan baik apa yang mungkin dirasakan Reiner, jadi dia pura-pura tidak 
memperhatikan. 

"Shin, kumohon." 

"Oh maaf." 
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Schnee memperhatikan percakapan Shin dan Milt, lalu mendesaknya untuk kembali fokus 
pada pertemuan tersebut. Dia melihat ke bawah ke peta: topik saat ini adalah bagaimana 
menggerakkan angkatan bersenjata. 

Peta menunjukkan Kilmont di sebelah kanan dan perkiraan lokasi Tempat Suci. Benteng 
dan simbol yang tidak diketahui Shin juga ditandai. 

"Kami telah menerima laporan bahwa gelombang keenam dari banjir saat ini sedang 
menuju ke benteng 11. Divisi ksatria kekaisaran ke-3 sedang menuju untuk menjatuhkan 
Stoluz yang muncul di gelombang kelima. Berdasarkan kecepatan gelombang keenam, 
mereka kemungkinan besar akan bertemu selama pertempuran atau segera setelahnya. 
Bahkan jika level monsternya rendah, menghadapi gerombolan mereka saat bertarung 
dengan monster level tinggi akan terlalu berisiko. Bala bantuan harus dikirim ke semua 
benteng, tapi saya ingin memprioritaskan memastikan bahwa divisi 3 tidak menghadapi 
gerombolan monster gelombang keenam. " 

"Benteng terdekat adalah yang ke-9, jadi mengirim bala bantuan ke sana adalah satu-
satunya pilihan kita, kurasa. Haruskah kita meningkatkan jumlahnya? " 

"Berfokus pada benteng itu akan menambah beban pada benteng lain. Menurut laporan, 
perbaikan benteng garis depan terlambat dari jadwal. " 

Dewan jelas terpecah karena penggunaan pasukan terbatas mereka. 

"... Bagaimana menurutmu, Shibaid?" 

Sementara komandan yang bertanggung jawab atas bala bantuan dan jenderal Kilmont 
sedang bertukar pendapat, Shimaia bertanya apa yang ada di pikiran Shibaid, karena dia 
hanya mendengarkan dengan tenang. 

Orang-orang yang sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh sampai beberapa saat yang 
lalu tiba-tiba menjadi diam. Semua orang ingin tahu, rupanya. 

"Saya memiliki gambaran umum tentang korban dan kerusakan. Saya ingin tahu lebih 
banyak detail tentang musuh. Apa yang terjadi dengan monster dari gelombang pertama 
sampai gelombang kelima? " 

Ruang konferensi berubah menjadi sunyi senyap, sangat kontras dengan diskusi panas 
sebelumnya. Suara Shibaid yang rendah dan tenang bergema dengan jelas, dan kapten dari 
divisi pertama ksatria kekaisaran bangkit untuk menjawab. 

Dia adalah Dragnil dengan sisik hitam seperti Shibaid, meskipun warnanya sedikit lebih 
terang, bernama Rhubaid. 

Seperti Shimaia, namanya mirip dengan Shibaid karena kebiasaan Kilmont untuk menamai 
anak-anak dengan nama pahlawan negara. 
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Shin telah mendengar tentang ini dari Schnee sebelumnya. 

"Kami tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang monster yang pindah ke area 
Falnido, tapi semua monster hingga gelombang keempat seharusnya sudah dimusnahkan. 
Namun, beberapa paket yang lebih kecil dari gelombang kelima masih tersebar. Kami telah 
menangani paket yang lebih besar, tetapi tidak dengan semua paket yang lebih kecil. " 

"Saya telah mendengar ada beberapa unit monster level tinggi juga?" 

"Divisi ksatria kerajaan ke-3 seharusnya menangani mereka. Menurut pengintai kami, 
sebagian besar unit monster level tinggi bergerak secara independen. Beberapa dari 
mereka, bagaimanapun, telah bergabung dengan paket yang lebih kecil. Saya yakin akan 
perlu mengirim lebih banyak bala bantuan, dari benteng atau di sini, untuk melenyapkan 
mereka. Kami telah mengirim perintah ke divisi ksatria kerajaan ke-2 untuk tidak terlibat 
dalam pertempuran di luar kemampuan mereka." 

Shibaid adalah mantan kaisar, tapi sekarang dia hanya seorang petualang, jadi Rhubaid 
tidak menggunakan kata-kata yang sangat sopan padanya. Shibaid tampaknya juga tidak 
keberatan. 

Divisi ksatria kerajaan ke-3 tampaknya dijadwalkan untuk menangani unit monster yang 
bertindak secara independen. Bahkan divisi itu, yang dibuat untuk melenyapkan monster 
level tinggi, akan kesulitan jika monster tersebut bergabung dengan kumpulan monster 
level rendah. 

"Kalau begitu, mari kita kirim Shin dan Tiera untuk menangani mereka." 

"Hm?" 

"Eh?" 

Shin dan Tiera bereaksi dengan terkejut karena tiba-tiba dipanggil. 

Shibaid tidak menggunakan gelar untuk memanggil Tiera karena dia juga tidak 
menggunakannya dengan anggota lain. 

Shibaid biasanya menyapa karakter pendukung lain dengan judul, tetapi Schnee dan yang 
lainnya merupakan pengecualian. 

"Para petualang bersamamu, begitu. Bisakah mereka mengatasinya? " 

"Schnee dan saya sama-sama menjamin mereka. Anggap mereka memiliki kemampuan 
pada level kita. " 

"... Di saat seperti ini, aku akan senang mendengarnya." 

Kata-kata Shibaid yang jelas membuat ekspresi Rhubaid menjadi sedikit kabur. 
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Dia mungkin mengira mereka tidak bisa sepenuhnya berada di level yang sama. 

Dari sudut pandang Rhubaid, bagaimanapun, itu berarti ada enam orang yang mampu 
memusnahkan seluruh negeri, atau paling tidak membuatnya bertekuk lutut, jadi dia tidak 
bisa menahan perasaan khawatir. 

Karakter Schnee dan Shibaid terkenal, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk 
yang lain. 

"Petualang yang terampil dengan nama Shin... bisakah kamu menjadi『 Slashing Hammer 

』?" 

"... Ya, baiklah, aku telah dipanggil seperti itu sebelumnya." 

Nama panggilan Shin disebutkan oleh Reiner, kesatria gereja yang telah menegur Milt 
sebelumnya. 

"Jadi Anda adalah petualang yang menjadi terkenal setelah banjir Balmel. Tapi tunggu... jika 
Sir Shin adalah 『Slashing Hammer』, maka Lady Tiera adalah 『Bow Princess』? " 

"Er, aku tidak tahu tentang itu." 

"Itu adalah nama yang diberikan kepada pemanah yang menembakkan panah cahaya di 
medan perang. Kudengar dia elf dengan rambut hitam yang tidak biasa. Dan anggota party 
dari 『Slashing Hammer』, jika aku mengingatnya dengan benar. " 

Shin berpikir bahwa dia pasti sedang membicarakan Tiera. 

Dia setenar Schnee di Balmel, jadi tidak aneh baginya untuk menerima nama panggilan. Dia 
dengan jujur bertanya-tanya mengapa hanya gelar 『Slashing Hammer』-nya yang 

menjadi sangat populer. 

Dia tidak berpikir bahwa Tiera telah menerima julukan yang cocok dengan set 
perlengkapan 『Bow Princess』-nya. 

Dia tidak menggunakan peralatan itu di Balmel, jadi nama panggilan itu mungkin berasal 
dari fakta bahwa dia adalah pengguna busur yang cantik. 

"Saya telah mendengar tentang eksploitasi Anda juga. Banjir ini sudah mendekati tingkat 
yang ada di Balmel. Jika Anda telah berjuang dengan sukses, kami dapat mengharapkan 
hal-hal hebat dari Anda berdua. " 

"Tentu saja." 

Kata-kata Rhubaid dijawab bukan oleh Shin, tapi oleh Shibaid yang mengangguk dengan 
penuh semangat. 
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Shin menganggap peristiwa Balmel sudah lama berlalu, tetapi mungkin karena informasi 
menyebar dengan lambat, atau mungkin karena mereka adalah petualang, banyak orang 
yang hadir dikejutkan oleh kata-kata Rhubaid dan Reiner. 

"Jika Anda mengizinkan saya melamar, bisakah Sir Shin dan Nyonya Tiera menemani kami? 
Bala bantuan gereja kami akan menuju ke benteng ke-9. Jika perlu, kami akan bergabung 
dengan divisi ksatria kerajaan ke-3. Karena tujuan kami sama, saya tidak percaya perlu 
pindah secara terpisah. " 

Reiner menunggu jeda dalam percakapan untuk membuat proposal ini. Shin bermaksud 
untuk bergerak secara mandiri, jadi kata-kata Reiner membuatnya terkejut. 

"Selama jadwal yang kami putuskan berjalan dengan baik, kami tidak keberatan. Apa yang 
Anda katakan, Tuan Shin? Kami telah diberi tahu bahwa Sir Shibaid dan teman-temannya 
diizinkan untuk bergerak sendiri. " 

Rhubaid kemudian berbalik ke belakang ruang konferensi, tempat kaisar duduk. 

Dia bermaksud untuk secara implisit meminta konfirmasi Zaikuin, dan yang terakhir 
mengangguk. Semua keputusan akhir tentang pergerakan pasukan kekaisaran ada di 
tangan Kaisar Naga. 

Dalam kasus pesta Shin, pasti lebih efektif bagi mereka untuk bergerak bebas daripada 
bergabung dengan divisi lain. 

"Kami akan melanjutkan sendiri jika bala bantuan mendesak diperlukan, tetapi kecuali 
keadaan seperti itu terjadi, saya tidak punya masalah untuk menemani Anda. Bagaimana 
menurutmu, Tiera? " 

"Ya, saya juga tidak keberatan." 

Tiera, yang tidak pernah menyangka tahu bahwa nama panggilan untuknya juga menyebar, 
masih sedikit terguncang. 

Shin curiga ada sesuatu di balik lamaran itu, tetapi selama mereka pergi untuk 
memusnahkan monster berbahaya, dia tidak punya alasan untuk menolak. 

Dia tidak tahu di mana monster itu berada, dia juga tidak tahu letak tanahnya, jadi dia tidak 
yakin dia bisa menemukan monster itu dengan cepat. 

Itu masih mungkin bagi mereka untuk bertindak secara mandiri, tetapi dia mungkin tidak 
akan menyerang gerombolan monster dan menjadi liar seperti yang dia lakukan di Balmel. 

Tentara kekaisaran tampaknya memiliki informasi yang tepat tentang keberadaan 
monster, jadi tidak ada alasan untuk bertindak sendiri dan berisiko menuju ke arah yang 
salah. 
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Alasan lainnya adalah dia ingin bertanya pada Milt tentang apa yang terjadi pada Wanita 
Suci Hermie, setelah mereka pergi. 

"Apa yang harus dilakukan anggota lain?" 

Shin meminta Shibaid, untuk memperkuat kesan bahwa Shibaid adalah pemimpin party. 

"Saya berpikir bahwa saya akan pergi dengan Sety sementara Schnee akan pergi dengan 
Filma. Akan lebih efektif menghadapi monster seperti ini. " 

Grup terdiri dari satu anggota penjaga depan dan satu anggota penjaga belakang. Shin dan 
Schnee dapat mengambil kedua peran tersebut jika diperlukan, jadi keseimbangannya 
tidak buruk. 

Statistik Tiera telah berkembang pesat dan dia memiliki peralatan yang disediakan oleh 
Shin, jadi dia pasti bisa tampil baik sebagai petarung barisan belakang. 

Kemampuan bertarungnya adalah yang terendah di party, tapi dengan Shin sebagai 
partnernya dan Kagerou di sisinya, dia tidak akan menyeretnya ke bawah. 

Atau lebih tepatnya, tidaklah adil membandingkannya dengan mereka: bagi penghuni 
dunia baru, kekuatan Tiera sudah berada pada level yang hampir mustahil. Dia satu-
satunya yang tidak bisa mempercayainya. 

Ketenaran Shibaid dan Schnee juga akan membantu meningkatkan moral para prajurit 
yang belum mengetahui partisipasi mereka. 

"Sety dan aku akan melanjutkan ke barat menuju Tempat Suci. Schnee dan Filma akan 
menuju utara, menghancurkan semua kelompok monster di jalan. Shin dan Tiera akan 
bertindak sebagai unit bergerak, memprioritaskan penghapusan unit monster tingkat 
tinggi. " 

"Tidak ada objek." 

Shin tidak ragu dengan strateginya. 

Poin terpenting saat menghadapi banjir adalah jumlah monster. 

Shibaid dan Filma akan mengumpulkan mereka di satu tempat, lalu Sety dan Schnee akan 
melenyapkan mereka dengan sihir skala besar: itu adalah metode yang paling efektif. 
Bergerak dalam kelompok kecil memungkinkan fleksibilitas tinggi dan mencegah 
kemungkinan tembakan teman. 

Itu juga berarti bisa mencakup area yang lebih kecil, tetapi kecepatan tinggi yang diberikan 
oleh statistik mereka mengimbangi lebih dari cukup. Gerakan dan kecepatan pemusnahan 
mereka jauh lebih besar dari satu pasukan manapun. 
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"Jumlahnya berbeda, tapi strateginya sama seperti di era Shibaid. Efektivitasnya terbukti 
dan kami tidak perlu mengambil tindakan khusus. Saya pribadi setuju. " 

"Memang. Menerapkan strategi yang tidak biasa dapat menyebabkan kebingungan di 
antara pasukan. Apakah ada keberatan? " 

Shimaia setuju dan Rhubaid akhirnya meminta pendapat yang berbeda, tapi semua orang 
mengangguk sebagai jawaban. 

Selama pemerintahan Shibaid, mereka menggunakan strategi serupa untuk mengumpulkan 
monster ke satu tempat dan melenyapkan mereka dalam satu gerakan. Bagi Kilmont, itu 
adalah metode yang dicoba dan benar yang mereka kenal, begitu banyak yang mengangguk 
dengan keyakinan. 

Setelah pergerakan partai Shin diputuskan, pertemuan itu berjalan dengan lancar. 
Penggunaan kekuatan yang tersedia terbukti menjadi penghambat. 

"Jadi, kenapa kamu ikut dengan kami? Seperti itu hal paling alami di dunia? " 

"Oh, jangan terlalu jahat! Dengan semua hal yang terjadi di antara kita! " 

Setelah konferensi, Shin dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka. Mereka ditawari 
kamar di kastil, tapi mereka adalah petualang, jadi Shibaid memilih keluar dari perlakuan 
khusus seperti itu. 

Namun, jumlah mereka meningkat saat mereka kembali ke penginapan: Milt telah 
mengikuti party itu. 

"Apakah kamu tidak perlu tinggal bersama orang-orang gereja?" 

"Aku bilang aku ingin pergi denganmu, dan mereka bilang itu ide yang bagus. Saya kira 
mereka ingin membuat koneksi dengan Shibaid dan Schnee, lebih dari Anda. Mereka dari 
faksi 『Healing』 Holy Woman, bukan dari 『Soothsaying』. " 

Fakta bahwa para petualang telah berkolaborasi dengan gereja untuk menyelamatkan 
Hermie, Wanita Suci "Peramal", diketahui: dikatakan bahwa mereka adalah Orang-Orang 
Terpilih yang kuat. 

Para Wanita Suci tidak berada dalam konflik langsung satu sama lain, tetapi mereka 
memiliki faksi berbeda yang mendukung mereka, mungkin tertarik untuk membuat 
koneksi dengan tokoh-tokoh kuat, atau begitulah kata Milt. 

"Yah, aku juga tidak berniat membuat koneksi." 

"Ya, saya pikir begitu." 

Milt telah menggunakan gedung koneksi sebagai alasan untuk pergi dengan party Shin. 
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"Saya punya beberapa kenalan lama di sini, dan sepertinya kami tidak sering 
berkomunikasi. Kami harus menggunakan kesempatan seperti ini untuk berbicara. Saya 
akan memberi tahu Anda tentang apa yang saya dengar di gereja juga, bagaimana dengan 
itu? " 

"Berbicara boleh saja, tapi kamu terlalu dekat..." 

"Ayo, apa masalahnya?" 

Tidak jelas apakah dia menyadarinya atau tidak, tapi Milt memeluk Shin sedemikian rupa 
sehingga lengannya terjepit di antara payudaranya. Shin sudah mendorongnya menjauh, 
tapi tatapan Tiera menusuknya seperti belati. 

Shibaid dan Schnee telah pergi, jadi hanya Tiera, Yuzuha, dan Kagerou yang tersisa. 

Jika Schnee hadir, dia pasti akan memandang Shin dengan cara yang sama seperti Tiera. 

"Saya melihat Anda memiliki orang baru dengan Anda juga, saya yakin Anda memiliki 
banyak cerita menarik untuk diceritakan." 

"Aku punya firasat buruk tentang ini..." 

Kelompok Shin akan pergi keesokan harinya, bersama dengan pasukan gereja. 

Milt mengatakan dia akan menghabiskan malam bersama mereka dan tidak akan dibujuk, 
jadi Shin sudah sakit kepala karena sikapnya yang terlalu santai. 
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Vol. 17 - 2.1 
TNG Vol. 17 Bab 2 Bagian 1 Keesokan harinya... 

Shin berhasil mendorong Milt yang terlalu bersemangat ke kamar Tiera dan menghindari 
bermalam di kamar yang sama dengannya. Tidak ada yang akan terjadi bahkan jika mereka 
tidur di kamar yang sama, tetapi tidak perlu bertindak dengan cara yang dapat 
menimbulkan kesalahpahaman. 

"Jadi, entah kenapa Tiera tidur sambil memelukku seperti bantal dan..." 

Tidak, tidak mendengarkan. 

Ketika Shin mempercayakan Milt pada Tiera malam sebelumnya, dia hampir tertidur, jadi 
mereka mungkin tidur di ranjang yang sama. Ekspresi Tiera tampak bersinar positif, tapi 
Shin mengira itu mungkin hanya imajinasinya. 

"Ahaha, dia sangat kecil dan imut, jadi aku tidak bisa menahan ..." 

"Tolong bersikap lembut padanya. Tapi bukankah Sety juga cocok dengan kriteria itu? " 

Keduanya sangat mirip dalam penampilan, kecuali satu pengecualian utama. 

"Kelihatannya memang benar, tapi Sety jauh lebih tua dariku..." 

Tidak peduli seberapa muda penampilan Sety, Tiera tidak bisa memperlakukan seseorang 
yang lebih tua darinya seperti itu. Perbedaan usia antara Tiera dan Milt tidak seberapa 
dibandingkan dengan Tiera dan Sety. Karena itu, Tiera merasakan dorongan untuk 
berpelukan dengannya. 

"Saya tidak memiliki kakak, jadi ini terasa cukup baru bagi saya." 

"Betulkah? Saya yakin Anda adalah tipe orang yang marah jika mereka memperlakukan 
Anda seperti anak kecil. " 

"Hehehe... berkat aset keibuan saya, sebenarnya tidak ada yang pernah memperlakukan 
saya seperti itu." 

Milt membusungkan dadanya dengan bangga dan simbol keibuannya, seperti yang 
dianggap kebanyakan pria, tampak bergoyang. Itulah salah satu bagian tubuhnya yang bisa 
menyaingi atau bahkan melebihi wanita dewasa lainnya. 

"Yah, banyak pria yang menatapku dengan tidak senonoh, sementara wanita menatapku 
dengan rasa iri. Kadang-kadang saya mendapatkan perawatan maskot, tetapi begitu 
mereka tahu seberapa kuat saya, mereka akan takut dan menjauh. " 
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Di satu sisi, dia memiliki penampilan yang menggemaskan, di sisi lain, dia bertarung 
dengan mengayunkan 『Breogand』, tombak raksasa yang bahkan tidak bisa dibawa oleh 

pria dewasa, untuk mengiris musuh menjadi dua atau menggunakan segala macam racun. 

Gaya bertarungnya bersandar pada sisi fisik, terlepas dari penampilannya. 

Suatu kali, seorang High Wyvern terbang di ketinggian rendah di atas sebuah kota kecil: 
Milt melompat dan membelahnya menjadi dua dengan 『Breogand』, menyebabkan 

semua petualang lain yang hadir melihatnya dengan campuran teror dan kekaguman. 

Bahkan para petualang yang lebih dekat dengan Milt akhirnya membuat jarak yang lebih 
jauh antara mereka dan dia. Yang laki-laki terus memberinya penampilan cabul, yang 
menurut Milt tidak bisa diterima. 

"Aku mengerti dari mana asalmu... mungkin?" 

Shin tidak pernah mengalami perubahan radikal dalam cara orang mendekatinya, jadi dia 
hanya bisa memahami secara dangkal apa yang dikatakan Milt. 

"Aku tahu betul apa yang kamu maksud dengan tampang cabul." 

Tiera mengangguk penuh semangat pada pengakuan Milt. 

Shin juga tahu bahwa Tiera menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Meskipun dia 
tidak setingkat Milt, Tiera juga diberkahi dengan sangat baik. 

Dia cantik untuk boot, jadi wajar baginya untuk menarik perhatian pria. 

"Shin, kamu bisa menatap sebanyak yang kamu mau, tahu? Nih nih." 

Milt mengangkat dadanya dengan menggoda, mendorongnya lebih dekat ke Shin. 

Peralatannya yang biasa, 『Oriental Battle Garb』, tidak menunjukkan banyak kulit di 

tubuh bagian atas, jadi bahkan pose seperti ini tidak akan menunjukkan belahan dada 
klasik. 

Meski tidak menunjukkan apapun, pose tersebut membuat pakaian Milt mengikuti bentuk 
payudaranya: tidak ada paparan kulit, tapi tetap saja sangat sensual. 

"Kamu menjadi agresif lagi, Milt. Mudah, mudah, jangan terlalu dekat. " 

Tiera dan Yuzuha juga hadir, jadi Shin menjauh dari Milt, untuk mencegah 
kesalahpahaman. Berkat hubungannya dengan Schnee, dia menjadi lebih tahan terhadap 
godaan semacam itu. 

"Ada sangat sedikit orang yang bisa saya ajak bermain seperti ini, Anda tahu. Dengan 
orang-orang di sini, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah yang sebenarnya mereka 
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inginkan adalah kekuatan saya atau peralatan saya. Sangat sulit menemukan orang yang 
dapat Anda percayai sepenuhnya... " 

"Saya akan menghargai jika Anda juga tidak bermain dengan saya... apakah gereja terasa 
sempit?" 

Nada suara Milt menjadi serius, jadi Shin bertanya dengan serius juga. 

"Ada orang baik juga, seperti Hermie dan Rashia, tapi saat aku memikirkan seseorang 
untuk dinikahi... terkadang mereka memperkenalkan orang lain kepadaku, tapi 
kebanyakan dari mereka seperti 'Aku kuat, kan?', 'Aku badass , Baik?' atau 'Saya yakin Anda 
sudah jungkir balik!' atau semacamnya. " 

Di dunia ini, kekuatan fisik memainkan peran yang sangat besar dalam seberapa menarik 
seseorang. 

Petualang yang kuat bisa mendapatkan lebih banyak, sementara individu kelas atas bisa 
mendapatkan perlakuan yang lebih baik atau posisi yang lebih baik. Orang-orang seperti 
itu secara alami akan memamerkan kekuatan mereka sebelum hal lain. 

Namun, hal itu tidak selalu memberikan kesan yang baik. 

"Kamu selalu suka melawan lawan yang kuat, jadi bukankah kamu suka orang kuat pada 
umumnya?" 

"Di dalam game, saya hanya menikmati pertarungan, dan, selama game kematian, saya 
mencari seseorang yang bisa membunuh saya. Tapi sekarang, saya tidak berpikir seperti 
itu lagi. " 

"Eh !? Tadi... apakah kamu mengatakan... kamu ingin seseorang membunuhmu...? " 

Di antara hal-hal yang dibicarakan Milt dengan sikap acuh tak acuh, Tiera mendengar 
sesuatu yang mengejutkan dan tidak bisa tidak bereaksi. 

"Shin, apakah kamu memberi tahu Tiera tentang apa yang terjadi di masa lalu?" 

"Ya, dari saat Marino ada sampai setelah dia pergi." 

"Jika dia sudah tahu sebanyak itu, kurasa tidak apa-apa." 

Itu bukan sesuatu yang cocok untuk dibicarakan di depan umum, jadi mereka membawa 
makanan mereka ke kamar mereka. Milt berbicara singkat tentang apa yang terjadi saat 
mereka makan. 

"Itu..." 
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"Semuanya sudah berlalu, jadi jangan terlalu memikirkannya. Aku hidup dan sehat, 
ditambah Shin dan aku berteman baik sekarang, paham? " 

"Aku tidak tahu apakah aku akan memanggil kita begitu ..." 

"Ayolah, setidaknya kamu bisa menyetujui itu!" 

Milt terengah-engah dan cemberut. Dari bagaimana mereka bertindak, tidak ada yang akan 
menduga bahwa di masa lalu dia telah mati di tangannya. 

Jadi, apa yang saya katakan sebelumnya adalah setengah lelucon, setengah kebenaran. 

"Kalau begitu separuh kebenaran yang mana...?" 

"Bahwa aku tidak keberatan menyerahkan tanganku untuk menikah dengan Shin, kurasa?" 

"Hentikan itu, Schnee adalah ... oh, benar." 

Shin ingat bahwa dia belum memberi tahu Milt, jadi dia menjelaskan bahwa dia dan Schnee 
sekarang sudah menikah. 

"Begitu, jadi kamu memilih untuk tinggal di sini." 

Milt mungkin menyadari bahwa hanya Shin yang mungkin memiliki kesempatan untuk 
kembali. 

Dia berbicara dengan nada tenang, tanpa jejak suasana bercanda sebelumnya. Tapi 
ketulusan itu hanya bertahan sesaat. 

"Ada banyak hal yang ingin saya katakan tentang itu, tapi pertama-tama, itu sempurna bagi 
saya jika Anda tetap di sini. Jika Schnee adalah ibu negara, berarti kursi ibu kedua masih 
gratis, bukan? " 

Milt menyeringai, tapi Shin segera menghentikan antusiasmenya. 

"Tidak ada kursi di tempat pertama! Kami berlatih monogami dari mana saya berasal! " 

"Tapi semua pria bermimpi memiliki haremnya sendiri, bukan? Filma, Sety, dll, dll... Saya 
pikir Anda berencana menjadikan semuanya milik Anda, satu per satu. " 

"Kamu telah membaca terlalu banyak manga dan novel. Saya tidak melihat mereka seperti 
itu. " 

Shin menjentikkan dahi Milt yang bingung dan melahap sisa makanannya. Dia bisa 
menganggap apa yang dikatakan Milt sebagai lelucon, tetapi dia khawatir tentang 
bagaimana Tiera akan menganggapnya. 
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"Hmm, harem, ya..." 

"Hei, apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Saya sama sekali tidak tertarik 
dengan hal itu. " 

Tiera memiliki pandangan yang agak dingin di matanya, jadi Shin memastikan dia tidak 
salah paham. 

Dia pasti tidak ingin dia berpikir bahwa dia mungkin salah satu targetnya. Peri juga 
monogami, jadi Shin berbicara dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman yang 
tidak diinginkan. 

"Kuu, laki-laki kuat memiliki banyak perempuan!" 

"Bukan kamu juga, Yuzuha..." 

Yuzuha diam-diam mengunyah daging sampai sekarang, tapi entah kenapa mengucapkan 
kata-kata seperti itu dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dalam mode rubah 
kecil, pemikirannya bersandar pada sisi binatang, jadi apa yang dia katakan sedikit berbeda 
dari harem. 

"Yah, lebih baik kamu memastikan master tidak mendengar apapun tentang ini. Dia 
menakutkan saat dia marah. " 

"Ya, aku tahu itu... tidak, maksudku, aku yakin Schnee akan mengerti." 

Shin mengira dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda tertarik pada wanita lain. 

"Cih, mengecewakan sekali." 

"Beri istirahat. Mengapa Anda bahkan mulai berbicara tentang pernikahan? " 

"Anda tidak memperlakukan saya aneh karena kekuatan saya dan Anda akan menghargai 
saya, kan? Bahkan dalam fase penuai Anda, Anda merawat saya, dengan satu atau lain cara, 
Anda tidak membuang saya atau apa pun. Saat itulah saya berpikir bahwa jauh di lubuk 
hati Anda tidak berubah. Selain itu, senang mengetahui bahwa kami akan baik-baik saja 
meskipun seluruh negara berbalik melawan kami. " 

"Aku sangat ingin menyangkalnya, tapi aku tidak bisa..." 

Milt berteman baik dengan Marino, mantan kekasih Shin, sampai-sampai mereka juga 
membicarakan kehidupan nyata mereka. Dia juga terlibat dengan Shin di era game, baik 
dalam fase "normal" dan "tidak normal". 

Milt tahu seperti apa keberadaan Shin di dunia ini. Dapat dikatakan bahwa dia 
memahaminya dengan baik, dengan cara yang berbeda dari Schnee. 
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"Tapi itu tidak akan pernah terjadi, jadi pergilah mencari di tempat lain." 

"Hehehe... jangan lupa tentang berapa lama umur Peri Tinggi bisa. Aku akan mengambil 
waktuku dan melatihmu sedikit demi sedikit. Saya memiliki firasat bahwa itu mungkin 
berhasil jika Schnee memberikan OK. " 

"Jangan coba-coba, serius." 

Milt pasti bercanda lagi... kan? 

Begitu pikir Shin saat dia mengakhiri percakapan. 

Mereka masih punya banyak waktu, tapi tidak ada salahnya datang lebih awal. 

Ada juga kemungkinan untuk pergi lebih awal karena masalah yang tidak terduga, jadi Shin 
memutuskan untuk menuju titik pertemuan setelah makan. 
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Vol. 17 - 2.2 
TNG Vol. 17 Bab 2 Bagian 2 "Sepertinya mereka semua sudah siap untuk pergi." 

Pasukan gereja sedang melakukan pemeriksaan terakhir terhadap perbekalan mereka: 
setelah selesai, mereka dapat berangkat kapan saja. 

Kelompok Shin menuju ke posisi yang ditentukan, di depan kelompok. 

Di sana mereka menemukan Reiner, pemimpin pasukan gereja, sedang berbicara dengan 
seseorang. Dilihat dari pakaiannya, Shin menduga dia adalah seorang pengintai. 

Apa terjadi sesuatu? 

"Informasi tentang monster level tinggi telah diperbarui. Divisi penjaga kerajaan ke-2 telah 
mengalahkan Stoluz, tetapi keberadaan monster yang sebelumnya tidak terdeteksi telah 
dikonfirmasi. " 

Reiner menggunakan nada bicara yang cukup sopan dengan Shin, mungkin karena 
afiliasinya dengan Schnee dan Shibaid. 

Shin telah memberitahunya bahwa tidak perlu berbicara secara formal: seperti yang 
diajarkan Schnee sebelumnya, dia mungkin disalahartikan sebagai seorang bangsawan jika 
dia berbicara atau diajak bicara dengan sangat sopan, jadi Shin juga menggunakan gaya 
bicara yang santai. 

"Saat ini dua unit telah dikonfirmasi dengan namanya, Azathoth dan Pharshax. Tampaknya 
ada juga monster serangga tipe serigala dan kalajengking. Pengguna 【Analyze】 tim 

pengintai tidak bisa mendapatkan nama mereka. " 

"Bisakah kamu memberitahuku karakteristik monster itu?" 

Shin menambahkan bahwa dia mungkin bisa mengidentifikasi mereka jika dia tahu lebih 
banyak detail. 

Tubuh monster tipe serigala terbentang lebih dari 10 mel dan memiliki surai kuning. 

Ia memiliki taring besar dan tajam di kedua rahang atas dan bawah, bulu merah tua, dan 
dua ekor panjang. Dikatakan bahwa tanah terbakar setelahnya. 

Monster tipe kalajengking memiliki cakar pada tungkai depan dan tiga pasang kaki lainnya. 
Di ujung ekornya, ia memiliki mulut seperti aligator di tempat pelengkap berbentuk kait 
yang khas. 

"Wolfreet dan Dylebion, mungkin?" 
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Kedengarannya sangat mungkin. 

Shin mengangguk setuju dengan tebakan Milt. Mereka adalah monster yang cukup terkenal 
dengan ciri-ciri yang mudah dibedakan. 

"Menurutku aman untuk berasumsi bahwa monster serigala adalah Wolfreet dan monster 
kalajengking Dylebion. Jika kelompok yang mengalahkan Stoluz memiliki masalah sekecil 
apa pun terhadapnya, mereka harus menjauhi mereka. Kedua monster itu sama-sama 
memangsa Stoluz: Wolfreet sangat berbahaya." 

Jadi Milt menjelaskan kepada Reiner. 

Level Dylebion berkisar antara 700 dan 750. 

Itu memiliki karapas kokoh yang tidak hanya menahan serangan fisik tetapi juga sihir 
sampai batas tertentu. Cakarnya mampu merobek peralatan kelas Legend seperti kertas. 

Namun, senjatanya yang paling mematikan adalah mulut yang tumbuh di tempat 
kalajengking biasanya memiliki ekor yang beracun. Itu adalah mulut utama monster yang 
digunakan untuk memberi makan: itu tampak seperti rahang buaya yang dilindungi oleh 
kulit terluar. 

Itu bisa merobek bahkan peralatan tingkat Mitologi sampai hancur, tergantung pada 
statistik mereka, dan bahkan bisa menembakkan asam korosif. Satu-satunya berkat adalah 
tidak menggunakan sihir. 

Stoluz adalah monster tipe burung yang terbungkus petir, yang memiliki mobilitas tinggi 
dan menggunakan serangan guntur yang menakutkan, tetapi levelnya biasanya antara 500 
dan 600, jadi ada celah yang jelas di antara mereka. 

Perbedaan dalam kemampuan tempur juga sangat bagus. Bahkan jika divisi ke-2 menang 
melawan Stoluz tanpa masalah, mereka tidak akan bisa menangani monster lain dengan 
mudah. 

Namun, yang paling ditakuti Shin adalah Wolfreet. 

Levelnya berkisar dari 750 hingga 800, bahkan lebih tinggi dari Dylebion. Itu adalah 
monster tipe serigala dengan kaki yang sangat tebal dan kuat, tapi dia juga sangat lincah. 

Karakteristik yang paling penting, bagaimanapun, adalah bahwa Wolfreet diklasifikasikan 
sebagai binatang dewa. 

"Seekor binatang dewa...? Anda tidak bisa serius. Jarang bahkan monster tingkat tinggi 
muncul saat banjir, dan Anda mengatakan ini adalah binatang ilahi? Tidak ada catatan 
tentang binatang dewa yang pernah bertelur selama banjir. " 

Reiner menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. 
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Shin memahami sentimennya dengan sangat baik: banjir cenderung menelurkan monster 
level rendah dalam jumlah besar. 

Ini didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh negara dan kota yang berjuang melawan 
banjir selama bertahun-tahun, jadi tidak ada aturan yang ditetapkan. 

Banjir telah terjadi dengan cara yang sama selama ratusan tahun setelah Senja Keagungan, 
jadi tidak aneh bagi mereka untuk berpikir seperti itu. 

Poin krusialnya adalah bahwa "aturan" banjir tampaknya berubah. 

"Kita tidak bisa memastikan monster-monster itu muncul karena banjir. Mereka mungkin 
datang dari tempat lain. " 

"Itu juga benar..." 

Tidak ada yang menyaksikan langsung pemijahan mereka, jadi Shin menekankan fakta 
bahwa dia hanya mengusulkan kemungkinan. 

Bahkan jika Wolfreet telah muncul dalam banjir, akan lebih mudah untuk melawan jika 
kecerdasannya lebih rendah. 

"... Kamu telah mendengar semuanya, kan? Hubungi divisi ke-2 sekaligus !! " 

Reiner memberi perintah kepada pria yang berdiri di sampingnya. Nada suaranya dengan 
jelas menyatakan beratnya situasi. 

Pria itu juga memiliki ekspresi tegas di wajahnya dan segera pergi. 

Reiner memerintahkan dia untuk bergegas secepat mungkin mungkin karena dia 
memahami kemampuan divisi ke-2. Mereka tidak bisa menghadapi monster setingkat 
Dylebion, rupanya. 

"Kami akan menuju ke benteng ke-9 sebagai bala bantuan. Sir Shin dan Nyonya Tiera 
berencana untuk terlibat langsung dengan monster tingkat tinggi yang terlihat, tetapi 
bisakah Anda segera pergi? Tampaknya selain dua monster yang kita bicarakan, ada juga 
unit Azathoth dan Pharshax. " 

Reiner sepertinya tidak meragukan informasi Shin. 

Dia mungkin menerimanya sebagai benar karena Milt mendukungnya juga. 

Azathoth dan Pharshax sama-sama monster di sekitar level 600. Mereka jelas bukan 
ancaman dibandingkan Dylebion dan Wolfreet. 

"Tidak masalah, mereka semua monster yang pernah aku kalahkan sebelumnya." 
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Shin akan menghadapi mereka untuk pertama kalinya di dunia ini, tapi, dengan tindakan 
pencegahan yang tepat, tidak ada yang perlu ditakuti. 

Bahkan tanpa tindakan pencegahan, Shin bisa menang dengan mudah berkat statistiknya 
yang sangat superior. Tindakan balasan apa pun lebih untuk Tiera dan Kagerou. 

"Jika kita akan menghadapi binatang dewa, kurasa aku harus menjauh." 

"Aku juga harus bersiap." 

Dalam beberapa kasus, beberapa monster muncul bersama-sama, jadi Tiera dan Milt 
berpikir tentang bagaimana bertindak dalam kasus seperti itu. 

Shin berharap mereka tidak harus menghadapi banyak binatang dewa sekaligus, tetapi jika 
mereka harus menghadapi beberapa Dylebion, Tiera mungkin akan berjuang. 

"(Hei Milt, ingin aku meningkatkan equipmentmu?)" 

"(Benarkah? Itu bagus untukku, tapi mereka mungkin tahu tentang kemampuanmu yang 
sebenarnya.)" 

"(Masih banyak waktu sampai kita tiba, jadi saya akan memikirkan sesuatu. Jika kami 
mengatakan Anda meminjam sesuatu dari Schnee, saya yakin mereka tidak akan 
menyitanya.)" 

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika mereka menghadapi monster level rendah. 

Milt adalah prajurit yang sangat kuat menurut standar dunia ini, tapi dia tidak memiliki 
kekuatan luar biasa yang setara dengan kelompok Shin. Statistiknya sangat tidak seimbang, 
jadi dia mungkin akan berada dalam bahaya yang mematikan jika dia memiliki hubungan 
yang buruk dengan lawan. 

Milt adalah salah satu dari sedikit kenalan Shin pemain dan juga teman Marino. Dia tidak 
ingin dia mati hanya karena peralatannya kurang. 

"Pasukan, maju!" 

Persiapan akhirnya selesai, jadi bala bantuan gereja -- secara resmi bernama Church 
Warband -- memulai kemajuan mereka menuju benteng ke-9. Kebanyakan dari mereka 
adalah prajurit berjalan kaki, tapi ada juga ksatria seperti Reiner, yang menunggangi 
binatang buas. 

Beberapa ksatria tampak tegang, mungkin karena Reiner memberi tahu mereka tentang 
monster yang mungkin mereka temui di tempat tujuan, atau begitulah pikir Shin. 

"Sangat mudah bahwa mereka dapat mengubah ukuran." 
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"Saya memikirkan hal yang sama. Jika mereka selalu dalam ukuran aslinya, kami akan 
membuat kekacauan setiap kali kami memasuki kota " 

Shin dan yang lainnya menunggangi Yuzuha dan Kagerou, keduanya sangat bersemangat 
untuk suatu alasan. Mereka yang melihat mereka untuk pertama kali terkejut, tetapi tidak 
sampai membuat keributan. 

Milt mengendarai di belakang Shin: dia tidak pernah mengira akan melihat hari dimana dia 
bisa mengendarai Element Tail, jadi dia juga sangat bersemangat. 

Karena mereka harus menyamai kecepatan prajurit berjalan kaki, mereka berharap untuk 
melaju cukup lambat, tapi, berkat para pengguna sihir yang menyebarkan skill dan art 
penguat fisik ke seluruh kelompok, mereka maju dengan kecepatan yang layak, lebih cepat 
dari yang bisa dilakukan orang normal. . 

"Saya tidak bisa mendeteksi monster apapun. Berada dalam 'banjir', saya berharap untuk 
mendapatkan lebih banyak kehadiran, tetapi apakah selalu seperti ini? " 

"Berdasarkan pengalamanku, kita seharusnya menghadapi lebih banyak monster. Di 
puncak, mereka mengatakan bahwa mereka belum menjatuhkan mereka semua. " 

Tiga hari telah berlalu sejak keberangkatan mereka. 

Shin menggunakan peta dan skillnya untuk memindai sekeliling dalam jarak yang luas, tapi 
anehnya tidak bisa menemukan keberadaan monster, jadi dia berbalik untuk bertanya 
pada Milt tentang itu dan dia menjawab dengan termenung. 

Bahkan jika sebagian besar monster telah dikalahkan, jumlah yang muncul selama banjir 
sangat besar. 

Area yang terbentang dari Tempat Suci ke Kilmont juga sangat luas, tapi aneh bahkan tidak 
mendeteksi satu monster pun di sekitar mereka. 

Bahkan tidak termasuk monster yang muncul karena banjir, seharusnya ada monster dan 
hewan yang secara alami menghuni area tersebut. 

"Ini bukan kebetulan kan." 

Mereka tidak bisa mengesampingkan bahwa tidak bertemu monster apapun hanya sebagai 
"terjadi". 

Tidak ada yang bisa mereka selidiki untuk mendapatkan jawaban, bagaimanapun, dan 
dengan demikian satu minggu berlalu tanpa bertemu monster tunggal. 

Kelompok itu setengah hari lagi dari tujuan mereka, benteng ke-9 ketika akhirnya Shin bisa 
mengambil sesuatu. 
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"Seperti yang mereka katakan, mereka benar-benar tidak banyak bergerak." 

Shin telah mendengar laporan tentang monster satu minggu sebelumnya. 

Mereka menuju Kilmont, dari arah Shin dan yang lainnya berasal, jadi berdasarkan energi 
fisik dan mobilitas mereka, mereka seharusnya bertemu mereka lebih awal. 

"Indra monster ditipu, agar mereka tidak bergerak. Impresif." 

Milt berbicara sambil melihat Dylebion, yang mengangkat ekornya untuk mengintimidasi 
party. 

Benteng dan pasukan saat ini tidak cukup untuk melindungi hamparan tanah yang luas. 

Lagipula tidak mungkin menempatkan pasukan atau petualang di sana secara permanen. 
Sebagai tindakan penanggulangan alternatif, gagasan memikat monster diterapkan. 

Item yang terkubur jauh di bawah tanah terus-menerus memproyeksikan ilusi ke arah 
monster. 

Monster-monster itu berkumpul dan berkeliaran di dekat satu tempat, terkadang bahkan 
berkelahi satu sama lain. 

Para ksatria dan prajurit akan menunggu jumlahnya berkurang dan monster yang tersisa 
dilemahkan, lalu turun tangan untuk melenyapkan sisanya. 

Monster yang muncul selama banjir memiliki kecerdasan yang lebih rendah dan ketahanan 
yang lebih rendah terhadap mantra ilusi, jadi metode ini sangat efektif melawan mereka. 

"Tapi kurasa itu tidak cukup untuk menampung semuanya." 

Shin dan yang lainnya mengamati monster itu, menyembunyikan kehadiran mereka untuk 
berjaga-jaga. Shin melihat melalui keahliannya, Milt dan Tiera dengan teropong. 

Sebagai komandan pasukan gereja, Reiner dan Lourie, ajudannya, bergabung dengan 
mereka dalam mengamati Dylebion, sementara bala bantuan lainnya berdiri lebih jauh di 
belakang. 

Mereka hanya bisa melihat Dylebion: tidak ada tanda-tanda keberadaan Wolfreet di mana 
pun. 

Shin mendengar bahwa monster yang berkumpul di satu tempat terkadang bertarung satu 
sama lain, tetapi kali ini hanya hasil moderat yang dicapai. 

Alasan mengapa hasilnya "sedang" adalah karena tidak ada monster selain Dylebion yang 
hadir: atau lebih tepatnya, tidak ada monster hidup. 
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Area di mana Dylebion kemungkinan besar berkeliaran ditutupi dengan semua jenis mayat 
monster: yang kecil kurang dari 1 mel, yang besar dengan ketinggian yang mencapai 
beberapa mel. 

Yang terbesar adalah monster dengan batang tubuh yang panjang, dipotong menjadi 
beberapa bagian. 

Itu adalah Azathoth yang disebutkan dalam laporan itu. Tubuhnya meleleh dan diiris di 
sana-sini, tanda-tanda pertempuran atau monster lain telah memakannya. 

Item yang menciptakan ilusi tidak akan berhenti sampai monster terakhir mati karena 
kelaparan, jadi tanpa monster yang bertindak sebagai pakan, Dylebion mungkin telah 
pindah ke tempat lain. 

Dylebion di bawah dan Pharshax di atas, ya. 

Shin mendongak dan menemukan monster bersayap empat terbang dengan santai di langit. 

Sayap hitam legam, mahkota emas, dan bulu ekor berwarna-warni: itu adalah monster 
terbang Pharshax. 

Ia cenderung menukik musuhnya dan memberikan pukulan sengit dengan cakarnya yang 
tajam, yang mampu memberikan kerusakan yang cukup besar bahkan pada monster di atas 
pangkatnya. 

Namun, tampaknya tidak menyerang Dylebion. Mungkin secara naluriah menyadari bahwa 
perbedaan level dan afinitas buruk mereka dengan monster kalajengking berarti bahwa 
Pharshax kemungkinan akan terbunuh jika mencoba menyerang. 

"Ayo jatuhkan Pharshax dulu, lalu tangani Dylebion. Pasukan gereja harus mengambil jalan 
memutar atau menunggu kita untuk menjatuhkan mereka. " 

"Jika kamu bisa menjatuhkan mereka tanpa kesulitan, kami akan menunggu, tetapi apakah 
kamu benar-benar baik-baik saja?" 

Reiner tampak lebih khawatir setelah melihat Dylebion dengan matanya sendiri. 

Saat dia ditugaskan untuk memimpin pasukan kontra-banjir, Reiner memiliki keyakinan 
pada kehebatan pertempurannya. 

Karena itu, dia bisa tahu seberapa kuat Dylebion dan Pharshax itu. 

"Sepertinya mereka tidak mengalami mutasi apa pun, jadi kita akan baik-baik saja." 

Menurut 【Analisis】, Dylebion berada pada level 722 dan Pharshax 602. 
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Itu adalah level yang cukup rata-rata untuk mereka, jadi sepertinya itu bukan varian yang 
bermutasi atau unit unik. 

Karena mereka terus mengitari area yang sama berulang kali, kecerdasan mereka juga 
tidak bisa terlalu maju. Monster dengan kecerdasan yang lebih tinggi sama sekali tidak 
terpengaruh oleh item yang memikat. 

"Kami akan mundur jadi kami tidak mengganggu pertarunganmu, kalau begitu. Kami akan 
berada di tanganmu. " 

Shin mengangguk dengan penuh semangat, juga untuk menghilangkan kekhawatiran yang 
mungkin dimiliki Reiner. Ksatria itu mungkin merasa lega melihatnya dan mengumumkan 
bahwa dia dan Lourie akan bergabung dengan bala bantuan menunggu agak jauh. 

"Saya tidak merasa gugup, saya bertanya-tanya mengapa." 

Setelah Reiner dan Lourie pergi, Tiera membisikkan pikirannya kepada Shin. 

Rencana mereka saat ini adalah Tiera dan Milt bertarung lebih dulu: Shin akan bergabung 
hanya jika ada masalah. Itu mungkin satu alasan tambahan mengapa Reiner khawatir. 

Rencana tersebut diusulkan oleh Tiera dan Milt sendiri. 

"Jika kita menonjol, kamu akan kurang menarik perhatian, kan? Selain itu, saya juga harus 
menjadi lebih terbiasa dengan pertempuran. " 

Rupanya, pertarungan melawan Reforgerer telah mengubah pola pikir Tiera. Ada masalah 
mencegah Shin menarik terlalu banyak perhatian, tetapi dia juga berpikir bahwa dia tidak 
bisa tinggal di belakang saat dia bertarung selamanya. 

Dia sekarang mengenakan set perlengkapan Kabut Panas tetapi akan berganti ke set Putri 
Busur yang ditingkatkan untuk pertempuran. 

"Hehehe... kita memiliki lawan terbaik untuk menguji perlengkapan baruku juga!" 

Alasan mengapa Milt sangat ingin bertarung sangat sederhana: Shin telah meningkatkan 
peralatannya selama perjalanan. 

Bilah besar 『Breogand』 telah sedikit berkurang ukurannya dan bilah seukuran pedang 

pendek telah ditempatkan di gagangnya, meningkatkannya menjadi 『Ordgand』 yang 

bahkan lebih mematikan. 

Penampilannya berubah, tetapi kekokohan dan ketajamannya juga meningkat dengan 
margin yang besar. 
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Milt's 『Oriental Battle Garb』, yang memiliki desain tradisional Jepang di bodi atas, juga 

berubah. 

Itu masih tanpa lengan tetapi sekarang memiliki alas putih yang dihiasi dengan bunga 
teratai biru dan kelopak bunga serta siluet yang pas. Itu juga termasuk ban lengan biru tua 
yang membentang dari tangan ke siku. 

Bagian bawah, yang tadinya pakaian tradisional Jepang dipotong pendek seperti rok, 
diubah menjadi desain selutut, diwarnai hitam dengan kelopak emas. Leggins dengan 
warna yang sama dengan ban lengan juga melindungi kaki Milt dari lutut di bawah. 

Namanya Flowing Grace Garb. 

"Shin, karena penasaran, kamu tidak sengaja mengambil ini, kan?" 

"Ini pertama kalinya aku membuatnya, tapi ini adalah armor terbaik di lini『 Oriental 

Battle Garb 』. Anda bisa membuatnya terlihat lebih sederhana, tetapi saya tetap 

menggunakan desain yang sama seperti sebelumnya karena Milt yang memintanya, oke? " 

Tatapan Tiera yang agak dingin menyebabkan Shin mengalihkan pandangannya dari 
Dylebion ke Milt. 

Di era game, 『Flowing Grace Garb』 juga disebut "gaun Cina yang diperkuat dengan 

banyak eksposur". 

Desainnya membuatnya agak canggung dan memalukan untuk dilihat, kualitasnya 
ditingkatkan oleh fakta bahwa Milt memakainya sekarang. 

Kain yang menutupi tubuh bagian atas memiliki lubang besar berbentuk berlian di 
dadanya, yang memperlihatkan belahan dadanya yang dalam. 

Bagian bawahnya juga, setelah diperiksa lebih dekat mengungkapkan bahwa penutup 
depan dan belakang dipasang dari luar, jadi mereka hampir tidak melakukan apa pun 
untuk menyembunyikan kaki dari pandangan. Tanpa ban lengan, legging, dan flap, itu 
terlihat seperti baju renang seksi. 

"Cukup keren, bukan !!" 

Tiera tersipu karena paha Milt yang terbuka, tetapi Milt tersenyum gembira. 

Tidak termasuk area kaki dan dada, 『Flowing Grace Garb』 memiliki gaya khas China: 

desain yang lebih ringan di tubuh bagian atas, putih dengan dekorasi biru, dan emas yang 
lebih tebal pada warna hitam di tubuh bagian bawah, yang berpadu dengan baik dan 
berkontribusi pada popularitasnya . 

Secara alami, statistiknya jauh lebih unggul dari 『Oriental Battle Garb』. 
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Ini memberikan dorongan besar untuk STR dan AGI, jadi sangat cocok dengan gaya 
bertarung Milt yang bergerak cepat untuk memberikan pukulan tunggal yang kuat. 

Senjata dan baju besi barunya sama-sama merupakan perlengkapan tingkat Kuno yang 
lebih rendah. 

Sejauh yang Shin ingat, bagaimanapun, statistik Milt agak kurang baginya untuk dapat 
menggunakan perlengkapan tingkat Kuno, jadi dia khawatir tentang hal ini ketika dia mulai 
meningkatkan perlengkapannya. Jika dia meningkatkannya terlalu banyak untuk dia 
gunakan, semuanya tidak akan ada artinya. 

Menurut Milt, bagaimanapun, statistiknya meningkat saat dia melawan monster sebagai 
bagian dari aktivitasnya untuk gereja. 

Jendela statusnya membuktikannya: statistiknya menunjukkan peningkatan dari 
setidaknya 100 menjadi lebih dari 200 poin. 

Pada titik ini, adalah suatu keharusan untuk meningkatkan Breogand』 dan Oriental Battle 

Garb』, atau bahkan menggantinya dengan peralatan yang berbeda sama sekali. 

Dan dengan timing yang tepat, Shin pun muncul. Milt sangat senang ketika mereka 
mendiskusikan bagaimana meningkatkan peralatannya, 

"Bukankah itu memalukan untuk dipakai?" 

"Saya sudah terbiasa dengan orang yang menatap, jadi tidak apa-apa. Jika saya bisa 
membuat Shin meningkatkan perlengkapan saya, saya ingin yang terbaik! " 

Akan sia-sia untuk menunjukkan pengekangan, tambah Milt sambil mendorong dadanya. 

"Begitu? Bagaimana menurut anda? Aku bisa membuat Schnee kabur demi uangnya, kan? " 

"Berhenti bermain-main." 

Milt menyeringai tetapi dimentahkan oleh pukulan Shin. Itulah seluruh alasan mengapa dia 
meminta desain ini untuk bagian dada. 

"Sejujurnya, kami memiliki monster tepat di depan kami dan kamu masih bertingkah 
seperti itu. Anda tidak akan pernah berubah. " 

"Itu caraku sendiri agar tidak gugup. Saya melakukannya setiap kali sebelum melawan bos. 
" 

Shin mengingat era game dari kata-kata Milt. 
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Dia selalu menggoda pemain yang gugup, itu benar. Kadang-kadang dia diberitahu bahwa 
dia tidak pernah bertindak cukup serius, tetapi Milt juga merasa gugup dengan caranya 
sendiri, bahkan jika dia tidak menunjukkannya. 

"Hehehe... lihat? Anda tidak merasa gugup seperti sebelumnya, kan Tiera? " 

"Hehe, benar, aku memang merasa lebih rileks. Saya kira saya bisa mencoba menggoda 
Shin juga lain kali. " 

"Apapun selain itu..." 

Tiera tertawa kecut dan Shin mengerutkan kening. Jika Tiera mulai bertingkah seperti Milt, 
dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Schnee... atau lakukan. 

"Bagaimana kalau kita mulai?" 

"Ya. Reiner bergabung dengan pasukan, jadi kita bisa pergi. Saya pikir kami akan baik-baik 
saja, tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, bantu kami. " 

Shin mengajukan pertanyaan itu dengan serius dan Milt menjawab dengan cara yang sama 
saat mewujudkan 『Ordgand』. Suasana hati yang menyenangkan benar-benar hilang, dan 

dia berbalik ke arah Dylebion dengan tatapan tajam di matanya. 

Termasuk peralatan mereka, Milt dan Tiera bersama-sama jelas lebih kuat. 

Yang mengkhawatirkan baik Shin maupun Milt adalah bahwa Wolfreet mungkin ikut 
campur. 

Di antara monster tingkat tinggi yang terlihat oleh pengintai, Wolfreet berada di tingkat 
yang sama sekali berbeda. Milt sendiri akan kesulitan mengalahkannya, bahkan dengan 
perlengkapannya yang ditingkatkan dan statistik yang lebih tinggi. 

Yuzuha dan Kagerou tetap tinggal dengan bala bantuan gereja, untuk melindungi mereka 
jika ada serangan mendadak di akhir mereka. 

"Aku akan pergi dulu." 

Tiera berdiri dan mewujudkan peralatannya. Pakaiannya berubah menjadi baju besi dan 
busur bercahaya. 

Semua peralatan telah ditingkatkan oleh Shin: lingkaran perak di kepalanya, pelindung 
dada, dan sarung tangan yang keduanya bertabur permata hijau, untuk memberikan 
pertahanan yang lebih tinggi. 

Baju besi itu memberikan pertahanan yang lebih tinggi meski memperlihatkan bahu dan 
perut berkat aslinya diciptakan di dunia fantasi, mungkin. 
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Armor yang memanjang ke tubuh bagian bawah Tiera, bertindak sebagai rok, dan sepatu 
bot setinggi lutut juga didekorasi dengan cara yang sama. Roknya agak pendek, sehingga 
paha Tiera terlihat di antara rok dan sepatu bot, menciptakan efek yang mirip dengan 
dongeng "wilayah absolut". 

『Emerald Dazzle Bow』 milik Tiera dimodifikasi dengan menambahkan Scarletite ke 

Chimeradite, sehingga menciptakan 『Emerald Brilliance Bow』. 

Itu adalah barang yang dibuat dengan sangat indah, dengan dekorasi yang mengingatkan 
pada sayap dan angin, bahkan lebih cerah dan lebih mudah digunakan daripada 
sebelumnya. 

Perisai di punggung Tiera, dibentuk oleh empat lempengan berbentuk belah ketupat 
setengah transparan yang bersinar biru, telah ditingkatkan juga. 

Kisaran penghalang sihir yang dihasilkannya telah tumbuh lebih luas dan itu juga bisa 
menghasilkan serangan dukungan berbasis angin, selama Tiera menginginkannya. 

Di era game, itu menyerang secara otomatis, tetapi di dunia ini, itu bisa dikendalikan. 

Itu masih terlalu sulit untuk dikendalikan sepenuhnya untuk Tiera, jadi untuk saat ini dia 
hanya menggunakannya sebagai perisai, tapi begitu dia menguasainya, dia bisa menyerang 
banyak target sekaligus. 

"Tiera, setelah kamu menembak, aku akan pergi. Waktunya terserah Anda. " 

"Baik." 

Tiera mengangguk dan menarik tali busurnya. 

Anak panah yang dipasang di haluan itu bersinar hijau. Postur tubuhnya tidak terlalu 
tegang, itu pertanda dia sedang fokus. 

Milt memandang Tiera dan mengambil posisi yang lebih rendah, siap untuk bergegas 
dengan with Ordgand 』-nya kapan saja. Shin menyiapkan mantra dukungan, siap untuk 

melemparkannya segera setelah dibutuhkan. 

Tiera mengulurkan tangan tanpa suara: anak panah telah ditembakkan. Itu terbang menuju 
targetnya dengan kecepatan tinggi, meninggalkan seberkas cahaya di belakangnya. 

Targetnya, Pharshax, memutar tubuhnya sesaat sebelum panah itu mengenai. 

Tidak ada jejak keanggunan dalam penerbangannya lagi: pangkal sayap kanannya tertusuk 
dan jatuh, tetapi monster itu tidak memiliki dua pasang sayap untuk dipamerkan: ia 
kehilangan ketinggian tetapi tidak akan jatuh ke tanah. 
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Tatapan tajam di matanya sudah diarahkan ke Tiera: ia telah memutar tubuhnya untuk 
menghentikan kepalanya agar tidak dipukul. 

Sebelum Pharshax bahkan bisa mencoba serangan menukiknya yang terkenal, 
bagaimanapun, Tiera menembak lagi. 

Tiga seberkas cahaya terbang melintasi langit. 

Anak panah pertama telah ditembakkan dengan busur tegak, seperti yang biasa terlihat 
dalam panahan, tetapi untuk tembakan kedua, Tiera memegang busurnya secara horizontal 
dan meluncurkan tiga anak panah sekaligus. 

Pharshax menari di udara untuk menghindari tiga anak panah. 

Meskipun tubuhnya besar, ia sangat lincah di udara. 

Untuk Pharshax, serangan panah hanyalah titik tidak peduli seberapa cepat mereka. Di 
udara ia bisa mengelak ke segala arah, jadi tidak akan sulit untuk muncul tanpa cedera. 

Anak panah pertama mencapai targetnya hanya karena monster itu terlalu lambat untuk 
menyadarinya. 

"Aku akan menunjukkan bahwa aku juga sudah dewasa !!" 

Tiera berteriak dan menembakkan rentetan ketiganya. Hanya ada satu anak panah, yang 
mungkin tampak lebih mudah dihindari daripada panah kedua, tetapi, ketika masih agak 
jauh dari Pharshax, panah itu meledak dan tersebar. 

Sepertinya itu meledak, tapi sebenarnya meledak menjadi banyak anak panah yang lebih 
kecil. 

Keterampilan bela diri tipe busur 【Panah Terbelah】. 

Keterampilan memungkinkan seseorang untuk membagi satu anak panah menjadi banyak 
anak panah yang lebih kecil. Setiap panah yang lebih kecil memiliki kekuatan ofensif yang 
lebih rendah, tetapi, karena mereka menyebar di depan target, mereka jauh lebih sulit 
untuk dihindari. 

Di era game, itu sering digunakan untuk mengganggu musuh yang terbang. 

Tiera menggunakannya dengan cara yang sama: karena ledakan panah yang tiba-tiba, 
penerbangannya menjadi tidak terkendali. 

Pharshax mencoba menghindari anak panah sebanyak mungkin, tapi kemudian tiga anak 
panah menghujani dari atas. 

Monster itu memekik kaget, lalu jatuh. 
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Ketiga anak panah itu tepat mengenai tiga sayap yang tersisa karena tidak berfungsi. 
Mereka tidak ditipu, tapi tidak bisa digunakan untuk penerbangan lebih lama lagi. 

Ketiga anak panah itu adalah yang ditembakkan Tiera dalam serangan keduanya: setelah 
Pharshax menghindarinya, mereka berubah arah dan terus mengejar target mereka. 

Tiera telah menggunakan keterampilan bela diri tipe Busur 【Hound Arrow】 untuk 

serangan kedua ini. 

Panah yang ditembak dengan skill ini mencapai target mereka selama 10 detik. 

『Emerald Brilliance Bow』 juga memberikan bonus besar untuk jangkauan dan akurasi. 

Gear set 『Bow Princess』 biasanya digunakan untuk menembak jarak jauh, jadi 

senjatanya diperkuat dengan tepat. 

Berkat bow's boosts, 【Hound Arrow】 memiliki kekuatan dua kali lipat dan waktu efek 

homing. 

Ini aku pergi !! 

Milt mulai berlari menuju Pharshax yang jatuh. 『Ordgand』 miliknya bersinar biru, 

menelusuri garis warna yang sama di jalurnya. 

Pharshax hanya mampu menurunkan kecepatan jatuhnya: ia tidak dapat menyerang Milt 
yang mendekat dengan cara apapun. 

Monster itu akan menderita kerusakan parah hanya karena jatuh, tapi Milt pergi untuk 
menghabisinya. 

Alasannya adalah karena Pharshax bisa menggunakan serangan yang lebih luas di darat. 

Itu membuat dirinya tetap mengapung dengan bantuan sihir, jadi dia hanya menggunakan 
serangan menukik yang kuat dan sihir angin level rendah di udara: cara dia bertindak tidak 
berubah dari era game. 

Begitu berada di tanah, ia tidak perlu menggunakan sihir untuk menopang dirinya sendiri, 
jadi ia melepaskan sihir jarak luas tanpa pengekangan. 

"Maaf!" 

Milt memanfaatkan momentumnya dan melompat. 

Dia melompat seolah-olah dia melayang di langit, didorong oleh kesibukannya. Tombaknya 
yang mematikan dan bersinar di tangannya. Saat dia mengayunkan 『Ordgand』, leher 

Pharshax dipotong dari tubuhnya. 
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Skill kombinasi kapak / api 【Sparnisch】. 

Cahaya biru itu disebabkan oleh nyala api yang menyala pada suhu tinggi. Itu sangat tinggi 
sehingga leher dan batang tubuh Phrashax yang terputus terbakar. 

Bahkan sebelum Milt bisa mendarat, seluruh tubuh Pharshax terbakar menjadi abu, yang 
terbawa angin. 

"Ahaha ... bahkan lebih kuat dari yang diharapkan." 

Tubuh besar lebih dari enam mel, termasuk lebar sayap, terbakar menjadi abu hanya dalam 
hitungan detik. Senjata dan sensasi yang Milt rasakan saat dia memukul leher monster itu 
membuatnya gemetar karena kegirangan. 

Shin telah menjelaskan apa yang berubah pada senjatanya dan dia juga berlatih dengan itu. 

Bahkan kemudian, kekuatannya melebihi ekspektasinya. 

"Mari kita tangani yang berikutnya!" 

Benar! 

Setelah sinyal Tiera, Milt berbalik ke arah Dylebion. 

Monster itu mungkin tidak menyadari bahwa Pharshax telah dikalahkan: posisinya hampir 
sama seperti sebelumnya. 

Milt berlari menuju monster itu, 『Ordgand』 siap menyerang lagi. 【Split Arrow】 Tiera 

terbang di atas kepalanya. 

Tepat saat anak panah hendak mengenai kepala monster itu, sesuatu yang putih 
menghantam mereka. Ketika benda putih itu menghilang, tidak ada yang tersisa. 

Bahkan sebelum 【Panah Terpisah】 bisa melakukan ledakan karakteristiknya, tembakan 

panah dengannya jauh lebih kuat daripada yang biasa. 

Seluruh panah menghilang karena asam yang disemprotkan dari mulut ekor Dylebion. 

"Aku pernah mendengar rumor tentang itu, tapi itu bahkan lebih kuat dari sihir !!" 

Berdasarkan fakta bahwa asam itu telah melelehkan anak panah yang terbang dengan 
kecepatan tinggi, itu pasti memiliki kekuatan dan ketepatan yang sangat tinggi. 

"Milt, kamu tidak memiliki perisai, apa kamu akan baik-baik saja?" 

Jadi Tiera bertanya pada Milt, sambil terus menembakkan anak panah untuk mencegah 
Milt menjadi sasaran. 
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Anak panah yang ditembakkan Tiera adalah tingkat Legenda, tetapi monster itu bisa 
menyemprotkan asam yang cukup kuat untuk melarutkannya secara instan, secepat kilatan 
cahaya. Itu wajar baginya untuk khawatir. 

"Saya akan baik-baik saja. 『Flowing Grace Garb』 saya tidak akan langsung meleleh 

meskipun asam Dylebion mengenai: selama peralatan tersebut tidak rusak parah, bahkan 
area pemakainya yang terbuka akan terlindungi. " 

Itu adalah salah satu karakteristik perlengkapan di kelas Mitologi ke atas. 

Kekuatan dan ruang lingkup pertahanan sangat bervariasi dari baju besi ke baju besi. 
Beberapa pemain memilih untuk tidak menambahkan kemampuan ini, jadi tidak semua 
perlengkapan dilengkapi dengannya. 

Terlepas dari itu, sebagian besar roda gigi pada level itu memiliki karakteristik ini. 

Kebetulan, semua peralatan yang dibuat oleh Shin memilikinya secara default. Filma's 『

Armor of Hollow Lacquer』 juga seperti ini. Itu mengekspos lebih dari setengah tubuhnya, 

jadi tidak masuk akal jika hanya bagian yang tertutup yang memiliki pertahanan tinggi. 

"Jika keadaan menjadi sangat buruk, aku akan bergabung." 

Milt dan Tiera akan mengalahkan Pharshax dan Dylebion. 

Ini adalah rencana yang mereka usulkan, tetapi partisipasi Shin akan membuat 
kemenangan mereka lebih aman dan terjamin. 

Alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena Milt memintanya untuk tetap 
waspada terhadap potensi penampilan Wolfreet. 

Wolfreet adalah binatang ilahi, makhluk yang berbeda dari monster normal dalam berbagai 
cara. Jika itu menyerang Church Warband, itu bisa memusnahkan mereka dalam hitungan 
detik. 

Yuzuha dan Kagerou ada bersama mereka, jadi itu tidak mungkin terjadi, tapi Shin berdiri 
kembali untuk campur tangan jika diperlukan. 

"Aku lebih suka jika kamu percaya --- aah!" 

Sebelum Tiera bisa menyelesaikan kalimatnya, perisai di punggungnya bergerak. Detik 
berikutnya, suara percikan asam yang memercik ke mereka terdengar. 

"Jika aku tidak memiliki perisai ... itu membuatku merinding hanya dengan 
memikirkannya." 

"Ya, itu bergerak secara otomatis, tapi jangan terlalu mengandalkannya." 
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Tiera berbicara sambil menembakkan lebih banyak anak panah, untuk menyembunyikan 
fakta bahwa dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. 

Dia telah menjadi sasaran begitu dia melihat ke arah Shin. Asam monster itu hanya 
menargetkan Milt sampai saat itu, jadi Tiera terlambat bereaksi. 

Melihat mulut ekor akan memberi tahu di mana ia akan menembak, tetapi asam itu 
disemprotkan begitu cepat sehingga banyak pemain meleleh sebelum mereka bisa 
bereaksi. 

"Kamu tidak membuatku melakukan gerakan yang sama dua kali!" 

Tiera menghindari asam yang datang ke arahnya setelah dia menembakkan anak 
panahnya. Dia dengan hati-hati mengamati mulut ekor kali ini, jadi dia menghindarinya 
dengan mudah. 

"Jangan lupakan aku sekarang." 

Milt berhasil melewati serangan asam dan berlari mendekati Dylebion. 

Monster itu menggunakan cakar guntingnya yang besar untuk melakukan serangan balik: 
karena tubuhnya yang besar, cakarnya sendiri lebih lebar daripada tinggi Milt. Mereka bisa 
menghancurkan beberapa orang dalam satu pukulan hanya dengan sisi datar mereka. 

Milt mengayunkannya 『Ordgand』 ke arah cakar gunting kanan monster itu. 

Menilai dari perbedaan ukuran mereka, itu mungkin terlihat seperti langkah sembrono, 
tapi Milt tidak ragu-ragu. 

Alih-alih pasangan lamanya ,, 『Breogand』, dia menggunakan versi yang terlahir kembali 

di tangan Shin, 『Ordgand』. 

"Aku tidak bisa mengacau di depannya!" 

Milt menuangkan semua kekuatannya di ayunan. 

Statistiknya yang ditingkatkan dan bonus gigi bercampur bersama dalam serangan yang 
dikirimkan ke cakar monster itu. 

Pisau bergerigi Dylebion, menyakitkan hanya untuk dilihat, dibandingkan pedang halus 
mematikan namun artistik milik 『Ordgand』. 

Akhirnya kemenangan jatuh ke tangan yang terakhir. 

『Ordgand』 memecahkan cakar monster itu dan merobeknya. 
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Itu tidak bisa memotongnya menjadi dua, tetapi jika Milt memberikan lebih banyak 
kekuatan pada cengkeramannya, dia bisa terus memotong cakar. 

Sebelum cakar kanannya bisa dipotong, Dylebion mencoba menebas Milt dengan cakar 
kirinya. 

"Aku membuatmu tahu!" 

Tanah di bawah kaki Milt retak. Menggunakan 『Ordgand』, masih terkunci pada cakar 

monster itu, sebagai pangkalan, dia berputar di udara. 

Milt telah melompat sambil memegang pegangan 『Ordgand』 dan tidak melepaskannya. 

Pedang tombaknya telah merobek sekitar 70% cakar kanan monster itu: dengan satu 
dorongan lagi, dia seharusnya bisa memotongnya sepenuhnya. 

Milt menghindari serangan Dylebion dari kanan dan kiri, tapi serangan monster itu belum 
berakhir. Mulut ekornya menembakkan asam ke arahnya. 

Ups! 

Milt menggunakan Flying Shadow】, keterampilan yang memungkinkan pengguna untuk 

melompat di udara, dan lolos dari jangkauan asam. 

Untuk pemain pertempuran jarak dekat, keterampilan seperti 【Flying Shadow】, yang 

memungkinkan seseorang untuk bergerak bebas di udara, bukanlah suatu keharusan. Milt 
juga telah menguasai penggunaannya. 

Dia mendarat dengan sikap acuh tak acuh tepat di belakang Dylebion, di mana cakar 
monster itu tidak bisa dengan mudah dijangkau. Itu bukanlah titik buta yang sebenarnya, 
tapi akan mudah untuk menghindari serangan apapun. 

"Eh, serius !?" 

Milt ingin memotong ekor monster di pangkalan dengan 『Ordgand』, tapi malah 

melompat menjauh. Semburan asam menghujani karapas monster itu, meski tidak ada 
orang di sana. 

Milt terguncang karena era permainan Dylebion tidak pernah memukul dirinya sendiri 
dengan asam. Monster itu menghasilkan asam di dalam tubuhnya sendiri, tetapi tubuh 
bagian luarnya tidak akan terpengaruh olehnya. 

Asam dapat melarutkan karapas Dylebion atau tubuhnya: satu-satunya pengecualian 
adalah mulut ekornya dan organ yang menciptakan asam. 

"Begitu, jadi ini terjadi saat kecerdasannya turun ..." 
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Setelah menyemprotkan asam di punggungnya sendiri, Dylebion menggeliat kesakitan saat 
mencoba menghadapi Milt. 

Karena kekuatan asam korosif dan kecepatan tembak, tubuh monster itu berlubang, dan 
tempat lain mulai meleleh juga. Monster serangga terkenal sulit untuk dibunuh, tetapi pada 
titik ini, akan sulit untuk terus bertarung. 

Milt mengaktifkan 『Sparnisch』 lagi, keterampilan yang dia gunakan untuk membelah 

Pharshax menjadi dua, dan menyingkirkan Dylebion dari kesengsaraannya. 

Tubuh monster itu sudah hancur, jadi dia berhasil membaginya menjadi dua hampir 
seluruhnya. Seharusnya tidak bisa bergerak lagi. 
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Vol. 17 - 2.3 
TNG Vol. 17 Bab 2 Bagian 3 "Hmm, itu cara yang cukup mengecewakan untuk 
mengakhirinya..." 

"Nah, apa yang sudah dilakukan sudah selesai." 

Shin menghibur Milt, mengatakan bahwa hal seperti itu kadang-kadang terjadi. Dia senang 
dia tidak harus menggunakan mantra sihir yang telah dia persiapkan untuk berjaga-jaga. 

Bahkan jika monster itu tidak merusak dirinya sendiri dengan acid, statistik dan equipment 
Milt cukup banyak memastikan kemenangannya. Dia ingin menghadapi monster itu secara 
langsung dan menang, jadi kemenangan seperti itu membuatnya tidak puas. 

"Tidak disangka Milt dan Lady Tiera bisa mengalahkan monster seperti itu sendirian ..." 

Shin dan yang lainnya memberi isyarat kepada Reiner dan pasukan gereja bahwa 
pertempuran telah berakhir dan berkumpul kembali. 

Mereka tidak benar-benar menyaksikan perkelahian itu, jadi Milt memberitahunya 
bagaimana itu turun -- pertama dengan kegembiraan, kemudian dengan sedikit gangguan. 

Shin mengumpulkan mayat monster yang mungkin dibunuh oleh Dylebion sebelum Reiner 
dan pasukannya tiba. 

Dia juga harus menawarkan sebagian tubuh Dylebion untuk dimakan Yuzuha dan Kagerou: 
mereka tidak punya kesempatan untuk bertarung, jadi suasana hati mereka lebih masam 
daripada Milt. 

"Agak mengecewakan untuk menang seperti itu, tapi memiliki peralatan yang bagus benar-
benar membuat segalanya berbeda. Aku juga tidak perlu khawatir tentang senjataku lagi. " 

"Hanya 'peralatan bagus'? Bukankah itu artefak bersejarah? " 

Dari sudut pandang Reiner, atau penghuni lain di dunia ini, perlengkapan kelas Mitologi 
dan Legenda adalah barang dari legenda dan dongeng. 

Itu wajar baginya untuk melihat 『Ordgand』 dengan ekspresi serius di wajahnya setelah 

Milt memberitahunya tentang hal itu secara detail. 

Tatapannya terkadang mengarah ke dada dan paha Milt yang terbuka, tetapi itu cukup 
normal untuk seorang pria. Shin yakin Milt juga memperhatikan tatapannya, tetapi tidak 
mengatakan apa-apa. 

"Itu memang berharga sebagai senjata, tapi tidak memiliki nilai sejarah apapun." 
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Dia membalas komentar Reiner sebagai gantinya. Mereka mengatakan bahwa 『Ordgand』 

hanyalah barang pinjaman, tetapi, karena itu dibuat dari 『Breogand』, itu tidak dapat 

dikembalikan lagi. 

Pembatasan pengguna telah diterapkan padanya, jadi itu hanya untuk tangan Milt. 

Shin membuatnya hanya beberapa hari sebelumnya, jadi tidak ada sejarah tentang itu. 

"Aku akan bercita-cita untuk bisa menggunakan senjata seperti itu suatu hari ... sampai 
sekarang, aku ragu aku bahkan bisa mengangkatnya." 

"Karena sepertinya dia memilih pemiliknya sendiri." 

Jika statistik pemain terlalu rendah dibandingkan dengan senjatanya, penalti yang 
dihasilkan membuatnya tidak mungkin untuk digunakan. 

Dalam beberapa kasus, tergantung pada perlengkapan dan statistik pemain, penalti bahkan 
bisa berguna. 

Di era game, jelas, statistik hanya menurun dan gear itu sendiri juga melemah dalam 
banyak kasus. Di dunia ini, bagaimanapun, hanya melengkapi barang-barang seperti itu 
menjadi sulit. 

Shin jarang mengalami keadaan seperti itu. 

Melihat bahwa Reiner bahkan tidak bisa menggerakkan pegangan tombak satu inci pun, 
Shin menyadari bahwa itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa peralatan canggih 
sangat langka. 

"Apakah persneling di atas kelas Rare sulit ditemukan?" 

"Dalam pengalaman saya, perlengkapan kelas Langka relatif umum. Tidak aneh bagi 
petualang tingkat tinggi untuk memiliki barang tingkat unik juga. Tapi ada sangat sedikit 
orang dengan perlengkapan kelas Legend di tangan mereka. Mereka dianggap harta 
nasional, jadi butuh banyak uang untuk membelinya. Banyak petualang dan pejabat negara 
mengatakan kepada saya bahwa mereka akan membeli 『Breogand』 dan 『Oriental 

Battle Garb』 saya dengan harga berapa pun. Tidak ada yang akan melepaskan barang-

barang seperti itu kecuali jika mereka memiliki masalah keuangan yang serius atau 
berencana untuk pensiun atau semacamnya. " 

Bagi orang-orang di dunia ini, memiliki perlengkapan kelas Legend berarti meningkatkan 
kemampuan, bahkan jika hukumannya diperhitungkan. 

Shin berpikir bahwa beberapa orang yang sangat kaya dapat menggunakan keuangan 
mereka untuk mengumpulkan mereka, tetapi, ternyata, semuanya tidak sesederhana itu. 
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Bahkan di negara besar, memiliki pasukan elit yang semuanya dipersenjatai dengan 
perlengkapan kelas Legend adalah prestasi yang hampir mustahil, atau begitulah kata Milt. 

"Kudengar ada pengrajin yang mampu membuat perlengkapan tingkat Legenda baru di 
timur, tapi orang seperti itu akan dicari oleh negara-negara di seluruh dunia. Pandai besi 
yang memperbaiki perlengkapan kami mengatakan bahwa tidak mungkin membuat barang 
seperti itu dengan sengaja. Ada beberapa negara yang mungkin memiliki pengrajin yang 
dapat meniru item dengan level itu jika mereka bisa melihatnya. " 

"Saya melihat." 

Shin berpikir lebih baik tidak menyebutkan Kanezuka Araki, pandai besi yang dia temui di 
Hinomoto. 

"(Saya pikir ada orang seperti itu di Kilmont juga. Saya tidak tahu apakah mereka mantan 
pemain, tapi tampaknya, para jenderal dilengkapi dengan perlengkapan tingkat Legenda 
dan di atasnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan pasukan elit mereka tampaknya 
disediakan. dengan banyak perlengkapan kelas Legenda. Namun, Shibaid mungkin tahu 
tentang mereka.) " 

"(Bahkan jika dia melakukannya, jangan tanya, oke? Jika mereka mengatakan tidak ada 
orang seperti itu, kurasa itu benar, tapi akan sangat sulit untuk mengembangkan 
keterampilanmu sejauh itu ...)" 

Karena mereka tidak bisa membiarkan orang lain mendengar mereka berbicara tentang 
topik tersebut, Shin menjawab pertanyaan Milt melalui Mind Chat sambil melihat ke langit. 

Siapapun bisa melatih keterampilan pandai besi sampai tingkat tertentu. Logam mulia 
diperlukan untuk melakukannya, tetapi, jika Anda berada di daerah yang kaya dengan 
mereka, itu tidak akan terlalu sulit. 

Meningkatkan keterampilan pada level tertentu -- lebih tepatnya, melebihi level VII -- akan 
menjadi tugas yang hampir mustahil. 

Ketika Shin mengeluarkan ingot Orichalcum di Falnido, dia diberitahu bahwa harganya 
akan sangat tinggi. 

Hal yang sama mungkin juga diterapkan pada logam langka seperti Adamantite atau 
Mithril. 

Untuk meningkatkan keterampilan pandai besi di atas level VII, perlu menggunakan logam 
dan bahan berharga seperti itu dalam jumlah besar. 

Di dalam game, mereka adalah monster drop, sumber daya yang pada dasarnya tidak ada 
habisnya, tetapi melakukan hal yang sama di dunia ini praktis tidak mungkin. 
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Pada saat yang sama, satu-satunya yang mampu membuat senjata kelas Kuno adalah 
mantan pemain, yang memiliki kemampuan untuk melakukannya sejak awal, atau Orang 
Terpilih, yang terlahir dengan kemampuan tersebut. 

"(Tapi ada juga orang yang kau sebut jenius di dunia ini. Mungkin ada seseorang yang bisa 
berlatih sendiri dan menjadi bisa menempa mungkin bukan Kuno, tapi setidaknya 
perlengkapan kelas Mitologi.)" 

Kanezuka Araki Hinomoto sebenarnya telah berhasil membuat gear kelas Legend, meski 
dengan kemampuannya itu tidak mungkin dilakukan di era game. Mereka tidak bisa 
mengesampingkan kemungkinan itu. 

"(Senjata langka di mana-mana, bagaimanapun juga. Ada orang yang tidak bisa bertarung 
dengan kekuatan penuh karena itu, jadi semoga jumlah pandai besi akan meningkat.)" 

Menurut Milt, kebanyakan pemain dan Chosen Ones cenderung berorientasi pada 
pertempuran. 

Spesialis produksi sedikit dan jarang: mereka semua dijaga ketat oleh negara mereka, 
termasuk pandai besi. 

Dalam pertempuran tidak hanya senjata dan baju besi yang diperlukan, tetapi juga item 
penyembuhan atau item penambah stat sementara. Shin juga kesulitan untuk mendapatkan 
perlengkapan yang cukup di awal karirnya sebagai pemain. 

Kami tidak pergi? 

"Oh, benar. Mari kita pergi." 

Tiera tidak bisa mendengar percakapan Shin dan Milt, tapi dia mengetahuinya dari 
penampilan mereka. Dia mendorong mereka untuk pergi dan mereka melanjutkan 
perjalanan mereka menuju benteng ke-9. 

Di sana mereka akan mendapatkan informasi baru tentang monster level tinggi atau 
ancaman lainnya. 

Jika situasinya benar-benar kritis, mereka akan diberitahu secara langsung, jadi keadaan 
mungkin masih belum terlalu parah untuk saat ini. 

Begitu pikir Shin dan yang lainnya, tetapi begitu para ksatria yang berlari ke depan ke 
benteng kembali, mereka menyadari bahwa anggapan mereka salah. 

Apakah itu benar? 

Reiner tidak bisa mempercayai laporan yang baru saja dia terima dari ksatria. 
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"Tidak ada kesalahan tentang itu. Benteng ke-9 telah runtuh, atau lebih tepatnya, telah 
terhapus seluruhnya. " 

Para ksatria yang benar-benar menyaksikan adegan itu memiliki ekspresi wajah yang 
sakit-sakitan. 

Karena mereka dikirim sebagai bala bantuan anti-banjir, bahkan prajurit yang bertanggung 
jawab atas komunikasi memiliki level yang cukup tinggi dan merupakan veteran 
pertempuran. Bahkan prajurit berpengalaman seperti itu tidak bisa menyembunyikan 
kegelisahan mereka. 

Setelah berjalan beberapa saat, pasukan gereja bersiap untuk mendirikan kemah. 

Mereka awalnya berencana untuk mencapai benteng sebelum malam, tetapi tidak jarang 
jadwalnya berubah selama banjir. Para prajurit tidak diberitahu berita tentang benteng 
tersebut, tetapi mereka mulai mendirikan kemah tanpa keberatan. 

Sementara itu, Shin pergi ke benteng ke-9 untuk melihat apa yang terjadi padanya. 

Dilihat dari isi laporannya, ada kemungkinan Wolfreet terlibat, jadi Shin pergi ke sana 
bersama Yuzuha: duo terkuat di party saat ini. 

"Ini adalah sesuatu..." 

Di tempat tujuan, mereka tidak menemukan apa pun yang menyerupai benteng. 

Jika itu jatuh ke serangan monster, biasanya orang akan menemukan dinding dan 
bangunan yang runtuh, serta mayat monster atau orang. 

Namun, segalanya sangat berbeda di sini. 

Ada benda-benda yang menonjol dari tanah di sana-sini, mungkin sisa-sisa tembok. Tapi 
tidak ada yang lain. 

Semua bangunan, sisa-sisa makhluk hidup, dan jejak pertempuran mungkin terkubur di 
lava keras yang menutupi sekitarnya. Masih panas membara dan mengepul di beberapa 
tempat. 

"Apakah menurutmu ini yang dilakukan Wolfreet?" 

"Tanahnya mencair. Tidak banyak monster dengan kemampuan seperti ini. " 

Wilayah Wolfreet seperti neraka di bumi, area dengan nyala api panas yang membakar apa 
saja. 
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Apapun yang dimaksud Wolfreet memungkinkannya untuk membakar hutan atau 
menguapkan danau hanya dengan berjalan melewatinya. Di era permainan, habitat aslinya 
adalah sungai lava di daerah vulkanik. 

Keadaan benteng ke-9 saat ini mirip dengan apa yang terjadi dalam permainan ketika 
seseorang gagal menangkis serangan Wolfreet di markas atau kota asal. 

"Kuu! Saya merasakan kehadiran yang masih hidup! " 

Setelah Yuzuha menunjukkannya, Shin juga mendeteksinya. Di hutan dekat benteng, ada 
beberapa makhluk yang berkumpul bersama. 

Jika ada yang selamat, Shin mungkin tahu persis apa yang terjadi, jadi dia dan Yuzuha mulai 
berlari menuju lokasi mereka. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 17 - 2.4 
TNG Vol. 17 Bab 2 Bagian 4 

Kehadiran yang terdeteksi oleh Shin dan Yuzuha adalah milik tentara yang ditempatkan di 
benteng. 

Shin menyatakan bahwa dia adalah pengintai untuk bala bantuan yang dikirim ke benteng 
ke-9 dan para prajurit, dengan lega, menurunkan senjata mereka. Mereka agak tegang saat 
pertama kali melihat seseorang datang. 

"Jadi, kamu tidak diserang oleh Wolfreet ... maksudku, monster serigala yang dikelilingi api 
merah?" 

Salah satu prajurit adalah komandan kompi, seseorang yang bertanggung jawab atas 
beberapa peleton, jadi Shin segera menanyakan apa yang terjadi. 

Dia juga menunjukkan kepada tentara bukti bahwa dia adalah salah satu petualang yang 
disewa untuk upaya anti banjir, untuk berjaga-jaga. 

Sertifikat yang berfungsi sebagai bukti yang diberikan untuk kasus-kasus khusus seperti 
Shin dan Shibaid ditandatangani oleh Kaisar Naga. 

Di Kilmont tidak akan ada bukti yang lebih tinggi, jadi komandan kompi menjawab 
pertanyaan Shin tanpa ragu-ragu. 

"Betul sekali. Awalnya, kami diserang oleh beberapa lipan raksasa dan banyak monster 
mirip lebah. Lebah terbang tepat melewati tembok benteng dan menyerang. Saat kami 
berurusan dengan itu, monster lipan menerobos dinding. Kami bisa saja mengurus lebah, 
tapi kelabang terlalu banyak untuk kami. Senjata kami baru saja memantul darinya dan 
sepertinya sihir kami juga tidak memengaruhi mereka. " 

Komandan kompi menambahkan bahwa mereka telah meminta bala bantuan, tetapi 
kemungkinan besar tidak dapat menahan sampai mereka tiba. 

Serangan monster berlanjut tanpa henti: segera setelah komandan benteng menyadari 
bahwa mereka akan binasa, dia memerintahkan semua pasukan untuk mundur, sementara 
dia tetap berada di dalam benteng. 

Shin telah mendengar dari Milt bahwa benteng dilengkapi dengan penghalang khusus yang 
digunakan jika monster menguasai mereka. 

Itu adalah penghalang yang sangat berguna yang akan mencegah semua monster di dalam 
keluar, sementara juga melarang orang di luar masuk: itu akan digunakan dalam keadaan 
darurat, setelah membiarkan sebanyak mungkin tentara melarikan diri. 
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Saklar untuk penghalang ada di dalam benteng, jadi mereka yang menekannya memiliki 
sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Komandan benteng telah memutuskan untuk 
membiarkan pasukan melarikan diri dengan imbalan nyawanya sendiri. 

Masalahnya adalah apa yang terjadi sesudahnya. 

"Penghalang tidak bisa menahan serangan monster selamanya. Bahkan jika mungkin untuk 
menjebak sejumlah besar dari mereka di dalam, beberapa dari mereka memiliki 
kecerdasan yang cukup untuk mengetahui bahwa ada tembok yang aneh, jadi mereka 
sering menyerah di benteng dan mengejar tentara yang melarikan diri sebagai gantinya. 
Kali ini juga terjadi: tiga kelabang mengejar tentara yang lari dari benteng. Lebah itu terlalu 
banyak untuk dihitung. " 

Lebah-lebah itu bisa dikalahkan dengan dua atau tiga Seni sihir Api, tetapi jumlah mereka 
sangat banyak: kelabang, di sisi lain, berada pada level yang terlalu tinggi untuk dirusak 
oleh para prajurit. 

Balista di dalam benteng dapat merusak mereka sampai batas tertentu, tetapi para prajurit 
yang melarikan diri dari benteng tidak memiliki cara untuk menggunakannya. 

"Kami pasrah untuk mati, tapi saat itu monster yang dibungkus dengan api biru muncul. Itu 
terlihat seperti serigala, tapi apinya tidak merah seperti yang kau katakan. " 

Tiba-tiba muncul di tengah benteng. Komandan kompi itu mati-matian melawan kelabang, 
jadi dia tidak tahu bagaimana kelabang itu muncul secara tiba-tiba. 

Serigala itu meraung, memanggil gelombang panas yang membakar semua lebah menjadi 
garing dan membakar kelabang juga. 

Tentu, ada juga korban di antara para prajurit. Orang-orang yang telah melarikan diri 
cukup jauh dari benteng menggunakan perisai mereka atau monster untuk melindungi diri 
dari panas. 

Para prajurit yang masih di dalam atau terlalu dekat dengan benteng, bagaimanapun, 
berubah menjadi abu hanya dalam beberapa detik atau terbakar menjadi garing. 

"Benteng, tanah, semuanya mencair karena panas, tapi benda itu keluar begitu saja seolah-
olah bukan apa-apa. Saat itu, rasanya seperti bencana alam. Yah, kita bisa bertahan berkat 
itu. " 

Gelombang panas menyebabkan korban di antara para prajurit juga, tapi, mengingat itu 
melenyapkan semua monster dan beberapa tentara selamat, mereka diselamatkan oleh 
kemunculan tiba-tiba monster serigala itu. Komandan kompi itu menyadari apa yang akan 
terjadi jika mereka terus melawan lebah dan kelabang seperti itu, seperti yang dia akui 
dengan ekspresi masam di wajahnya. 
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Monster serigala berjalan mengitari benteng untuk beberapa saat, lalu menghilang tiba-
tiba seperti yang terlihat, seolah-olah meleleh menjadi udara tipis. 

Komandan kompi memerintahkan sebagian besar prajurit yang masih hidup untuk pergi ke 
benteng ke-8, benteng terdekat, dan tetap menginformasikan bala bantuan yang mendekat 
tentang apa yang terjadi. 

Mereka akan menunggu beberapa saat lagi, tetapi jika tidak ada yang datang, mereka 
berencana untuk pergi ke benteng ke-8 juga. 

"Saya sendiri yang akan melapor ke gereja. Atas nama mereka, terima kasih atas 
informasinya. " 

Shin dan Yuzuha berpisah dari para prajurit dan menuju ke benteng untuk mencari 
petunjuk apapun tentang monster serigala itu. Dia sudah mengirimkan informasi yang 
diperoleh komandan kompi ke Reiner melalui Milt. 

"Ya, aku bisa mengerti mengapa mereka mengira benteng itu lenyap." 

Jika seseorang yang tidak mengetahui keberadaan benteng melihat pemandangan saat ini, 
mereka tidak akan membayangkan ada yang dibangun di sana sebelumnya. 

Shin mendekat dan memeriksa batuan cair yang mengeras. Di sana dia menyadari bahwa 
ada sisa-sisa kekuatan sihir di lava yang dingin dan mengeras. 

"Monster yang mirip dengan serigala yang terbungkus dalam api biru, mampu 
menghasilkan panas yang cukup kuat untuk melelehkan dinding benteng yang diperkuat 
oleh skill... mungkinkah itu Blessed』? " 

Monster terkadang meninggalkan jejak kekuatan sihir mereka saat menyerang. 

Shin belum benar-benar melihat monster itu, jadi dia tidak bisa memastikan, tapi dia tahu 
monster apa itu. 

Monster tertentu, yang disebut 『Blessed』, muncul dengan kekuatan khusus yang 

diberikan dewa. 

Kondisi sebenarnya adalah sebuah misteri, tetapi para pemain berspekulasi bahwa itu 
karena monster yang dimaksud memiliki kedekatan yang baik dengan dewa tertentu atau 
mereka melebihi level tertentu. 

Wolfreet mencocokkan kedua kondisi ini: Shin sebenarnya telah melihat 『Blessed』 

Wolfreets di era game juga. 

Shin belum pernah bertemu dewa di dunia ini, tetapi menilai dari pengalamannya sampai 
sekarang, dia yakin mereka ada. 
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Meskipun tidak lengkap, monster sejati seperti Reforgerer ada. Tidak ada alasan untuk 
meragukan keberadaan makhluk ilahi. 

"Tapi, pengintai bilang apinya merah." 

"Ya ... orang-orang di sini bilang mereka biru, dan aku tidak bisa membayangkan seorang 
pramuka profesional membuat kesalahan seperti itu." 

Tidak mungkin untuk salah mengira perbedaan warna api antara 『Blessed』 Wolfreet dan 

yang biasa. 

Wolfreet yang muncul di benteng mungkin bukan yang pertama kali terlihat. Atau mungkin 
itu menjadi 『Blessed』 setelah terlihat pertama kali. 

Ada juga kemungkinan kalau itu adalah monster yang sama sekali berbeda, jadi sulit untuk 
menarik kesimpulan. 

"Kurasa kita harus menghubungi yang lain." 

Shin menceritakan informasi yang dia peroleh kepada Schnee melalui Mind Chat. Dia belum 
melihat Wolfreet, jadi dia menyebutkannya hanya sebagai kemungkinan. 

"Aku tidak percaya itu... benteng ke-9..." 

Shin bergabung kembali dengan pasukan gereja dan memberi tahu Reiner dan yang lainnya 
tentang apa yang dia lihat di benteng ke-9. Reiner memiliki ekspresi tegang di wajahnya 
saat dia mendengarkan. 

"Sir Shin, apakah menurutmu benteng lain mungkin telah diserang juga?" 

"Saya belum mendengar laporan seperti itu dari anggota lain. Jika mereka benar-benar 
diserang, saya yakin kami akan diberi tahu oleh tentara. " 

"Kami juga tidak mendengar apa-apa tentang benteng ke-9. Mungkin tidak mungkin untuk 
mengirim komunikasi darurat saat ini. Para prajurit pasti akan mengirim laporan ketika 
mereka tiba di benteng ke-8, tapi kita juga harus mengirim komunikasi. Berdasarkan apa 
yang kamu katakan padaku, bahkan jika monster banjir tidak menyerang, monster yang 
muncul terakhir pasti akan merobohkan benteng dengan sendirinya. " 

Seperti yang dikatakan Reiner, Wolfreet -- 『Diberkati』 atau tidak -- hanya perlu berjalan 

di sekitar benteng untuk menghancurkannya. Begitu kuatnya itu. 

Pertahanan benteng telah didukung oleh keterampilan, tetapi menilai dari bagaimana 
semuanya meleleh, itu pasti tidak cukup untuk menghentikan kehancuran. 
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"Aku bertanya-tanya mengapa itu menyerang benteng ... atau apakah itu benar-benar 
menyerangnya sejak awal." 

"Apa yang kamu... oh, begitu." 

Shin tidak mengerti apa maksud Milt pada awalnya tetapi memahami artinya setelah 
berpikir sedikit. 

"Ehm, apa yang kamu bicarakan?" 

"Menurut laporan tentara, benteng itu pertama kali diserang oleh segerombolan monster 
yang besar. Cukup besar untuk membuat mereka memutuskan meninggalkan benteng. 
Wolfreet muncul ketika para prajurit melarikan diri: ia melepaskan serangan yang cukup 
kuat untuk melenyapkan semua monster sekaligus, tetapi tidak menyerang para prajurit 
secara langsung. Tujuan Wolfreet mungkin bukan untuk menjatuhkan benteng, tetapi 
monster sebagai gantinya. " 

Shin berhipotesis bahwa monster yang dibalut api biru itu adalah Wolfreet untuk teorinya. 

Dia terus menjelaskan kepada Tiera yang bingung dengan mengatakan bahwa Wolfreet 
bisa saja memutuskan untuk keluar karena monster berkumpul dengan nyaman di satu 
tempat. 

"Begitu, itu juga akan menjelaskan mengapa itu tidak menyerang tentara yang selamat." 

Reiner mengangguk pada teori Shin. 

Sekelompok tentara yang cukup banyak berhasil melarikan diri ke hutan dekat benteng. 
Jika tujuan Wolfreet adalah menghancurkan benteng, itu akan mengejar mereka juga. 

Tidak ada Yang Terpilih di antara para prajurit: Wolfreet hanya perlu berlari melewati 
mereka untuk mengubahnya menjadi abu. Mempertimbangkan statistik mereka, hanya 
butuh beberapa menit. 

Mungkin juga menyelamatkan mereka karena alasan apa pun, tetapi, saat ini, mereka hanya 
bisa mencoba menebak tujuan Wolfreet. Bahkan jika mereka memiliki petunjuk yang 
meyakinkan, yang dapat mereka lakukan hanyalah membuat hipotesis. 

"Apa sebenarnya yang terjadi dengan banjir ini? Skalanya terlalu besar. " 

Reiner mengatakan bahwa meskipun banjir sering terjadi di Kilmont, kali ini jumlah 
monster jauh lebih banyak dari biasanya. 

Shin pernah mengalami apa yang disebut "Banjir Besar" di Balmel, tetapi banjir ini 
tampaknya melebihi lingkup Banjir Besar biasa. 
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Church Warband tiba di benteng ke-8 dalam suasana gelisah. Reiner dan yang lainnya 
segera pergi menemui komandan yang bertanggung jawab atas benteng. 

"Ada bendera pengawal kerajaan, divisi ke-2 harus ditempatkan di sini juga." 

"Betulkah?" 

"Itu benderanya, yang memiliki dua naga yang ditarik dari samping. Jumlah naga 
melambangkan jumlah divisi. " 

Reiner menunjuk ke sebuah bendera yang menunjukkan dua kepala naga yang 
memamerkan taring mereka. Sesuai dengan bendera salah satu divisi yang mewakili 
negara, komodo digambarkan dengan detail yang rumit. 

Informasi tentang benteng ke-9 sudah beredar: Shin dan yang lainnya segera dibawa ke 
ruang pertemuan tempat orang-orang yang bertanggung jawab dari masing-masing 
kelompok berkumpul. 

"Pertama, izinkan saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah datang jauh-jauh 
ke sini. Saya Raig Fa Kilmont, komandan yang bertanggung jawab atas benteng ke-8 ini. " 

Reiner menyapa Raig lebih dulu, lalu Shin dan yang lainnya memperkenalkan dirinya. Raig, 
seekor Dragnil dengan sisik merah dan hitam, melangkah maju dan berjabat tangan dengan 
mereka satu per satu. 

Dia memiliki wajah seperti naga, mirip dengan Zaikuin atau Shibaid, tetapi janggut putih 
yang tumbuh dari dagunya menunjukkan bahwa dia jauh lebih tua dari mereka. Raig 
rupanya menebak pemikiran seperti itu terlintas di benak mereka dan mulai berbicara. 

"Beberapa dari Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi saya adalah ayah Zaikuin. Aku 
tidak memiliki sedikit pun otoritas kerajaan, jadi jangan mulai mencoba untuk membuatku 
marah, oke? " 

"Sir Raig, kumohon. Lelucon Anda akan membingungkan Sir Shin dan teman-temannya. " 

Seorang petugas Dragnil, lebih mirip dengan Manusia dalam penampilan, menegur Raig 
dengan ekspresi sedikit lelah di wajahnya. Dia mungkin bertanggung jawab untuk 
mengawasi jenderal tua itu. 

"Ha ha ha! Saya selalu menikmati mengejutkan orang-orang dengan ini. Aku sudah cukup 
dewasa untuk melakukan ini, kan? " 

Sikap Raig sebagai komandan yang serius dengan cepat berubah menjadi pria tua yang 
menyenangkan. 
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Shin bertanya-tanya bagaimana anggota keluarga kerajaan bisa begitu dekat dengan garis 
depan, tetapi, melihat Raig, dia berpikir bahwa dia pasti bukan tipe yang diam-diam 
menjauh dari pertempuran. 

"Kalau begitu, sekarang suasana kaku di ruangan sudah sedikit mereda, mari kita mulai 
pertemuan dengan menjelaskan situasi saat ini kepada Sir Shin dan teman-temannya." 

Suasananya berubah lagi. 

Nada suara Raig terlalu berubah, dengan asumsi gaya bicara tegas seperti prajurit yang 
keras. 

Udara di ruangan terasa sangat tegang ketika Shin dan yang lainnya masuk, tapi sekarang, 
saat tegang, tidak ada kegelisahan yang bisa dirasakan. 

Namun, ini tidak dapat dikatakan untuk semua yang hadir: sebagian besar memiliki 
ekspresi kaku di wajah mereka. 

"Izinkan saya mengkonfirmasi satu hal terlebih dahulu: Tuan Shin, seberapa banyak yang 
Anda ketahui tentang situasi banjir saat ini?" 

"Ya, bahkan setelah kami berangkat dari ibukota kami terus-menerus menerima informasi 
tentang situasi di garis depan dan serangan monster, terima kasih kepada orang-orang 
yang menemani kami. Namun, melihat Anda semua, saya merasa ini bukan yang Anda 
rencanakan untuk dibicarakan. " 

Shin mengharapkan Raig untuk berbicara dengan Reiner, jadi dia sedikit terkejut, tetapi dia 
tahu bahwa dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia bertanya kepada orang yang salah, 
jadi dia menjawab. 

"Kami baru saja menerima laporan darurat, tentang benteng ke-9. Ibukota tampaknya juga 
berada dalam keadaan yang agak bingung. Yang tidak mengherankan, setelah munculnya 
monster yang mampu melelehkan seluruh benteng. Namun, informasi lain yang lebih 
mengganggu bagi kami. " 

Satu lagi, Tuan? 

Raig mengatakan, kejadian di benteng ke-9 itu pasti tidak bisa dianggap enteng, lalu 
dilanjutkan. 

"Monster telah muncul lagi. Kali ini, itu adalah pasukan yang lebih besar dari sebelumnya. " 

Semua banjir memiliki jumlah monster yang tetap. 

Banjir di Kilmont disebabkan oleh kekuatan sihir yang bocor dari Tempat Suci, tetapi, 
karena mereka berada di luar laut, jumlahnya lebih kecil dari banjir yang terjadi di darat, 
seperti di Balmel. 
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Namun, kali ini segalanya berbeda. Tidak hanya monster yang muncul jauh lebih sering, 
jumlah monster yang dibuat di setiap bibit juga sangat tinggi. 

"Aku tidak akan mengatakan sejauh itu bahwa mereka menutupi seluruh daratan, tapi 
jumlah monster melebihi banjir yang tercatat. Menurut pengintai, mereka sepuluh kali lipat 
dari biasanya. Dan ternyata, itu belum berhenti. " 

Raig menambahkan bahwa bahkan para pengintai, yang seharusnya terbiasa mengamati 
sekelompok besar monster, akan terkejut dan tertekan oleh situasi tersebut. 

"Ini belum berhenti? Apa maksudmu monster meningkat saat kita berbicara? " 

"Saya memberi perintah untuk mengirim laporan ketika mereka berhenti bertambah... dan 
belum ada kabar yang datang. Mereka bisa muncul kapan saja. Satu-satunya kabar baik, 
jika Anda bisa menyebutnya begitu, adalah bahwa jumlah monster sangat tinggi sehingga 
mereka bahkan tidak bisa berjalan tanpa menghalangi satu sama lain, jadi mereka masih 
belum maju dengan cara ini. " 

"Tapi bukankah mereka bertengkar di antara mereka sendiri? Kami telah menemukan 
monster level tinggi dalam perjalanan kami ke sini, yang dikelilingi oleh mayat monster, 
tampaknya dikalahkan oleh mereka. " 

Shin mengingat mayat monster yang berserakan di sekitar Dylebion. 

"Sepertinya ada beberapa contohnya, ya. Pasti akan sangat membantu jika mereka terus 
bertahan sampai monster terakhir berdiri, itu sudah pasti. " 

"Itu juga berarti menciptakan monster level tinggi dengan banyak pengalaman." 

Di dalam game, level dan statistik monster ditentukan saat mereka muncul di peta: kecuali 
mereka menggunakan skill atau item untuk buff, mereka tidak bisa berubah. 

Satu-satunya pengecualian adalah monster dalam misi tertentu,  diprogram  untuk tumbuh 
lebih kuat kecuali jika kondisi tertentu terpenuhi. 

Di dunia ini, bagaimanapun, tidak jarang monster bertarung satu sama lain. 

Monster juga dikenal mendapatkan pengalaman dari melawan kerabat mereka, naik level 
dan tumbuh lebih kuat sebagai hasilnya. Beberapa dari mereka bahkan berevolusi menjadi 
spesies mereka versi lanjutan. 

"Kami memiliki kekhawatiran yang sama ketika kami mendengar monster itu bertarung 
satu sama lain. Tapi, sampai sekarang, jumlah mereka terlalu tinggi untuk kita lakukan. Jika 
kami akhirnya memicu serangan, kami akan benar-benar diinjak-injak. Mereka sedang 
mendiskusikan apa yang harus dilakukan di ibu kota juga, tetapi mereka belum 
menemukan rencana yang baik. " 
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Titik pemijahan monster berada di tepi benua: tidak ada cara untuk memperkirakan 
berapa banyak monster pada titik ini. 

Bahkan jika Kilmont dan pasukan sekutu memiliki daya tembak yang superior, itu akan 
membutuhkan waktu hanya untuk menggerakkan pasukan mereka. 

(Haruskah kita menyingkirkan mereka semua dengan mantra sihir skala besar? Jika Schnee 
dan Sety bekerja sama... tidak, bahkan jika mereka melakukannya, itu terlalu luas...) Mantra 
skala besar yang terspesialisasi dalam kekuatan destruktif, seperti mantra 【Blue 

Judgment】 yang digunakan di Balmel, akan mampu menjatuhkan bahkan monster 

superior. 

Untuk menutupi seluruh bagian benua dengan mantra satu orang, bagaimanapun, tidaklah 
realistis. 

Bahkan Schnee dan Shibaid tidak bisa mengalahkan semua monster di jalan mereka: 
mereka berfokus pada monster tingkat tinggi dan lokasi dengan monster konsentrasi 
tinggi, menyerahkan sisanya kepada tentara. 

"Kami mencoba untuk membuat rencana juga, tapi belum beruntung. Tuan Shin, Tuan 
Reiner, tugas dan permintaan Anda membawa Anda ke berbagai tempat, bukan? Kami pikir 
Anda mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda dari kami, yang selalu bertempur di 
sini. Bisakah Anda meminjamkan kami bantuan Anda? " 

Raig dan petugas lainnya menundukkan kepala. Situasi saat ini jelas terlihat kritis. 

Monster tingkat tinggi tingkat lanjut yang diharapkan muncul bisa jadi tipe yang secara 
naluriah memerintahkan monster inferior lainnya. 

Para prajurit bisa bertarung melawan sekelompok besar monster karena mereka hanya 
bergerak bersama dalam kelompok: mereka dengan mudah menjadi mangsa berbagai item 
ilusi yang tersebar di seluruh negeri dan ketika mereka bertarung, itu selalu sendirian, 
tidak ada kerja sama di antara monster. 

Namun, jika monster tingkat lanjut menguasai mereka, segalanya akan berubah secara 
drastis. Mereka mungkin tidak bisa mengandalkan ilusi lagi. Shin bisa mengerti dengan 
baik dari mana kegelisahan Raig dan yang lainnya berasal. 

"Cara terbaik adalah dengan mengisi daya di tengah dan mengeluarkan semua..." 

Shin telah menggunakan strategi ini baik di dalam game maupun di dunia ini, tapi kali ini 
jangkauan pasukan musuh terlalu besar. 

Energi dan statistiknya saat ini akan memungkinkannya untuk memburu mereka semua: 
jika dia menelepon Schnee dan mereka melakukannya dalam waktu yang cukup, mereka 
mungkin bisa mengalahkan semuanya. 
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Monster-monster yang tersebar di area seluas itu, bagaimanapun, tidak akan dengan 
mudah menuju ke arah Shin. 

Kilmont berhasil menghalau banjir hingga saat ini karena jumlah monster yang muncul di 
satu tempat lebih sedikit dibandingkan dengan banjir lainnya, monster-monster yang 
berserakan saat berjalan, diblokir atau ditipu dalam bertarung satu sama lain melalui item, 
dll. 

Ketika kelompok Shin tiba, Kilmont sudah mencapai batasnya. 

Jika gerombolan monster besar yang disebutkan dalam laporan terbaru mulai bergerak, 
garis pertahanan kemungkinan besar akan jatuh. 

(Apakah lebih baik menggunakan Rashugum? Mempertimbangkan persiapan dan 
jangkauan serangannya, meskipun ... Raster selalu melakukan perawatan padanya, tetapi 
hanya pada fasilitas yang mereka gunakan setiap hari. Bahkan jika bisa bergerak, kita tidak 
tahu keadaannya. persenjataan.) Shin berpikir bahwa mesin perang anti-guild bisa 
memusnahkan monster dalam jarak yang sangat luas. 

Rashugum, bagaimanapun, tidak bisa dikatakan bergerak sangat cepat, dan dia tidak tahu 
apakah senjatanya siap untuk digunakan. 

Di era game, Shin selalu membuatnya siap untuk digunakan kapan saja, tetapi karena 
perawatan semacam ini mungkin tidak dilakukan selama lebih dari 500 tahun, dia tidak 
yakin untuk menggunakannya. Tidak ada waktu untuk memeriksa semua persenjataannya. 

Itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali, jadi Shin memutuskan untuk mengirim 
pesan Raster setelah pertemuan. 

"Strategi kita selanjutnya juga sangat bergantung pada berapa banyak monster yang bisa 
terpikat oleh item di gurun." 

"Ya, jika kita punya cukup waktu, kita pasti bisa mengalahkan semuanya. Waktu, itulah 
yang kami butuhkan sekarang lebih dari apa pun. " 

Seperti yang dikatakan seseorang, perang adalah tentang angka, dan situasi saat ini adalah 
bukti bahwa itu benar. Kekuatan yang luar biasa memang merupakan aset yang hebat, 
tetapi, tidak peduli seberapa kuat seseorang, area yang bisa dipertahankan oleh satu orang 
sangat kecil. 

Monster yang muncul mungkin berlevel rendah, tetapi bahkan beberapa dari mereka bisa 
sangat berbahaya untuk dihadapi penduduk normal. 

Jika ada ratusan, ribuan dari mereka, dengan monster level tinggi bercampur, tidaklah aneh 
bagi Raig dan petugas lainnya untuk membuang harga diri mereka dan menundukkan 
kepala. 
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"Waktu... hmm, yah, ada jalan, tapi..." 

"Apakah ada masalah?" 

Ada cara untuk melengkapi kekurangan waktu. Begitu saran Raig, tapi sepertinya ada 
sesuatu yang mengganggunya. Shin bertanya apa itu dan dia mengangguk. 

"Titik bibit monster, Tempat Suci, berada di luar laut. Tidak ada kota atau daerah 
berpenghuni di sekitarnya. Mereka bahkan tidak menawarkan materi yang berguna. Jadi 
seseorang menyarankan untuk membuat penghalang di sekelilingnya, untuk mencegah 
mereka datang ke pedalaman. " 

Shin mengira dia pernah membaca konsep yang sangat mirip di manga atau novel. 

Ia juga mengingat berbagai karya di mana area berbahaya ditutup dengan tembok tinggi, 
sehingga area di luar aman untuk ditinggali. Baginya itu bukan ide yang buruk. 

Banyak negara yang benar-benar mengepung kota mereka dengan tembok tinggi untuk 
memastikan keamanan mereka. Itu adalah konsep yang sama, untuk alasan yang 
berlawanan: untuk menjaga elemen berbahaya tetap terkurung di dalam dinding. 

Lokasi dimana monster muncul juga di semenanjung, jadi tidak perlu membangun tembok 
di sisi utara dan barat. 

Jika bagian yang terhubung ke benua bisa diblokir, laut akan bertindak sebagai penghalang 
alami. Itu juga akan memungkinkan mereka menghemat sumber daya dan bahan yang 
dibutuhkan untuk membangun tembok yang mengelilingi area tersebut. 

"Secara teori, ini adalah rencana sederhana, tetapi melaksanakannya adalah masalah yang 
sama sekali berbeda. Seberapa jauh dari Tempat Suci tembok itu akan dibangun? Seberapa 
lebarnya? Seberapa tinggi? Seberapa kokoh? Mempertimbangkan bahwa monster level 
tinggi bisa bertelur juga, itu pasti sangat kuat, atau semuanya akan sia-sia. Meskipun laut 
dapat berfungsi sebagai separuh tembok, separuh lainnya masih sangat jauh untuk dilalui. " 

Ketika proposal pertama kali dibuat, itu dianggap tidak masuk akal. 

Orang yang datang dengan itu, bagaimanapun, tidak menyerah. 

Banyak ide dipertimbangkan dan beberapa di antaranya diimplementasikan, seperti 
penggunaan item untuk memikat monster. 

Selama percobaan, ditemukan bahwa jika gerak maju monster itu terhalang oleh dinding, 
monster akan terus bergerak di sepanjang dinding, tanpa menyerangnya. 

Selanjutnya, jika monster dibawa ke lokasi yang dikelilingi oleh tembok dan laut, mereka 
akan terus berjalan hingga jatuh ke dalam air. 
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"Kami telah membahas ini berkali-kali, tapi saya akan memberi Anda rinciannya. Pada 
akhirnya, proyek 『World Rift Wall』 disetujui. " 

Proyek ini melibatkan penggunaan item yang menciptakan dinding raksasa secara instan, 
menempatkannya pada interval tetap, dan mengaktifkan semuanya pada saat yang sama 
untuk membuat dinding secara instan, tanpa risiko monster menghalangi jalan. 

"Pelaksanaan proyek dimulai 252 tahun yang lalu." 

"Sudah banyak waktu berlalu !?" 

Rencananya bergantung pada umur panjang Dragnil. 

Shin berpikir bahwa membangun tembok biasa mungkin lebih cepat, tetapi teknologi 
pembangunan tembok dunia ini belum terlalu maju. 

Menggunakan keterampilan akan sedikit meningkatkan banyak hal, tetapi, karena mereka 
ingin membangun garis pertahanan permanen, bukan sementara, mereka membutuhkan 
waktu yang sangat lama. 

Setiap kali banjir terjadi, ada risiko diserang oleh monster dan dinding dihancurkan. 

Mengumpulkan material dan tenaga juga tidak mudah. Pada akhirnya, mereka mencapai 
kesimpulan bahwa menggunakan item untuk membuat dinding secara instan dan 
mengaktifkan semuanya pada saat yang sama lebih murah dan lebih sedikit pekerjaan. 

Dindingnya akan dibuat dengan sihir Bumi, tinggi 60 mel dan lebar 40 mel, jadi akan sangat 
sulit untuk dilintasi. 

Dinding akan diperkuat melalui skill otomatis segera setelah dibuat, jadi mereka tidak akan 
retak bahkan jika diserang oleh monster level 700. 

"Sungguh mengesankan bahwa Anda dapat membangun sesuatu seperti itu. Saya tidak 
berpikir bahwa teknologi saat ini begitu maju. " 

Bahkan di era game, proyek seperti ini akan dianggap mustahil. Ada sesuatu yang 
mengganggu Shin, bagaimanapun, tentang fakta bahwa rencananya melibatkan 
pembangunan dinding. 

"Ada insinyur yang hidup sejak sebelum Senja Keagungan pada waktu itu. Mungkin tidak 
mungkin membuat hal yang sama sekarang. Dindingnya didasarkan pada item bernama 『

Drop of Erathem』, pernahkah kamu mendengarnya, tuan Shin? " 

"Begitu, jadi kamu gunakan itu sebagai media untuk dinding. Sekarang saya bisa melihat 
cara kerjanya. " 
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Ukuran dan jenis pemrosesannya berbeda, tetapi itu juga digunakan untuk memberi daya 
pada Rashugum Istana Langit ke-6. 

Menggunakan Drop of Erathem』 dalam jumlah besar memang memungkinkan untuk 

membangun tembok besar yang dibicarakan Raig, dilengkapi dengan skill penguatan. 

"Penempatan item hampir selesai: jika kita berhasil, kita harus bisa mempersempit rute 
maju monster ke area yang sangat terbatas. Saya lebih suka mengaktifkannya setelah 
selesai, tetapi kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, bukan. " 

"Jika kita mengambil posisi di mana ada celah di dinding... meski begitu, itu masih terlalu 
lebar..." 

Sekalipun temboknya sudah 90% selesai, sisanya 10% masih seluas di atas 500 kemel. 
Tidak mungkin bagi pihak Shin untuk menutupinya sepenuhnya. 

"Tidak bisakah kamu menempatkan item yang tersisa lebih cepat? Sepertinya kita punya 
waktu sebelum gerombolan monster besar mulai bergerak dan mereka masih di ujung 
benua, biarpun mereka mulai bergerak sekarang, butuh waktu sebelum mereka tiba, kan? 
Pasukan kekaisaran dapat menangani orang-orang yang muncul lebih dulu, kecuali yang 
berlevel tinggi. Jika kita menempatkan item yang tersisa dengan kecepatan penuh, kita bisa 
mengurangi celah di dinding ke area yang bisa ditutupi oleh Shin dan yang lainnya, bukan? 
" 

"Jika kita pergi sendiri, ya ... apakah kamu memerlukan keterampilan khusus untuk 
mengatur item?" 

"Tidak, item harus diatur pada kedalaman tertentu, tapi setiap pengguna sihir dengan level 
tertentu dapat melakukannya, bahkan jika mereka bukan Yang Terpilih. Itu akan mudah 
untuk Sir Shin, aku yakin. " 

Raig dan petugas lainnya dengan serius mempertimbangkan ide Milt. Baik penempatan 
item dan serangan balik berikutnya bergantung pada party Shin, tetapi situasi saat ini tidak 
memberi mereka pilihan lain. 

Shin ingin tahu tentang siapa yang membuat item di tempat pertama tetapi memutuskan 
untuk menanyakannya nanti dan melanjutkan rencananya. 

"Bisakah saya mendiskusikannya dengan Schnee dan yang lainnya dulu?" 

"Kami akan berterima kasih jika Anda melakukannya. Tolong pergilah." 

Raig dan petugas lainnya mengangguk, jadi Shin segera membuka Mind Chat. Tak satu pun 
dari pasangan lain saat ini terlibat dalam pertempuran, jadi mereka langsung menjawab. 
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"(Aku baru saja mendengar informasi yang sama. Begitu, proyek『 World Rift Wall 』. Aku 

bisa mengerti kenapa Raig ingin menunggu sampai selesai, tapi mengingat jumlah monster, 
mau bagaimana lagi, kurasa. ) " 

"(Namun, bahkan jika itu akan menghentikan banjir saat ini, akankah dinding menahan di 
masa depan juga? Tidak seperti sekarang, monster semua akan berkumpul ke dalam 
lubang di dinding itu.)" 

Shibaid mendengar tentang rencananya dan setuju bahwa itu sah. 

Schnee khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah tembok itu dibuat. Banjir akan terus 
berlanjut selama ada kekuatan sihir di tempat suci: tujuannya bukan untuk menghentikan 
hanya yang saat ini. 

"(Jika mereka memasang lebih banyak item ilusi dan mengumpulkan pasukan yang 
sebelumnya tersebar di satu tempat, bukankah akan berhasil?)" 

"(Aku ingat bahwa dalam beberapa pertempuran mereka memasang balista, meriam ajaib, 
dan barang-barang di dinding, bersama dengan pengguna sihir. Berapa ukuran temboknya 
lagi?)" 

Filma dan Sety melanjutkan dengan menyarankan beberapa tindakan balasan. 

Shin juga memikirkan hal yang sama. 

Memanjat tembok akan sangat sulit, jadi kecuali mereka menggunakan perangkat 
teleportasi yang menempatkan pasukan dan meriam atau persenjataan lain di dinding 
hampir mustahil. Mereka dapat meminjamkannya untuk sementara waktu, dengan 
menggunakan nama Schnee. 

"Ehm, Shin... Aku sudah memikirkan sesuatu, tapi aku tidak yakin apakah itu bisa berhasil, 
bisakah aku mengatakannya?" 

Shin merasa lengan bajunya ditarik dan berbalik untuk menemukan Tiera. Dia tampak 
tidak percaya diri sepenuhnya, jadi dia sedikit ragu-ragu. 

"Hm? Tentu, kita harus membuang ide dulu, kita akan berpikir nanti apakah kita bisa 
mempraktikkannya atau tidak. Jadi, apa yang kamu pikirkan? " 

"Benda-benda yang akan membuat dinding itu, katanya akan diaktifkan pada saat yang 
bersamaan, tapi kupikir kamu juga bisa mengaktifkannya sendiri. Sehingga saat kami 
selesai menangani banjir ini, Anda dapat mengisi celah di dinding. " 

"... Oh ya, itu juga tidak bisa berhasil." 
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Memikirkannya, sepertinya itu tidak mustahil. Shin memiliki pekerjaan tipe kreasi, jika dia 
tahu detail item tersebut, dia mungkin bisa melakukan sesuatu. 

"Untuk mengubah waktu aktivasi item? Apa itu mungkin?" 

Raig mendengar percakapan Shin dan Tiera, jadi dia bergabung. 

"Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti tanpa membongkar item tersebut, tapi jika itu 
yang saya pikirkan, itu mungkin saja. Bisakah kamu melihat ini? " 

"Apakah itu kartu item?" 

Shin mengeluarkan kartu dari kotak barangnya dan mewujudkannya: itu adalah bola 
transparan seukuran bola tenis meja. 

Nama itemnya adalah 『Space Rift Crystal』. Itu bisa digunakan untuk merapal mantra 

sihir Bumi 【Soil Wall X】. 

Efeknya sederhana: melemparkannya ke tanah akan menciptakan penghalang bumi. 

Itu biasanya digunakan untuk berhenti mengejar monster atau untuk memblokir serangan 
musuh. 

Item Shin memiliki efektivitas yang lebih besar, namun: 【Soil Wall】 yang dibuatnya lebih 

kuat dan bertahan lebih lama dari biasanya. 

Shin mengeluarkannya karena, ketika mendengar tentang dinding dan bagaimana itu 
dipahami, seseorang muncul di pikirannya. 

Jadi dia mengeluarkan kartu item itu untuk memverifikasi anggapannya. 

"... Hmm, aku melihat Sir Shin sangat paham tentang item juga. Silakan ikuti saya. Item yang 
digunakan dalam proyek ini adalah rahasia militer, saya tidak dapat membicarakannya di 
sini. " 

Raig membutuhkan waktu beberapa saat sebelum menjawab, mungkin karena dia 
membaca informasi tentang item Shin terlebih dahulu. Dia telah membukanya, jadi itu bisa 
diakses melalui 【Appraisal】. 

Raig menembakkan gelombang intimidasi yang membuat petugas lain di ruangan itu 
gemetar. 

"Saudara-saudara, saya harus minta maaf, karena kita harus pergi sebentar. Lanjutkan 
rapat saat kita pergi. " 

Raig kemudian memberi isyarat agar Shin dan yang lainnya pergi bersamanya. 
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Petugas yang bertugas melanjutkan pertemuan memandang Raig dengan "lagi?" tertulis di 
seluruh wajahnya. Dia adalah Dragnil yang mirip manusia yang telah memarahi Raig pada 
awalnya. 

Para petugas menyadari gawatnya situasi, jadi tidak ada yang mengajukan keberatan atau 
menyatakan kekecewaan. 
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Vol. 17 - 2.5 
TNG Vol. 17 Bab 2 Bagian 5 "Kurasa ini artinya tebakanku benar?" 

Shin mengikuti Raig di kamar pribadi, dengan Tiera dan Milt di belakangnya, lalu 
menanyakan pertanyaan ini. 

"Maafkan saya, Sir Shin, tapi saya ingin Anda berbicara dulu. Seperti yang saya katakan 
sebelumnya, item yang digunakan dalam proyek 『World Rift Wall』 adalah rahasia 

militer. Salah satu yang paling dirahasiakan. " 

Informasi tentang rencana dan barang-barang itu sendiri dijaga sangat ketat, untuk 
mencegah orang yang berniat jahat mencurinya. 

Ada juga beberapa perselisihan di dalam kekaisaran mengenai pencipta barang di tahap 
pertama proyek, jadi identitas pencipta disembunyikan untuk melindungi orang-orang 
yang terkait dengannya dari bahaya. 

Pembuatnya bukan siapa-siapa pada saat itu, jadi mereka menggunakan nama mereka 
untuk nama proyek juga pada awalnya. 

"Pencipta itemnya adalah Barakia Wallcraft. Dalam istilah saat ini, Anda akan 
memanggilnya Yang Terpilih. Dia adalah seorang pandai besi dan alkemis, seseorang yang 
sangat bersemangat membangun tembok. Kata-kata favoritnya adalah 'Parapet adalah yang 
terbaik'. Itu Barakia yang saya kenal. Item yang digunakan untuk 『World Rift Project』 

adalah versi bertenaga dari item itu, mungkin? " 

Shin menunjuk ke kartu item di tangan Raig. Karena dunia ini menawarkan lebih banyak 
kebebasan daripada game, tidaklah aneh bagi Barakia untuk dapat membuat item seperti 
itu. 

"... Untuk bisa mengetahui begitu banyak... Sir Shin, apakah Anda berhubungan dengan Sir 
Barakia?" 

Raig tidak menjawab secara langsung dan menanyakan pertanyaan lain, tapi secara implisit 
menjawab pertanyaan Shin dalam prosesnya. 

"Yah, kita telah melakukan beberapa hal bersama." 

Di era game, pandai besi bertukar informasi dan mengkritik karya satu sama lain. 

Barakia adalah korban serangan monster di Kota Asal. 

"Pria itu sangat bersemangat, tapi dengan cara yang sangat aneh... tipe yang sama dengan 
Shin." 
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"Oi Milt, jangan panggil aku aneh begitu saja." 

"Kamu cukup tinggi pada skala aneh saat itu, tahu? Burung bulu adalah apa yang hampir 
semua orang katakan. " 

"Apa... apakah kamu... hanya...?" 

Shin sama sekali tidak sadar. 

"Anda telah melakukan banyak hal bersama-sama, kata Anda ... Saya pikir Anda telah 
mendengar tentang dia dari Sir Shibaid. Apa sebenarnya yang Anda maksud dengan 
'melakukan sesuatu bersama-sama'? Barakia meninggal lebih dari 200 tahun yang lalu... 
hmm, juga mengingat apa yang dikatakan Lady Milt... Saya pikir Anda adalah Manusia 
Tinggi, tetapi ternyata, Anda adalah spesies yang berumur panjang. Lord atau Pixie, 
mungkin? " 

Raig mendengar dari Barakia tentang di mana dia dulu tinggal dan apa yang biasa dia 
lakukan di masa lalu, jadi meski terkejut dia menanyakan lebih banyak detail, ekspresi 
serius di wajahnya. 

Shin tidak tahu apa yang Barakia rencanakan setelah datang ke dunia ini, jadi dia berpikir 
bahwa Barakia yang dia tahu berbeda dari yang Raig tahu, tapi, ternyata, bukan itu 
masalahnya. 

"Aku akan menyerahkan itu pada imajinasimu. Tentang barang itu, saya cukup tahu cara 
membuatnya, jadi saya yakin saya bisa mengerjakannya. " 

Segalanya akan menjadi rumit jika mereka mulai membicarakan spesiesnya, jadi Shin 
mengubah topik pembicaraan. 

"Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya, bukan? Bagaimanapun, saya tidak 
akan pernah berharap Anda mengenalnya secara pribadi ... itu agak mengejutkan. " 

Raig merenung sebentar, lalu menatap Shin lagi. 

"....sangat baik. Saya memiliki beberapa item kreasi dinding, bernama 『End Wall』, 

dibawa ke benteng ini. Ada kekhawatiran kalau mereka bisa rusak atau hilang, jadi kami 
simpan beberapa di sini sebagai suku cadang. Saya akan membiarkan Anda melihat 
mereka. Jika memungkinkan untuk mengaktifkannya secara terpisah, ada baiknya 
melaporkan kepada kaisar. " 

Raig memberi tahu tentara yang berdiri di luar ruangan untuk memberi tahu petugas lain 
bahwa pertemuan itu ditunda. 

"Lewat sini, ikuti aku." 
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Raig mulai pergi. 

"Menurutku kita berdua tidak akan banyak berguna, tapi haruskah kita ikut juga?" 

"Ya, saya juga memikirkan hal yang sama." 

Raig tidak menyuruh Milt dan Tiera menunggu di sana. 

Mereka telah mengikuti Shin dan mendengar percakapan itu juga: Shin berpikir bahwa jika 
kehadiran mereka bermasalah, Raig akan banyak bicara, jadi dia berkata mungkin tidak 
masalah bagi mereka untuk datang juga. 

"Lady Milt adalah mantan pemain dan Lady Tiera adalah seorang pendeta wanita, bukan? 
Kami ingin mendengar ide-ide yang berbeda dari ide kami lebih dari apapun. Jangan 
khawatir, kami akan mengubah lokasi penyimpanan tersembunyi item setelah kami 
menunjukkannya kepada Anda. " 

"... Aku bisa melihat bagaimana kamu tahu tentang Milt, tapi kamu tahu tentang Tiera 
juga?" 

Raig telah berbicara dengan nada santai, tetapi Shin tidak bisa menahan diri untuk tidak 
bertanya tentang itu. 

Tidak aneh bagi spesies berumur panjang seperti Raig untuk mengetahui tentang player, 
tapi fakta bahwa Tiera adalah pendeta wanita hanya diketahui oleh mereka yang tinggal di 
desa elf atau memiliki hubungan dengannya. Satu-satunya pengecualian adalah Shin dan 
partainya. 

"Bagaimanapun, aku telah hidup sejak sebelum Senja Keagungan. Aku tidak setua ini untuk 
apa-apa. Saya sebenarnya pernah bertemu dengan seorang pendeta wanita sebelumnya, 
meskipun saya tidak tahu generasi apa dia. Aura Lady Tiera terasa mirip dengan miliknya. 
Saya tidak sepenuhnya yakin, tapi sepertinya saya mendapatkan emas, ya? " 

Reaksi Shin membuktikan anggapan Raig benar. 

Shin berpikir bahwa dia mengacau: dia tidak akan pernah mengharapkan Dragnil tahu 
tentang pendeta wanita. 

"Saya tidak akan membicarakan hal ini kepada siapa pun, tentu saja. Saya tahu betul betapa 
pentingnya pendeta wanita. " 

Raig berbicara dengan nada yang lebih tegas dan serius. Setelah bertemu dengan seorang 
pendeta wanita sebelumnya, dia sangat menyadari posisi dan peran mereka. 

Rombongan segera tiba di sebuah ruangan yang digunakan oleh komandan benteng untuk 
keperluan administrasi dan pertemuan tamu. 
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"Kita akan menuju jalan rahasia sekarang. Sisanya terserah padamu." 

Jadi Raig berkata kepada Dragnil di ruangan itu -- petugas yang menegurnya karena 
leluconnya -- dan membuka pintu tersembunyi di bagian belakang ruangan. 

Di balik pintu ada sebuah ruangan kecil: Raig memanipulasi perangkat dan rak buku 
bergeser ke samping, menampakkan sebuah koridor. 

Menurut 【Magic Sonar】, tangga spiral di luar mengarah ke bawah tanah. 

"Tunggu sebentar." 

Raig kemudian melanjutkan ke lorong tersembunyi. Shin mengira akan membutuhkan 
waktu baginya untuk pergi jauh-jauh ke bawah tanah, tetapi Raig kembali sekitar 5 menit. 

"Itu sangat cepat." 

"Saya kira Anda menyadari sejauh mana koridor ini berjalan. Tetapi Anda seharusnya tidak 
dapat mengetahui di mana item tersebut sebenarnya. " 

Raig menyeringai dan Shin mengangkat tangannya untuk menyerah. 

Dia tidak akan menunjukkan jalan tersembunyi dan lokasi penyimpanan item. Meskipun 
demikian, itu juga benar bahwa dia telah mengungkapkan sebagian besar rahasia benteng. 

"Lalu bagaimana dengan itemnya?" 

"Sini. Anda akan mengerti bahwa saya tidak bisa begitu saja memberikannya kepada Anda. 
Saya akan berada di sini saat Anda menganalisisnya, saya yakin tidak masalah bagi Anda? " 

Tentu saja, saya tidak menyembunyikan apa pun. 

Shin mengambil barang itu dari Raig. Itu memiliki bentuk bola, sangat mirip dengan 『

Space Rift Crystal』 miliknya. Cahaya berwarna pelangi di tengahnya mungkin diciptakan 

oleh 『Drop of Erathem』. 

Shin mengaktifkan 【Analisis】 dan 【Penilaian】, metode yang sama yang dia gunakan di 

Hinomoto saat menempa when Dojigiri Yasutsuna 』. 

Karena Shin sudah tahu cara membuat item dasar, dia dapat dengan mudah mengetahui 
bahan dan komposisinya. Dia juga menemukan mengapa mereka diatur untuk diaktifkan 
pada saat yang bersamaan. 

"Begitu, itu karena kekurangan bahan ..." 

"Maksud kamu apa?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Rupanya tidak ada cukup『 Drops of Erathem 』pada saat itu. Mantra untuk membuat 

dinding dan skill untuk memperkuat keduanya bergantung pada mereka, tapi mereka tidak 
bisa mengumpulkan cukup untuk semua item. " 

"Prototipe menciptakan dinding tanpa masalah. Saya melihat mereka dengan mata kepala 
sendiri. " 

"Mereka mungkin dirancang untuk pengujian atau demonstrasi. Barang-barang ini 
semuanya terhubung dengan kekuatan sihir. Bagaimana saya mengatakannya... itu seperti 
ada benang tak terlihat dari kekuatan sihir yang mengikat mereka semua bersama-sama. 
Ketika mereka diaktifkan, mereka menjadi lengkap bersama, tidak menciptakan cahaya 
redup yang Anda lihat di sini, tetapi seluruh kristal 『Drop of Erathem』. " 

Itu adalah salah satu metode yang digunakan ketika tidak ada cukup bahan untuk membuat 
sebuah barang. 

Dalam 【THE NEW GATE】, kekuatan sihir bekerja lebih efektif saat mengkristal daripada 

saat dimasukkan ke dalam item. 

Jika kekuatan sihir dimasukkan ke dalam item dan kemudian dibagi menjadi beberapa 
bagian, item atau perlengkapan yang dihasilkan akan memiliki efek yang lebih rendah 
daripada kekuatan sihir dalam bentuk kristalisasi. Di item 『End Wall』, kekuatan sihir 

masih mengkristal. 

Sejauh yang Shin bisa lihat, 『Drop of Erathem』 yang digunakan saat membuat 『End 

Wall』 tidak memiliki potensi output yang cukup untuk membuat dinding yang dapat 

memotong sebagian benua. 

Yang memungkinkan adalah menggunakan metode ini. 

Dengan mendistribusikan jumlah kekuatan sihir yang seragam ke semua item dan 
mengaturnya untuk diaktifkan pada saat yang sama dalam keseimbangan sempurna, 
dimungkinkan untuk membuat jumlah yang sangat dekat jika tidak sama dengan kekuatan 
sihir dalam bentuk kristal. 

Itu juga mungkin untuk memecah kristal kekuatan sihir menjadi bubuk atau 
melelehkannya, yang lebih efektif dalam hal aktivasi simultan, tetapi metode ini memiliki 
kelebihan uniknya sendiri. 

Jika seluruh 『Drop of Erathem』 digunakan dalam satu item, efektivitas kekuatan sihir 

adalah 100%. Jika kristal kekuatan sihir hancur atau dicairkan dan dibagi menjadi dua 
item, efektivitasnya turun menjadi sekitar 48%. 

Jika kekuatan sihir diinfuskan, keefektifannya turun lebih jauh menjadi sekitar 40%. 
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Semakin banyak kekuatan sihir item yang dimasukkan ke dalamnya, semakin rendah 
keefektifannya. Dengan menggunakan metode koneksi ini, bagaimanapun, dimungkinkan 
untuk menjaga efektivitas kekuatan sihir mendekati 50% bahkan jika kekuatan sihir 
dimasukkan ke dalam dua item. 

Shin ingat betul bahwa, ketika metode ini ditemukan, itu menciptakan kehebohan di antara 
spesialis pekerjaan Penciptaan, dengan semua orang bertanya-tanya bagaimana mungkin, 
beberapa mengklaim itu pasti bug. 

Banyak pemain mengeluh bahwa keefektifan kekuatan sihir harus dibuat sama dalam 
setiap kasus. 

Metode ini memiliki kelebihan, tetapi karena tidak banyak kasus di mana itu akan benar-
benar berguna, sebagian besar pemain melupakannya atau tidak pernah mengetahuinya 
sejak awal. 

Tidak ada metode yang lebih sederhana, bagaimanapun, untuk meningkatkan efektivitas 
kekuatan sihir. 

Ada alasan kuat mengapa itu digunakan dalam rencana pembuatan dinding: untuk menjaga 
keseimbangan kekuatan sihir, barang-barang tersebut menyerap kekuatan sihir di 
sekitarnya. 

Untuk membuat tembok di seluruh benua, dibutuhkan item dalam jumlah yang luar biasa. 

Untuk menjaga keseimbangan kekuatan sihir antara begitu banyak item, jumlah total 
kekuatan sihir yang perlu diserap jauh melebihi jumlah 『Drops of Erathem』 yang 

digunakan untuk membuat item. 

Setelah perhitungan cepat, Shin menyadari bahwa metode itu memang bisa menyediakan 
kekuatan sihir yang kurang. 

"Hei Shin, apakah tidak apa-apa untuk mengaktifkan beberapa item sendirian? Jika mereka 
diatur untuk menyerap kekuatan sihir bersama-sama agar bekerja dengan baik, bukankah 
kita akan mengacaukannya jika kita mengubah sesuatu? " 

Raig mungkin memikirkan hal yang sama dengan Milt, saat dia mengangguk pada 
pertanyaannya. 

"Tidak apa-apa, terima kasih kepada Barakia. Dia tidak menggunakan metode sok atau 
teknik baru yang tidak diuji secara menyeluruh. Dia juga memungkinkan item untuk 
dimasukkan, jika pemain lain menemukannya. " 

Hasil analisis muncul di benak Shin. Tidak ada cacat yang ditemukan. 

"Ada apa, Shin? Anda memiliki ekspresi yang cukup menakutkan di wajah Anda. " 
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"Oh maaf. Aku hanya merasakan betapa seriusnya dia saat membuat ini. Kurasa ini 
mungkin takdir juga... " 

Barakia bukan bagian dari 『Rokuten』, tapi dia masih pemain yang dekat dengan Shin. 

"Jadi, tentang kekuatan sihir. Pada titik ini, ada sejumlah besar kekuatan sihir yang 
ditambahkan. Item dibuat dengan metode ini karena mereka tidak memiliki cukup 『Drops 

of Erathem』, pada dasarnya tidak cukup kekuatan sihir, jadi jika kita menggunakan 『

Drops of Erathem』 yang saya miliki, kita dapat mengaktifkan item secara normal bahkan 

dalam keadaan ini. " 

Item terhubung melalui ikatan kekuatan sihir yang tak terlihat, jadi dimungkinkan untuk 
menambahkan 『Drops of Erathem』, sumber utama sihir mereka. 

"Jika kita menggunakan proses yang sama pada set item untuk diaktifkan secara individual, 
efeknya tidak akan berubah. Saya harus benar-benar mencobanya sebelum saya yakin. " 

Rencananya telah disempurnakan dengan hati-hati selama 200 tahun: Shin tidak begitu 
sembrono untuk pergi dan mengutak-atik barang-barang utamanya begitu saja. Dia 
memiliki cetak biru sekarang, jadi hanya pemeriksaan terakhir yang tersisa. 

"Saya berpikir untuk melakukan pengujian yang diperlukan terlebih dahulu, kemudian 
benar-benar mengerjakan item jika tidak ada masalah. Apa yang kamu katakan?" 

"Silakan lanjutkan dengan pengujian. Namun, saya tidak dapat menyetujui untuk 
mengerjakan item atas otoritas saya. Kita harus menunggu ucapan terakhir kaisar. " 

Bahkan jika Shin adalah pendamping Schnee dan Shibaid, untuk mengubah aspek inti dari 
proyek semacam itu secara alami membutuhkan persetujuan dari penguasa negara. 

Sebaliknya, hampir merupakan keajaiban bahwa seseorang yang kurang dikenal seperti 
Shin diizinkan untuk melihat dan menganalisis barang-barang sangat rahasia, bahkan jika 
Schnee dan Shibaid menjaminnya. 

Segalanya bisa berbeda jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai High Human, tapi 
Raig tidak mengetahuinya. 

"Kapan Anda mengharapkan hasilnya?" 

"Dengan situasi yang serumit itu, saya ingin selengkap mungkin. Bahkan jika saya mulai 
sekarang, itu akan memakan waktu setidaknya tiga hari. Maka itu semua tergantung pada 
hasil tes. " 

Analisis 『End Wall』 selesai. 
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Shin bisa saja mulai bereksperimen dengan segera, tetapi dia ingin mencoba tes lain 
terlebih dahulu sebelum benar-benar mengerjakannya. 

"Saya tidak tahu apakah pertemuan di sini akan mencapai kesimpulan, tapi bisakah Anda 
melanjutkan seperti itu?" 

"Dimengerti." 

Raig cepat memutuskan, mungkin karena kepribadiannya. 

"Jika Anda punya ide lain, beri tahu kami. Saya tidak bermaksud meragukan kemampuan 
Anda, tetapi semakin banyak tindakan pencegahan yang kami miliki, semakin baik. " 

"Saya mengerti." 

Selalu ada kemungkinan tes membawa hasil yang negatif. Wajar untuk mencoba memiliki 
rencana cadangan. 

"Kalau begitu, haruskah kita kembali? Saya berharap rencana yang baik akan keluar dari 
ini. " 

Raig meletakkan kembali 『End Wall』 di gudang, lalu mereka semua kembali ke ruang 

rapat. 
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Vol. 17 - 2.6 
TNG Vol. 17 Bab 2 Bagian 6 Bereaksi terhadap suara pintu terbuka, semua yang hadir 
menoleh ke arah Raig, Shin, dan yang lainnya. 

"Apakah ada perkembangan saat kita pergi?" 

"Monster-monster itu sepertinya belum bergerak. Tentang tindakan balasan, rencana yang 
diusulkan termasuk mengubur item peledak di rute monster yang diharapkan, 
menjatuhkan bahan peledak dari langit, dan bahkan yang sembrono seperti menjatuhkan 
monster dengan semua kekuatan kita, sebelum mereka bisa menyebar. " 

"Tentara akan menyebar untuk tidak membiarkan monster melarikan diri, sementara Lady 
Schnee dan Sir Shibaid akan menyerang ke gerombolan utama?" 

Itu satu proposal, ya. 

"Saya bisa melihat dari mana asalnya, tapi..." 

Menilai dari ekspresi anggota pertemuan, itu benar-benar hanya salah satu proposal yang 
mereka buat. Tidak ada yang mendorongnya secara proaktif. 

Ini akan efektif, tentu saja. Schnee dan Shibaid jauh lebih kuat dan bisa menyerang dalam 
jarak yang jauh lebih luas daripada Tentara Terpilih mana pun. 

Mereka juga memiliki mobilitas yang bagus: jika medan perang tidak mencakup area seluas 
benua, itu akan menjadi rencana yang solid. 

Satu-satunya masalah adalah itu tidak cukup untuk menyelesaikan situasi saat ini. 

"Ranjau darat dan bom udara bisa bekerja sampai batas tertentu. Di antara monster, ada 
juga tipe terbang. Sejumlah korban di divisi ksatria naga tidak bisa dihindari. Apakah ada 
berita tentang spesies monster itu? " 

"Seperti sebelumnya, monster yang dikonfirmasi termasuk hewan, serangga, dan pengubah 
bentuk. Saat ini tidak ada monster yang mampu terbang melewati titik tertinggi yang 
terlihat, jadi pemboman udara akan efektif. Menurut komunikasi terbaru dari ibu kota, 
persiapan sedang dilakukan. " 

"Saya melihat. Mudah-mudahan, itu bisa sedikit mengurangi angka. " 

Lebih tepatnya, hasil terbaik yang bisa mereka harapkan saat ini adalah mencegah jumlah 
monster meningkat. 
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"Mari kita tutup rapat sekarang. Namun, saya berharap Anda semua terus memikirkan 
kemungkinan tindakan pencegahan. Jika Anda mendapatkan ide yang berguna, Anda dapat 
menghubungi saya kapan saja. " 

Monster yang terus meningkat adalah masalah yang serius, tentu saja, tapi masalah 
monster yang muncul dari sebelumnya juga tetap ada. Mereka tidak bisa terus 
menggunakan waktu mereka untuk perhimpunan. 

Setelah semua petugas kembali ke pos mereka, Shin dan yang lainnya juga meninggalkan 
ruang pertemuan. 

"Tuan Shin, Nyonya Tiera, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Anda berbicara secara 
pribadi dengan Sir Raig, jadi... " 

"Saya harus melakukan beberapa tes. Jika semuanya berjalan lancar, kita mungkin bisa 
melihat cahaya di ujung terowongan. " 

"Saya sangat ingin tahu lebih banyak, tapi mungkin itu bukan sesuatu untuk kita dengar?" 

"Saya tidak dapat memutuskan sendiri apakah saya dapat membicarakannya atau tidak. 
Maaf, tapi kamu harus bertanya pada Raig tentang itu. " 

Reiner berpikir sejenak, lalu menatap Milt. 

"Jika Shin tidak berbicara, aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa." 

Milt menutupi mulutnya dengan tangan dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah 
bawahan gereja, tetapi meskipun demikian, tidak dapat berbicara tentang rahasia militer 
negara lain dengan mudah. 

"Aku tidak berniat menjadikanmu mata-mata. Tetapi jika Anda bertindak seperti itu, jelas 
bahwa Anda juga tahu apa yang kami bicarakan. " 

"!? Kamu menipuku !! " 

"Tidak juga ... Anda pergi dengan Sir Shin ketika dia meninggalkan rapat, jadi siapa pun bisa 
mengetahuinya ..." 

Reiner hanya bermaksud bercanda. 

"Karena kau sudah mengetahuinya, pergilah dengan Sir Shin, untuk saat ini, Milt. Bala 
bantuan kami dan pasukan di benteng cukup untuk menghadapi monster untuk saat ini, 
selama monster level tinggi tidak muncul. " 

Begitu kata Reiner, tapi Milt sama sekali tidak setuju dengan perintahnya. 
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"Saya bukan spesialis pekerjaan kreasi, jadi tidak ada gunanya bagi saya untuk tetap 
tinggal. Saya pasti akan lebih berguna jika saya di luar sana mengayunkan tombak saya. 
Tidakkah kamu juga berpikir begitu, Shin? " 

"Aku tidak akan mengatakan hal yang tidak berguna, tapi... .tidak ada yang perlu kamu 
bantu, itu benar. Lagipula itu bukan keahlianmu. " 

Shin berpikir sejenak sebelum menjawab, tetapi kesimpulannya sama. 

Karena dia menggunakan racun, Milt memperoleh 『Ramuan』 dan beberapa 

keterampilan terkait penciptaan lainnya. Namun, mereka tidak akan berguna dengan item 
yang akan dikerjakan Shin kali ini. 

Cukup luar biasa baginya untuk mengasah keterampilan itu meskipun dia adalah pemain 
yang berorientasi pada pertempuran. 

"Jadi, aku ikut denganmu." 

"Saya melihat. Kami akan segera pergi. Kami menerima perintah untuk melenyapkan 
monster sebanyak mungkin di sekitar sebelum gerombolan besar mulai bergerak. " 

"Roger! Sampai jumpa, teman-teman! " 

Milt mengedipkan mata saat dia pergi, bergabung dengan pasukan Reiner dalam ekspedisi 
pemusnahan monster. Shin dan Tiera mengawasinya pergi, lalu mereka juga keluar dari 
benteng. 

Mereka mengendarai Yuzuha dan Kagerou sekitar dua kemel, lalu Shin mengeluarkan 
barang tertentu. 

"Bukankah itu item dari sebelumnya? Tapi kamu tidak bisa membawanya, kan? " 

"Ya, ini item yang berbeda. Tapi bola yang diresapi dengan kekuatan sihir jelas merupakan 
『Batu Biasa』 ini. Saya mengkonfirmasinya selama analisis. Jika kamu memasukkan ini 

dengan kekuatan sihir dan keterampilan yang tepat, itu mungkin untuk membuat item 
yang Raig tunjukkan kepada kami. Setidaknya dalam teori. " 

Item yang Shin muncul dari sebuah kartu, 『Plain Stone』, adalah material yang biasanya 

digunakan untuk memasukkan skill. 

Ada jenis lain yang serupa juga, semuanya digunakan sehubungan dengan keterampilan. 
Satu-satunya perbedaan adalah level dan jenis skill yang bisa ditanamkan di masing-
masing skill. 

"Jika kita mengambil『 Drop of Erathem 』dan membungkusnya di tangan kita dengan『 

Plain Stone 』ini, kita memiliki---" 
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Fragmen 『Drop of Erathem yang lebarnya satu cemel menyatu dengan『 Plain Stone 』di 

telapak tangan Shin. 『Drop of Erathem』 menghilang dan 『Plain Stone』 mulai 

mengeluarkan cahaya pelangi. Itu terlihat persis seperti item End Wall』 yang ditunjukkan 

Raig kepada mereka. 

"... Eh? Kamu sudah melakukannya? " 

"Tidak, sekarang kita memiliki basis untuk infus skill. Saya harus melampirkan 
keterampilan di dalamnya sekarang. " 

『Batu Biasa』 memberikan cahaya samar saat Shin berbicara. 

"Selesai. Karena ini masih eksperimental... sebut saja 『Wall Stone』. Oke, ini dia. " 

Shin mengubur Wall Stone di tanah, berjalan menjauh darinya, lalu mengaktifkannya. Itu 
adalah fungsi aktivasi jarak jauh yang juga ada di item 『End Wall』. 

"Aku bisa melihat bagaimana ini bisa menghentikan monster ..." 

Tiera menatap, tercengang, pada dinding tanah yang sangat besar, tinggi 10 mel, lebar 20 
mel, dan tebal 5 mel. 

Itu sudah hard rock, sekokoh logam. Melihat bola sekecil itu melahirkan tembok seperti 
benteng pasti akan membuat siapa pun tidak bisa berkata-kata. 

Selanjutnya ini. 

Shin mengeluarkan jumlah dan ukuran yang sama dari 『Plain Stone』 dan 『Drop of 

Erathem』 dan menggabungkannya. 

"Sepertinya sama bagi saya, apakah ada yang berbeda?" 

"Saya melampirkan dua lapis keterampilan. Tembok pertama hanya memiliki satu level 
maksimal 【Soil Wall】, tapi kali ini aku menggunakan skill yang sama dua kali. " 

Shin kemudian mengaktifkan item tersebut. Namun tidak ada yang terjadi. 

"Apakah itu tidak berhasil?" 

"Tidak, tidak ada cukup kekuatan sihir." 

『End Wall』 yang dianalisis Shin memiliki dua lapis skill juga. 

Menanamkan item dengan skill yang sama dua kali meningkatkan keefektifannya, tetapi 
juga membutuhkan lebih banyak kekuatan sihir daripada memasukkannya dengan dua 
skill berbeda. 
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Kekuatan sihir di 『Drop of Erathem』 yang digunakan Shin untuk membuat item itu jelas 

tidak cukup. 

"Itu semua menurut perhitungan, setidaknya untuk saat ini. Mari kita gabungkan lagi 『

Drop of Erathem another di dalamnya." 

Shin menggali item itu, menggabungkan satu lagi 『Drop of Erathem』 di dalamnya, dan 

menguburnya lagi. Begitu dia mengaktifkannya, dinding yang jauh lebih besar daripada 
yang pertama dibuat. 

Dia menggunakan keahlian untuk mengukurnya: tembok baru itu tingginya sekitar 60 mel 
dan tebal 40 mel. 

Karena kapasitas item, lebar dinding dibatasi 10 mel, tapi tinggi dan ketebalannya sama 
dengan yang dikatakan Raig sebagai 『End Wall』. 

"Jika aku menambahkan skill pengerasan, konsumsi kekuatan sihirnya persis sama. Jumlah 
yang lumayan, seperti yang diharapkan. Saya kira saya harus mencoba menguji kuantitas 
penyerapan kekuatan sihir ketika kekuatan sihir item diseimbangkan bersama ...? " 

Shin sudah memiliki informasi tentang bagaimana item itu dibuat: dikombinasikan dengan 
analisis item itu sendiri, tidak ada lubang pada informasi yang dia miliki. Eksperimen 
berlangsung dengan sangat lancar. 

Fusi tambahan dari 『Drop of Erathem』 ke 『End Wall』. 

Pengukuran dan perhitungan penyerapan kekuatan sihir pada saat aktivasi item yang 
terhubung dengan jumlah kekuatan sihir yang sama. Variasi waktu aktivasi, dan banyak 
lagi. Shin benar-benar melakukan tes demi tes. 

Dia harus menghapus dan membuat ulang tembok beberapa kali, sehingga secara tidak 
sengaja menyebabkan sedikit keributan di benteng, tetapi pada akhirnya dapat 
memberikan hasil yang positif. 

Kemudian, dua hari setelah dia memulai penelitiannya... 

"Bisa membuat item sangat rahasia dalam waktu sesingkat itu... jadi inilah mengapa 
jawaban Zaikuin datang begitu cepat." 

Raig memegang salah satu item 『End Wall』 yang dibuat oleh Shin. Setelah memindai 

hasil eksperimen Shin dan materi tentang item tersebut, dia merasa hampir lelah karena 
sering terkejut. 

Seperti yang dikatakan Raig, mereka menerima jawaban dari ibu kota kerajaan keesokan 
paginya setelah dia mengirim materi: persetujuan yang belum pernah terjadi sebelumnya 
untuk memberi Shin kebebasan tanpa batas. 
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Begitu cepat hingga Raig mengirim lebih banyak dokumen dan meminta konfirmasi untuk 
kedua kalinya. Shin mengira itu mungkin karena kaisar tahu dia adalah Manusia Tinggi. 

Sekali lagi, dia merasa bahwa, bagi orang-orang di dunia ini -- tidak termasuk pemain -- 『

Rokuten』 adalah eksistensi yang spesial. Mereka tidak diperlakukan sebagai dewa 

penciptaan pekerjaan tanpa bayaran. 

Dragnil yang terlibat dalam pembuatan 『End Wall』 kagum melihat bahwa Shin 

tampaknya mengetahui strukturnya lebih baik daripada mereka. 

"Rencananya akan dilaksanakan segera setelah tentara mundur dari garis depan." 

"Dimengerti, ayo cepat." 

Untuk melaksanakan rencana tersebut, benteng ke-1 dan ke-2 akan ditinggalkan, karena 
letaknya di luar tembok yang direncanakan. Para prajurit sudah mulai mundur: mereka 
dijadwalkan untuk sepenuhnya meninggalkan benteng dalam dua hari dan akan melintasi 
tembok yang direncanakan dalam tujuh hari. 

Begitu mereka melewati garis dinding, tidak perlu takut dengan gerombolan monster besar 
lagi. Mereka juga bisa menahan sejumlah besar monster yang muncul kali ini. 

Memupuk pikiran optimis seperti itulah yang memicu semuanya, mungkin. 

Shin dan yang lainnya mendengar ketukan keras di pintu. Prajurit yang bergegas masuk 
tampak pucat seperti kematian. 

"Laporan darurat !! Gerombolan monster besar... sudah mulai bergerak !!! " 

Ternyata, monster tidak akan diam sampai tembok dibangun. 
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Vol. 17 - 3.1 
TNG Vol. 17 Bab 3 Bagian 1 "Jelaskan lebih detail." 

Raig berbicara dengan prajurit yang gelisah dengan nada biasanya. 

Dia mengambil posisi yang kokoh, seperti komandan yang tidak terpengaruh. 

Prajurit itu tampaknya mendapatkan kembali ketenangannya berkat ketenangan Raig. Dia 
menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara lagi. 

"Ya pak! Laporannya baru saja tiba: pengintai yang ditempatkan di benteng pertama 
menyaksikan beberapa monster besar terpisah dari gerombolan dengan kecepatan tinggi. 
Setelah itu, monster-monster lainnya mulai bergerak juga, seolah-olah mengikuti jejak 
mereka. Terakhir, para pengintai tidak bisa membaca nama atau level monster besar yang 
meninggalkan grup lebih dulu. " 

Pengintai yang ditempatkan di benteng pertama adalah ahli dalam menyembunyikan 
kehadiran mereka dan menganalisis target mereka. Kebanyakan dari mereka adalah Yang 
Terpilih, jadi statistik mereka jauh lebih tinggi daripada rata-rata orang. 

Jika mereka tidak dapat menganalisis level mereka, monster tersebut memiliki level yang 
sangat tinggi atau keterampilan yang menyembunyikan informasi mereka. 

"Berapa banyak monster besar yang ada di sana, tepatnya?" 

"Laporan tersebut menyebutkan bahwa tiga orang terlihat saat ini. Mereka masing-masing 
menuju timur laut, timur, dan tenggara dari titik awal. Masing-masing memimpin monster 
dengan tipe yang sama. " 

Para pengintai memastikan bahwa monster yang menuju ke timur laut adalah dari tipe 
pengubah bentuk, yang menuju ke timur adalah tipe hewan, dan yang menuju ke tenggara 
adalah tipe serangga. 

Jenis hewan tersebut dipimpin oleh monster mirip harimau berkepala dua. 

Panjang tubuhnya kira-kira lima mel, sebagian besar tertutup bulu hitam, dengan bercak 
merah di sana-sini. 

Sepasang tanduk kuning tumbuh dari kedua kepalanya. Dilaporkan juga bahwa ada kilau 
sesuatu yang keluar dari mulutnya. 

Berdasarkan informasi ini, Shin menduga itu adalah Heltoros. Apa yang berkilau di 
mulutnya mungkin adalah kilat. 

Heltoros bisa memuntahkan petir dari mulut kirinya, api dari mulut kanannya. 
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Ia sangat ahli dalam memerintah monster kucing dan anjing: itu adalah jenis monster yang 
kuat dengan sendirinya, tapi jauh lebih menakutkan dalam satu kelompok. 

Ia juga memiliki mobilitas yang sangat tinggi: bahkan jika mangsanya berhasil melarikan 
diri, ia dapat melacaknya melalui penciuman dan akan mengejarnya secara obsesif. 

Dalam permainan, levelnya antara 700 dan 750. Jika memimpin satu paket, lebih baik 
menganggapnya 100 level lebih tinggi. 

Monster bos tipe serangga memiliki kepala seperti kadal, mata majemuk, tubuh seperti 
kelabang dengan enam pasang sayap punggung tipis. Ia juga memiliki kaki panjang seperti 
laba-laba. 

Shin yakin itu adalah Selcikeus. Karakteristiknya terlalu unik: selama itu adalah monster 
dari game, tidak ada kesalahan tentang itu. 

Bahkan jika ia memiliki sayap, kemampuan terbangnya terbatas dan ia hanya bisa terbang 
dengan sangat lambat, jadi ia biasanya menggunakan kakinya yang panjang untuk bergerak 
di tanah. 

Kemampuannya yang paling berbahaya adalah jangkauan deteksi musuh yang sangat luas 
dan serangan jarak jauh. 

Kepalanya yang seperti kadal bisa terbelah menjadi empat untuk melepaskan pancaran 
panas yang sangat kuat. Kekuatan ofensifnya begitu tinggi sehingga Selcikeus sendiri 
terlempar dari serangan balik, jadi ia menggunakan kakinya yang panjang untuk 
menancapkan dirinya ke tanah. 

Levelnya berkisar antara 800 hingga 850. Sejauh yang Shin tahu, ia tidak memiliki 
kemampuan untuk memerintah monster lain dengan tipe yang sama, jadi Selcikeus ini 
mungkin telah memperoleh kemampuan baru. 

Akhirnya, monster pengubah wujud adalah salah satu pengintai yang paling bermasalah 
dengannya. 

Slime dan monster pengubah bentuk lainnya sangat sulit diidentifikasi dari karakteristik 
luar mereka, seperti yang disarankan oleh namanya. Karena mereka bisa berubah bentuk, 
karakteristik seperti itu tidak bisa diandalkan. 

Apa yang diketahui saat ini adalah tubuhnya berwarna biru dan ungu dan memiliki tiga 
pasang anggota badan seperti tongkat tipis, total enam, tumbuh dari tubuh oval. 

Ia menggunakan fitur seperti serangga untuk bergerak. Kebanyakan monster pengubah 
bentuk bulat berguling atau merangkak di tanah, tapi yang ini berbeda. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Laporan para prajurit mengkonfirmasi bahwa hanya monster yang memimpin kawanan 
yang bergerak sedemikian rupa. 

Heltoros, yang lebih berbahaya jika kawanannya lebih besar, dengan demikian telah 
menemukan kondisi yang ideal. 

Serangan sinar jarak jauh Selcikeus akan sangat berbahaya jika mengirim monster lain ke 
depan. 

Kemampuan monster pengubah bentuk tidak akan diketahui sampai pertempuran dimulai. 

Mempertimbangkan jumlah mereka, setiap paket cukup berbahaya untuk menghapus 
sebuah negara kecil dari peta. Mungkin bahkan negara besar tidak bisa menahan mereka 
untuk waktu yang lama. 

"Mereka semua akan merepotkan untuk ditangani." 

"Sakit? Shin, ini bencana bagi orang normal di sini. Dengan standar saat ini, mereka pada 
dasarnya kacau. " 

Milt mendesah tak berdaya mendengar komentar Shin. 

Di era game, pemain dari mana pun akan dengan senang hati menyerang paket monster, 
bersemangat untuk bergabung dengan acara baru, tetapi segalanya sangat berbeda di 
dunia ini. 

Sekarang proyek 『World Rift Wall』 hampir selesai, namun ada cara untuk mengatasi 

masalah ini. 

"Saya tahu itu. Tapi masih ada yang bisa kita lakukan. Karena kami memiliki sekelompok 
orang "abnormal" di pihak kami, termasuk saya. " 

"Fiuh, saya senang melihat Anda memiliki kesadaran diri. Jika mereka tidak tersebar, Anda 
bisa menghapus semuanya sendiri. " 

"Aku tidak yakin apakah kamu memujiku di sana, Milt." 

Shin sedikit terganggu oleh respon Milt. Dia tidak akan mengatakan bahwa dia adalah 
orang yang sangat normal, tetapi rasanya agak tidak nyaman mendengar orang lain 
mengatakannya. 

"Ada terlalu banyak monster bagiku untuk musnah sepenuhnya sendirian... tunggu, kenapa 
kalian berdua mengangguk seperti itu?" 

Shin memberi tahu Milt bahwa apa yang dia katakan sangat konyol, tetapi Tiera dari 
belakangnya dan Yuzuha di pundaknya mengangguk setuju. 
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"Yah, memikirkan tentang pertempuran sampai sekarang, itu sepertinya hal yang wajar. 
Sejujurnya aku berharap setelah membangun tembok kamu akan mengatakan sesuatu 
seperti 'Aku masih khawatir, jadi mari kita kalahkan mereka semua untuk memastikan', 
pergi ke tembok dan mulai bertarung. Setelah tembok selesai dan monster tidak bisa maju, 
masalah waktu sudah terselesaikan. " 

"Ugh, aku tidak bisa... menyangkal kemungkinan itu..." 

Shin sedikit merengut pada Tiera pada awalnya tetapi segera menyadari bahwa dia benar-
benar cenderung mengatakan sesuatu seperti itu. 

Bahkan jika tembok mencegah monster menyebar ke seluruh benua, meninggalkan 
gerombolan monster yang begitu besar sendirian sudah pasti mengkhawatirkan. Tidak 
aneh jika mereka memutuskan untuk memusnahkan semua monster yang muncul kali ini. 

Shin berpikir demikian karena itu tidak di luar kemampuan mereka. 

"(Kuu! Waktunya bagi Shin untuk menunjukkan Shin terbuat dari apa!)" 

Yuzuha sepertinya juga setuju. Dia dengan cekatan menggunakan ekornya untuk 
menopang tubuhnya tegak dan meninju udara dengan cakarnya, seolah-olah melakukan 
shadowboxing. 

"Kalian pasti santai saja. Prajurit benteng ke-1 dan ke-2 akan diserang oleh monster, 
ingat?" 

Reiner menyela percakapan dengan campuran kebingungan, kekecewaan, dan sedikit 
amarah. 

Sebagian besar pasukan yang ditempatkan di benteng adalah prajurit berjalan kaki. Bahkan 
dengan dukungan seni dan skill, mereka pasti tidak bisa berlari lebih cepat dari monster 
level tinggi. 

Kemampuan fisik monster juga melebihi manusia. Dibandingkan dengan orang 
kebanyakan, energi monster level tinggi praktis tidak ada habisnya. 

Monster-monster itu jauh lebih unggul dalam hal kekuatan dan kecepatan. Kemungkinan 
besar pasukan benteng ke-1 dan ke-2 akan diserang sebelum mereka bisa melewati garis 
tembok. 

"Maaf, tapi kami tidak hanya main-main." 

Shin mengerti bahwa suasana di sekitar Milt dan Tiera sangat berbeda dari petugas 
lainnya. 

"Ya, Shin benar-benar bisa melakukannya." 
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"Benar, Shin pasti bisa" 

"(Kuu, Shin akan melakukan yang terbaik!)" 

"Itu bukan alasan yang tepat ... lihat, semua orang melotot." 

Shin mendesak mereka untuk bertindak lebih serius, tetapi penampilan petugas tidak 
banyak berubah. 

"Ha ha ha! Tampaknya monster yang tidak kita kenal bukanlah ancaman bagi Sir Shin. Kita 
tidak bisa mengharapkan sekutu yang lebih bisa diandalkan, bukan? " 

Tawa keras meledak di ruang konferensi. Raig melihat situasinya berbeda dari para 
petugas lainnya. 

"Apakah Anda punya rencana selain proyek tembok? Semua orang cemas, seperti yang 
Anda lihat. Bisakah Anda memberi tahu kami tentang mereka? " 

Raig berhenti tertawa dan memasang ekspresi serius. Pasukan yang mundur akan segera 
berada dalam bahaya: mereka tidak bisa terus tertawa selamanya. 

"Jumlah manusia di pihak kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan monster. Jadi 
saya mengusulkan untuk menggunakan ini untuk mengangkut pasukan dengan cepat ke 
lokasi yang aman." 

Shin mengeluarkan kristal yang terpesona dengan sihir teleportasi. Dia terlibat dalam 
situasi saat ini sebagai sekutu Schnee, dan tidak aneh baginya untuk menggunakan barang-
barang seperti itu, karena dia hidup sejak sebelum Senja Mulia; Shin kemudian 
memutuskan untuk menggunakannya tanpa ragu-ragu. 

"Kristal untuk mengangkut pasukan...? Mungkinkah itu... " 

Para petugas tampak bingung, tidak mengerti bagaimana kristal itu bisa menggerakkan 
pasukan. 

Raig berpikir sejenak setelah melihat kristal itu, lalu matanya terbuka lebar. 

"Kita bisa membawa pasukan mendekati benteng ke-9 dalam sekejap dengan ini. Tidak 
mungkin untuk mengangkut seluruh pasukan sekaligus, tentu saja, tapi berdasarkan 
jumlah mereka, kita harus bisa membawa mereka semua menggunakan mereka 10 kali 
atau lebih. Kami akan pergi ke sana sendiri dan mulai mengangkut pasukan. Kudengar ada 
wyvern di benteng ini, untuk digunakan saat pesan tidak berfungsi, jadi jika kita 
meminjamnya kita harus bisa mencapai benteng sebelum monster melakukannya. Ini juga 
akan memberi kita lebih banyak waktu untuk bersiap menghadapi monster setelah tembok 
dibangun. " 
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"... Kristal yang terpesona dengan sihir teleportasi, begitu. Itu pasti akan menghilangkan 
semua kekhawatiran tentang pasukan yang dikejar oleh monster. " 

Raig menghela nafas sambil melihat kristal di tangan Shin. 

"Saya pikir saya tahu betapa terampilnya Anda, Sir Shin, tapi saya tetap terkejut. Pecahan 
kristal teleportasi sekali pakai terkadang dapat ditemukan di reruntuhan atau ruang bawah 
tanah, tetapi bukan kristal yang mampu mengangkut sekelompok orang. Saya tahu itu 
adalah norma dulu, tetapi hanya sedikit orang yang mampu melakukan hal seperti itu saat 
ini. " 

"Di mana Lady Schnee menemukan orang seperti itu...?" 

Wakil petugas Raig tampak tercengang juga. 

"Yah, cukup tentang itu. Jika kita memiliki sekutu kita mundur tanpa memaksa mereka 
menderita korban, tidak akan ada rencana yang lebih baik. Pasukan benteng ke-1 dan ke-2 
akan dikirim untuk menjaga para prajurit yang bertugas memasang item pembuatan 
dinding. Dengan kehadiran Shibaid dan Lady Schnee, saya ragu apa pun akan terjadi, tetapi 
lebih banyak tenaga kerja dapat berguna dalam keadaan darurat, setidaknya sebagai 
pertahanan. 

"Saya setuju. Kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan situasi yang tidak dapat 
kami tangani sendiri. " 

Angka memiliki kekuatan yang sama. Bahkan jika Shin dan anggota partainya secara 
individu sangat kuat, mereka tidak bisa berada di mana-mana pada waktu yang sama. 
Semua situasi yang mereka hadapi sampai sekarang entah bagaimana dapat diselesaikan 
dengan cara memaksa secara brutal di lokasi tertentu, tetapi mereka harus siap untuk 
situasi di mana metode itu tidak akan berhasil. 

"Bisakah kamu segera pindah?" 

"Iya. Masih banyak faktor yang tidak diketahui, jadi kita harus bertindak sesegera 
mungkin." 

Monster mirip Wolfreet yang belum dikonfirmasi adalah masalah lain yang ingin ditangani 
Shin, tapi gerombolan monster itu memiliki prioritas yang lebih tinggi. 

"Pihak kita akan melanjutkan dengan membangun tembok, kalau begitu. Pengaturan item 
dan pasukan pengawal telah dikirim ke benteng 3 hingga 7. Mari kita pergi juga. " 

Mengaktifkan 『Dinding Ujung』 membutuhkan sejumlah tenaga kerja, untuk mencegah 

aktivasi salah satu item yang mengaktifkan semua item lainnya dalam reaksi berantai. 
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Ada begitu banyak item yang digunakan dalam proyek 『World Rift Wall』 justru untuk 

mencegah kesalahan manusia atau orang-orang menyalahgunakan item tersebut dengan 
niat jahat. 

Schnee dan Filma akan bertindak sendiri, dengan meminjam wyvern seperti kelompok Shin 
dan mengunjungi berbagai titik aktivasi item, mengalahkan monster di jalan. 

Dalam keadaan darurat, mereka akan menghubungi Shin dan menanganinya. 

Shibaid dan Sety akan melanjutkan perjalanan mereka untuk berkumpul kembali dengan 
Shin, mengalahkan monster yang mereka temukan. 

Party itu akan berkumpul kembali di mana item 『End Wall』 belum dipasang. 

Operasi pengaturan item telah berjalan dengan kecepatan tinggi saat Shin melakukan 
eksperimennya. 

Pengaturan item bisa berjalan lebih lancar berkat item yang memungkinkan pekerja tidak 
terlihat oleh monster, yang disediakan oleh Shin. 

Para pekerja akan terus menyiapkan item sebanyak yang mereka bisa sampai monster itu 
tiba; jika mereka tidak bisa datang tepat waktu, mereka akan mengaktifkan item di tempat: 
Shin dan yang lainnya akan mengisi kekosongan. 

Bergantung pada struktur tembok, itu mungkin tidak mungkin untuk memblokir semua 
celah, jadi Raig, pasukan kekaisaran, dan pasukan gereja Reiner siap untuk dikerahkan 
juga. 

Sebuah laporan dari ibukota menyatakan bahwa para ksatria naga sudah pergi. 

"Pertama, kita akan menuju ke benteng 1 dan 2 untuk membantu penarikan pasukan di 
sana. Kami akan memutuskan lokasi teleportasi setelah kami tiba: harap beri tahu pasukan 
yang dikerahkan tentang rencana teleportasi terlebih dahulu. Ini tidak akan menjadi 
masalah bahkan jika mereka diterapkan, tetapi jika mereka tahu tentang rencananya 
sebelumnya, kita dapat menghindari kebingungan yang tidak perlu. Apakah bisa diterima 
untuk memberi tahu tentara di sini nanti? " 

"Bukan masalah. Aku menyerahkan pasukan di tanganmu yang cakap. " 

Raig mengangguk dan Shin melompat ke wyvern. 

Wyvern biasanya memiliki temperamen yang kasar, tapi yang ini dilatih dengan baik, jadi 
itu tidak menjadi liar bahkan jika ini adalah pertemuan pertamanya dengan Shin. Itu 
bergetar ketika Yuzuha melompat ke atas kepalanya lebih dulu, jadi itu mungkin alasannya. 
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Shin memastikan Tiera duduk dengan benar di belakangnya, lalu dengan ringan menarik 
kendali. 

Wyvern mengerti apa artinya itu dan mulai berlari. Setelah beberapa saat, ia melebarkan 
sayapnya yang kuat dan melayang di langit. 

Itu mungkin didukung oleh keterampilan atau sihir: setelah menendang tanah, ia 
mengepakkan sayapnya hanya beberapa kali tetapi sudah tinggi di awan. 

"Karena ini digunakan untuk komunikasi darurat, saya berharap wyvern ini menjadi sangat 
cepat, tapi tidak ada yang istimewa... mungkin?" 

Tiera memeluk punggung Shin, tetapi setelah wyvern berhenti melonjak dan mulai terbang 
dengan cara yang lebih stabil, dia menjauh sedikit. 

Namun, dia tidak melepaskan tangannya. Ada banyak getaran saat wyvern mengepakkan 
sayapnya, jadi dia mungkin masih khawatir. 

Itu telah terguncang cukup kuat sehingga Tiera bisa jatuh jika dia tidak memegang tangan 
Shin, karena dia tidak memegang kendali. 

"Tapi sepertinya cukup cepat bagiku. Sampai sekarang kau hanya terbang dengan Naga 
Kuno dan Tzaobath, jadi kurasa orang ini terlihat lambat jika dibandingkan. " 

Mereka tidak terbang berkali-kali bersama, jadi mudah bagi Shin untuk mengingatnya. 

Naga Kuno dan Tzaobath keduanya memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada wyvern. 
Bahkan jika dia dilatih untuk terbang dengan kecepatan tinggi, dia tidak bisa bersaing 
dengan mereka. 

Wyvern itu menangis pelan, dan Shin mengira itu berkata "Jangan bandingkan aku dengan 
binatang seperti itu, tolong...". 

Itu bukan jenis celah yang bisa diisi melalui pelatihan, jadi Shin dengan lembut membelai 
leher wyvern untuk menghiburnya. 

"Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan?" 

"Ini sekitar tiga jam sampai area pengaturan item. Kami akan mengatur tempat teleportasi 
di sana, lalu menuju ke benteng pertama. Mereka seharusnya sudah diberitahu bahwa 
monster sedang bergerak, jadi mereka mungkin sudah mulai mundur. Kalau begitu, kami 
akan tiba lebih awal. " 

Raig berkata bahwa dibutuhkan pasukan 2 hari sebelum meninggalkan benteng, tapi itu 
termasuk waktu yang diperlukan untuk menyiapkan persediaan makanan dan peralatan. 
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Jika pasukan hanya menyiapkan perbekalan dan perlengkapan yang cukup untuk pindah ke 
benteng terdekat, 1 hari sudah cukup untuk membuat persiapan. 

Satu-satunya faktor lain adalah berapa banyak waktu yang bisa mereka beli sebelum 
monster datang. 

"Kita akan tiba tepat waktu... kan?" 

"Jika monster itu bergerak persis seperti yang dikatakan laporan itu, ya." 

Tiera khawatir, tetapi Shin memilih untuk tidak optimis. 

Sebagian besar informasi dalam laporan yang baru-baru ini mereka terima adalah tentang 
gerombolan monster besar. 

Benteng ke-1 dan ke-2 adalah yang paling dekat dengan titik pemijahan monster, tetapi 
mereka tidak bisa fokus hanya pada dua titik itu. 

Sementara monster menuju lebih dalam ke benua, tidak semuanya bertindak dengan cara 
yang sama. 

Mungkin karena kecerdasan mereka yang lebih rendah, beberapa monster berhenti 
bergerak di tengah jalan, sebagai gantinya berkeliaran di sekitar. 

Beberapa monster juga membentuk kelompok, jadi ada kemungkinan mereka menyerang 
orang atau pemukiman selama mereka bergerak maju. Mereka tidak bisa 
mengesampingkan kemungkinan bahwa monster seperti itu mungkin menyerang benteng 
sekarang. 

Raig telah memperingatkan mereka tentang hal ini sebelum mereka pergi untuk 
menyelamatkan para prajurit. Dia memutuskan untuk memberi tahu mereka karena Shin 
tidak terlalu tahu tentang banjir Kilmont, jadi dia mungkin tidak mengetahuinya. 

Setelah sekitar tiga jam penerbangan, mereka melihat siluet pasukan pengaturan item. 

"Sepertinya operasi pengaturan item berjalan dengan baik." 

"Baik. Saya bisa merasakan beberapa sumber sihir yang kuat dari bawah tanah. " 

Shin terlalu mendeteksi bola besar kekuatan sihir, yang ditempatkan di bawah tanah 
dengan interval tetap. 

Mungkin karena dia mengetahui struktur item secara mendetail, dia bisa mengatakan 
bahwa mereka terhubung dengan benar oleh benang sihir. 

"Oke, mari kita pastikan mereka tidak salah mengira kita monster." 
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Shin, masih mengendarai wyvern, mengeluarkan bendera tentara kekaisaran yang 
dipinjam dari Raig. 

Semua pasukan Kilmont tahu bahwa wyvern digunakan untuk komunikasi darurat. Jika 
Shin mengibarkan bendera di atasnya, seharusnya tidak ada risiko bahwa mereka akan 
disalahartikan sebagai monster. 

"Kami datang untuk mengamankan lokasi teleportasi untuk membantu penarikan pasukan 
dari benteng pertama dan kedua. Apakah Anda sudah menerima komunikasi dari Sir Raig? 
" 

"Ya kita memiliki. Berdasarkan jumlah pasukan, saya yakin area sekitar satu kemel dari sini 
akan cocok. Bagaimana menurut anda?" 

Komandan lapangan memeriksa nama dan identitas Shin dan yang lainnya, lalu membuat 
proposal ini. Dia bilang jaraknya jadi satu kemel, tapi karena pasukan akan ditempatkan 
mulai dari pusat, sebenarnya lebih dekat. 

Jika terlalu jauh mereka bisa kesulitan menghadapi perkembangan mendadak, tetapi gurun 
memiliki sedikit hambatan dan menawarkan bidang pandang yang jelas. Mereka dapat 
segera melihat perubahan apa pun. 

Komandan lapangan juga mempertimbangkan fakta bahwa menempatkan pasukan terlalu 
dekat dengan titik bangunan tembok dapat menyebabkan kecelakaan. 

"Kita akan menuju ke benteng pertama segera setelah mengatur titik teleportasi. Silakan 
lanjutkan operasi Anda. " 

"Serahkan pada kami. Keamanan banyak rekan kami bergantung pada misi ini. Kami akan 
melakukannya dengan sempurna. " 

Komandan lapangan memberi hormat kepada Shin dengan gaya Kilmont, dengan 
memegang tangan kanannya terlebih dahulu di atas ulu hati, kemudian kembali bekerja. 

Shin dan yang lainnya melakukan apa yang mereka katakan: setelah mengatur titik 
teleportasi, mereka melonjak kembali ke langit di wyvern, menuju benteng pertama. 

Mereka membutuhkan waktu sekitar 30 menit: seperti yang sudah diberitahukan oleh peta 
dan keterampilan deteksi, tidak ada seorang pun yang dapat ditemukan di sana. 

"Sepertinya mereka sudah pergi. Jauh lebih cepat dari yang diberitahukan kepada kami. " 

Bahkan jika mereka memulai persiapan mereka segera setelah pesan dikirim, setelah 
dewan di ibukota kerajaan, bahkan belum setengah hari berlalu. Raig pernah mengatakan 
bahwa meskipun mereka harus meninggalkan benteng itu akan membutuhkan waktu 
untuk mempersiapkannya, jadi Shin khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. 
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Bahkan jika masalah tak terduga melanda benteng pertama atau kedua, bagaimanapun, 
mereka seharusnya segera dihubungi. 

Karena tidak ada komunikasi seperti itu, Shin menduga mereka pergi lebih cepat dari 
jadwal atau harus segera pergi karena alasan tertentu. 

"Ada jejak mundur pasukan. Sepertinya mereka tidak diserang oleh monster, lebih seperti 
mereka pergi dengan terburu-buru. Mereka seharusnya tidak terlalu jauh. " 

Pasukan jelas menggunakan art yang sama yang digunakan oleh Church Warband untuk 
bergerak lebih cepat. Namun, jumlah pasukannya banyak, dan kelompok Shin bisa 
bergerak lebih cepat dengan terbang. 

Setelah sekitar lima menit terbang sambil memindai lingkungan dengan keterampilan 
deteksi, mereka menemukan sekelompok kehadiran tentara dan kehadiran lainnya 
tersebar di sana-sini. 

"Berkat pengalaman mereka bertarung di garis depan, penilaian komandan cepat, kurasa. 
Gerakan mereka terkoordinasi dengan sangat baik. " 

Dari atas mudah dilihat bahwa pasukan bergerak dengan teratur. Mereka menggunakan 
sihir penguat fisik, seperti yang diharapkan: mereka bisa bergerak dengan sangat cepat. 

Shin mengira kecepatan gerakan mereka bahkan lebih tinggi dari Warband Gereja. Mereka 
mungkin menggunakan keterampilan, bukan seni, untuk meningkatkan kemampuan fisik 
mereka. Karena mereka bertarung di garis depan yang berbahaya, kemampuan mereka 
juga harus lebih tinggi. 

"Meski begitu, ada hal-hal yang tidak bisa kamu hindari." 

Shin melihat ke arah sekelompok kehadiran yang berulang kali mendekat, lalu menjauh, 
lalu lebih dekat lagi ke pasukan benteng pertama. 

Seperti yang telah diperingatkan Raig pada Shin, sekelompok monster berkeliaran sedang 
menyerang pasukan. 

Para prajurit memprioritaskan kemajuan mereka, jadi mereka tidak berhenti untuk 
melawan monster. 

Beberapa monster yang tidak menyerang tentara keluar dari kelompok, tanpa terlalu 
memperhatikan para prajurit, jadi komandan menilai tidak ada gunanya melibatkan 
mereka dalam pertempuran. 

"Aku akan mengalahkan monster yang meninggalkan pak. Tiera, tolong bantu para prajurit 
melawan monster. Yuzuha, kendalikan orang ini sehingga Tiera bisa menembak dengan 
lebih mudah. " 
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"Kuu, serahkan padaku!" 

"Eh !? Apa!?" 

Shin mempercayakan kendali kepada Yuzuha, sekarang dalam bentuk manusia, dan 
melompat dari wyvern. Saat memotong angin, Shin mengaktifkan mantra sihir dan dua 
bola kekuatan sihir seukuran kepalan muncul di tangannya. 

Shin menggunakan 【Flying Shadow】 untuk mendapatkan kembali posisi tegak, lalu 

mengarahkan monster yang menjauh dari tentara. 

Keterampilan Sihir tipe Petir 【Percikan Raksasa】. 

Shin meluncurkan satu bola listrik seukuran kepalan tangan untuk setiap bungkus 
monster. Bola akan membesar begitu mereka mencapai bagian tengah kawanan, 
menelannya sepenuhnya dalam badai petir. 

Setelah skill itu hilang, hanya mayat hangus yang tersisa. 

Semua monster selain yang terlibat dalam pertempuran dengan para prajurit atau terlalu 
dekat dengan mereka dengan demikian dengan cepat dimusnahkan oleh serangan 【Giant 

Spark】 Shin. 

"Kekuatan apa itu... !?" 

"Semua pasukan, waspada! Dari mana datangnya serangan itu? " 

"Kapten! A-itu datang dari langit! " 

Para prajurit gemetar di sepatu bot mereka saat mereka menyaksikan paket monster 
dimusnahkan satu per satu. 

Salah satu tentara menunjuk ke langit dan berteriak. 

Prajurit yang menunggang kuda paling agung dari kelompok itu juga melihat ke atas. 

Shin mendarat tepat di sebelah prajurit ini dengan menunggang kuda dan mulai berlari di 
sampingnya. 

"Tuan, saya berasumsi bahwa Anda adalah komandan pasukan benteng pertama. Saya 
datang dari benteng ke-9 untuk membantu retret Anda, nama saya Shin. Apakah para 
prajurit di sini bersamamu seluruh divisimu? " 

Menilai dari bagaimana tentara lain memanggilnya, Shin mengira pria yang menunggang 
kuda itu adalah komandan dan berbicara dengannya seperti itu. 
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Pendaratan mendadak Shin mengejutkan semua tentara di sekitarnya, jadi butuh beberapa 
detik sebelum pria itu menjawab. 

"... Ya, saya Komandan Gunoit. Kami memang mendengar bahwa mereka mengirim wyvern 
sebagai bala bantuan darurat. Mari kita bicara lebih banyak setelah kita mengusir monster, 
oke? Kami menemui paket besar saat mundur, dan jumlah kami membuat sulit untuk 
kehilangan mereka. " 

"Mari kita tangani mereka dulu, lalu. Pernahkah Anda mendengar detail tentang 
transportasi Anda? " 

"Ya, saya memang merasa sulit untuk percaya, tetapi jika Sir Raig berkata demikian, saya 
tidak punya pilihan. Apakah ada pesanan tambahan? " 

Mereka masih diserang, jadi Gunoit ingin menghadapi monster itu terlebih dahulu. Dia 
mungkin memperhatikan bahwa petir hanya menargetkan monster. 

Shin juga tahu bahwa akan sulit untuk mengangkutnya seperti ini dan tidak ingin 
membuang waktu untuk membicarakan detailnya. 

"Tidak ada yang khusus. Akan lebih baik bagimu untuk diam agar transportasi berfungsi, 
jadi mari kita berurusan dengan monster terlebih dahulu. Jika kita bisa mengalahkan 
monster yang mengelilingi kita, kita bisa segera melanjutkan transportasi. " 

"Dimengerti. Kami menjadi kesal dengan kegigihan binatang buas itu juga. Semua pasukan, 
berhenti di tempatmu! Prioritaskan mengalahkan monster! " 

Kapten mungkin menggunakan alat ajaib untuk berkomunikasi: bahkan para prajurit yang 
terlalu jauh untuk mendengarnya biasanya berhenti untuk melawan monster. 

Para prajurit mungkin sudah muak seperti Gunoit dengan monster: mulai dari titik-titik 
dengan konsentrasi monster yang lebih rendah, para prajurit meledakkan mereka dengan 
perisai atau menusuk mereka dengan tombak. 

Cara mereka bertempur agak liar bagi tentara kekaisaran, tetapi mereka memposisikan diri 
mereka untuk saling mendukung, menunjukkan bahwa mereka memang veteran 
pertempuran. 

"Ah, rekanku menembak monster dari langit, jadi tolong jangan serang itu." 

"Saya akan memberi tahu tentara sesuai dengan itu." 

Shin mengangguk saat Gunoit meneriakkan perintah itu kepada pasukannya, lalu 
melompat ke udara. 
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Dia melompat lagi dengan 【Flying Shadow】, lalu menuju sekumpulan monster yang 

terlalu dekat untuk menggunakan 【Giant Spark】. 

Para prajurit bisa mengalahkan kelompok monster yang lebih kecil, jadi dia menuju 
kelompok yang lebih besar. 

Kebanyakan monster adalah tipe hewan berkaki empat. Mereka menyerang para prajurit 
menggunakan strategi tabrak lari, bertukar tempat dengan monster lain setiap saat, 
mungkin karena naluri mereka. 

Para prajurit tidak mengambil risiko pergi ke tempat dimana Shin pergi, secara konsisten 
memilih nomor monster sebagai gantinya. 

Shin melompati kepala para prajurit saat mereka dengan cekatan membela diri dari cakar 
dan taring monster, terkadang dengan perisai, terkadang dengan senjata dan baju besi. 

Karena para prajurit dalam posisi bertahan, Shin berasumsi serangan monster menjadi 
lebih agresif. Dia mendarat di antara mereka, tanpa suara, lalu menunjukkan 『Kakura』 

miliknya. 

Monster-monster itu mungkin bahkan tidak menyadari bahwa musuh telah mendarat di 
belakang mereka. Sebelum mereka melakukannya, mereka sudah larut menjadi darah dan 
asap. 

Sebelum kepala atau torso mereka yang terpenggal jatuh ke tanah, Shin mengayunkan 『

Kakura』 lagi. 

Semua monster dalam jangkauan pedang tercabik-cabik. 

Kebanyakan monster berada di bawah level 200, jadi dia bisa dengan mudah mengurangi 
jumlah mereka tanpa menggunakan skill. 

Shin melakukan serangannya ke arah di mana tidak ada tentara, untuk mencegah 
gelombang kejut merusak mereka. 

"Aku sudah menghabisi monster di belakang! Yang ada di depan adalah satu-satunya yang 
tersisa !! " 

Shin berteriak kepada para prajurit yang terkejut. 

Mereka mengalami masa-masa sulit karena strategi pertempuran monster juga, tetapi 
terutama karena jumlah mereka. 

Bahkan jika mereka berhasil melukai monster, monster baru segera menggantikan mereka. 
Para prajurit juga tidak bisa berlari dengan kecepatan penuh, jadi mereka tidak bisa berlari 
lebih cepat dari monster. Dengan demikian energi mereka secara bertahap dipangkas. 
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Karena mereka adalah veteran yang berjuang melawan banjir di garis depan, monster di 
sekitar level 200 bukanlah tandingan mereka. 

Mereka tetap bertahan karena mereka tidak bisa melihat berapa banyak monster di 
barisan belakang yang telah dikalahkan oleh Shin. 

Ancaman terbesar dari jumlah monster telah hilang, dan monster itu sendiri terguncang 
oleh penampilan Shin, jadi tidak perlu bertarung secara defensif lagi. Para prajurit di 
daerah ini juga mulai secara proaktif memusnahkan monster. 
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Vol. 17 - 3.2 
TNG Vol. 17 Bab 3 Bagian 2 "Sepertinya kita sudah selesai di sini." 

Masih ada beberapa tempat di mana monster tetap ada: Shin memeriksa di mana Yuzuha 
dan Tiera memberikan dukungan dan menuju ke arah terjauh dari mereka. 

Jumlah monster telah berkurang drastis melalui intervensi kelompok Shin; serangan balik 
tentara dengan cepat memusnahkan sisa kelompok. 

"Anda memiliki rasa terima kasih saya karena telah membantu pasukan saya. Ada banyak 
hal yang ingin saya tanyakan, tapi tolong beri tahu saya tentang pesannya terlebih dahulu. " 

Jika mereka bertahan terlalu lama, mereka mungkin akan diserang oleh monster lagi. 
Gunoit sepertinya berniat untuk segera memulai teleportasi. 

"Itu sangat membantu. Saya telah diberi tahu tentang jumlah regu di benteng pertama: jika 
pasukan berkumpul sesuai dengan regu mereka, kita dapat segera mulai mengangkut 
mereka. " 

"Kalau begitu tidak masalah. Pasukan itu melawan monster dalam kelompok sesuai dengan 
regu mereka barusan. Beberapa mungkin dicampur dalam perusahaan yang lebih besar 
untuk bekerja sama, tetapi tidak perlu banyak waktu untuk mengumpulkan kembali regu. " 

"Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Tujuan sudah diamankan. " 

Pasukan dikelompokkan berdasarkan regu, masing-masing menyisakan 10 mel terbuka. Itu 
dilakukan cukup cepat, seperti kata Gunoit. 

Shin berdiri di tengah pasukan untuk diangkut dan memasukkan kekuatan sihir ke dalam 
kristal teleportasi. Pemandangan di sekitar mereka berputar dan berputar, dan saat 
berikutnya mereka berada di tanah terlantar yang terdaftar Shin sebagai tujuan teleportasi. 

"... Itu divisi pengaturan item?" 

Setelah teleportasi, Shin mendengar salah satu tentara yang dekat dengannya berbisik 
pada dirinya sendiri. Para prajurit dari divisi pengaturan item, yang kelompok Shin telah 
berbicara beberapa waktu sebelumnya, sekarang ada di depan mereka. 

Itu jelas dari sudut pandang Shin, tapi itu hanya mengejutkan bagi para prajurit yang 
diangkut, yang berdiri di sana tanpa berkata-kata. 

"Saya akan kembali untuk mengangkut regu lain. Harap berdiri di sini. " 

"Ah iya. Dimengerti. " 
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Jadi Shin berbicara kepada pemimpin regu yang masih terpesona, lalu berteleportasi. Saat 
dia melakukannya, tatapan para prajurit semua terfokus padanya. 

"Dia kembali. Mereka benar-benar berteleportasi... " 

"Sepertinya mereka akan memindahkan kita semua seperti itu." 

"Jadi itulah kekuatan dari mereka yang dipilih oleh Tuan Shibaid..." 

Keterampilan pendengaran Shin membawa berbagai bisikan ke telinganya. 

Teleportasi bukanlah teknik yang tidak diketahui. 

Apa yang tersisa saat ini, bagaimanapun, hanyalah adaptasi dari perangkat teleportasi dari 
reruntuhan atau rumah serikat tua, seperti yang digunakan di guild petualang dan istana 
kerajaan di Bayreuth. 

Teknologi untuk membuat perangkat teleportasi dan menempatkannya di mana saja 
dikatakan hilang. 

Reaksi para prajurit mengingatkan Shin tentang bagaimana Tiera bertindak ketika Shin 
pertama kali menggunakan kristal teleportasi di dunia ini. 

"Tidak ada yang tersisa: semua tentara telah diangkut. Aku akan pergi ke benteng ke-2 
sekarang. " 

"Terima kasih atas layanan Anda." 

Shin memindahkan pasukan terakhir yang tersisa, lalu kembali. 

"Pergi ke benteng ke-2 kalau begitu. Ayo selesaikan ini dengan cepat. " 

"Ya, ayo pergi." 

Shin dan Tiera naik ke wyvern. Dia memastikan Tiera dengan kuat melingkarkan 
lengannya di perutnya, lalu mereka membumbung tinggi. 

"Hm? Apakah hanya saya, atau wyvern bersinar? " 

Begitu mereka terbang, wyvern mulai bersinar redup dengan lampu hijau. 

"Kuu! Gerakan dipercepat !! " 

Yuzuha sombong sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Rupanya, dia ada di belakangnya. 

Dia telah memodifikasi skill yang meningkatkan kecepatan gerakan untuk mempengaruhi 
kecepatan terbang wyvern. 
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Itu adalah sesuatu yang tidak akan mudah ditemukan oleh pemain mana pun, karena 
mereka tidak bisa terbang di langit sendirian. Summoner dan Tamers lebih cenderung 
memikirkan teknik seperti itu, mungkin. 

Yuzuha tidak menggunakannya ketika mereka pertama kali meninggalkan benteng ke-9 
karena dia tidak yakin bisa mengendalikannya dengan baik: dia tidak ingin mengambil 
risiko mendarat darurat. 

Dia telah menyempurnakan kendali skillnya selama pertarungan sebelumnya. 

Selama pertempuran, mereka terbang pada ketinggian dan kecepatan rendah, tidak 
menghadapi banyak musuh sekaligus, dan, bahkan jika mereka jatuh, tetap aman karena 
Tiera dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan wyvern tidak akan menderita luka yang 
mematikan; itu masih terdengar mustahil untuk dilakukan di telinga Shin. 

"Sangat mengesankan bahwa Anda dapat mendukung tentara dalam situasi seperti itu." 

"Entah bagaimana saya bisa merasakan saat kami akan mempercepat. Selain itu, wyvern 
tidak berakselerasi secara tiba-tiba, jadi saya tidak mengambil risiko jatuh. " 

Jadi Tiera, yang telah membantu para prajurit dengan menembakkan busurnya dari 
wyvern, menjawab pertanyaan Shin. Shin berpikir bahwa kemahirannya sebagai Tamer 
mungkin telah meningkat. 

"Kamu juga bisa meminta Kagerou untuk lebih banyak latihan berkuda." 

Kagerou mungkin mendengar percakapan itu juga: dia muncul dari bayangan Tiera dan 
menatapnya seolah bertanya "Aku ingin tahu apakah Tiera akan menungguku juga ...?", Jadi 
Shin memberinya bantuan. 

Dia telah mendukung Tiera dari dalam bayangan sehingga dia tidak akan disalahartikan 
sebagai monster. 

"Seharusnya sudah terlihat..." 

Berkat skill support Yuzuha, mereka bisa mencapai area benteng ke-2 dalam waktu kurang 
dari 30 menit. 

Mereka berencana pergi ke benteng ke-2 terlebih dahulu, lalu beralih ke arah pergerakan 
tentara. 

"Hei, bolehkah aku menanyakan sesuatu?" 

"Eh? A-ada apa? " 
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Tiera telah diam selama penerbangan tetapi akhirnya memecah kesunyiannya. Shin 
menggunakan skill untuk mengurangi tekanan angin di sekitar mereka, jadi mereka tidak 
perlu berbicara keras untuk memahami satu sama lain. 

Jeda canggung Shin dan reaksinya disebabkan oleh cara mereka duduk, Tiera berbicara 
tepat di samping telinganya. Dia juga tiba-tiba angkat bicara, jadi Shin tertangkap basah. 

"Mungkin hanya imajinasiku, tapi dari tempat kamu mengangkut tentara benteng pertama 
sampai sini, kehadiran monster terasa agak aneh." 

"Aneh?" 

Shin mengamati kehadiran monster saat mereka terbang, tetapi mereka merasakan hal 
yang sama seperti biasanya padanya. 

Sejauh yang Shin tahu, terlepas dari apakah monster muncul karena banjir atau tidak, 
kehadiran mereka terasa sama. 

"Apa yang sebenarnya aneh tentang mereka? Aku mendeteksi monster di sana-sini juga, 
tapi mereka tidak merasa aneh. " 

"Aku merasa ada monster yang bermusuhan dan monster yang tidak... meskipun tidak 
jelas, itu sebabnya aku bilang rasanya aneh." 

Tidak jelas untuk menyatakannya secara langsung, tetapi juga tidak cukup samar untuk 
menganggapnya hanya sebagai imajinasinya. 

"Yuzuha, bisakah kamu merasakan sesuatu?" 

"... Banyak permusuhan. Tapi ada hal lain yang tercampur? " 

Begitu kata Yuzuha sambil memiringkan kepalanya ke samping. Itu juga merupakan 
sensasi yang samar baginya. 

"... mari kita lihat apakah kita bisa memastikannya setelah kita mengangkut tentara 
benteng ke-2." 

Sesuatu yang tidak bisa dirasakan Shin, tapi Tiera dan Yuzuha merasakannya. Itu adalah 
masalah indra, tetapi Shin berpikir bahwa bahkan sesuatu yang sekecil itu tidak boleh 
diabaikan. 

Proyek 『World Rift Wall』 akan segera terwujud: dia tidak dapat mengesampingkan 

kemungkinan bahwa ini mungkin merupakan petunjuk bahwa sesuatu yang tidak terduga 
akan terjadi. 

Mereka hanya akan mendarat dan mendekati salah satu kehadiran untuk menganalisisnya 
lebih dekat. Bahkan jika tidak ada yang muncul, itu tidak akan banyak membuang waktu. 
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"Bisakah Anda fokus mencari kehadiran di sekitar kita? Jika Anda dapat menemukan satu 
yang sangat berbeda, kami akan mendarat dan menganalisisnya dari dekat. " 

"Kuu, aku akan melakukan yang terbaik!" 

"Ya, saya akan mencoba." 

Yuzuha duduk di atas kepala wyvern, telinga dan ekornya menjulur ke atas. Shin bisa 
mengerti mengapa telinganya melakukan itu, tapi itu adalah misteri jika ada titik di mana 
ekornya juga berdiri. 

Di sisi lain, Shin merasakan lengan Tiera di sekitar perutnya menegang. Dia juga bersandar 
lebih dekat ke dia: bahkan melalui pakaian, dia bisa dengan jelas merasakan kelembutan 
tubuhnya. 

"Er... Tiera...?" 

"Saya bisa menjaga tubuh saya lebih stabil seperti ini. Aku akan memberitahumu saat aku 
menemukan sesuatu, jadi biarkan aku tetap seperti ini sebentar. " 

"Mengerti, saya serahkan pada Anda." 

Nada Tiera benar-benar serius: Shin tahu dia tidak bercanda sama sekali, bahkan tanpa 
melihatnya. 

Akan salah jika memikirkannya dengan cara yang aneh, jadi Shin juga fokus memindai 
keberadaan monster. Mengabaikan sensasi yang mendorong punggungnya. 

"Maaf mengganggu konsentrasimu, tapi kita telah sampai di benteng ke-2." 

Mereka sudah dekat sejak awal, jadi hanya butuh beberapa menit untuk tiba di benteng ke-
2. Tidak ada siluet untuk dilihat, tidak ada kehadiran yang bisa dirasakan. Peta itu juga 
tidak menunjukkan apa-apa, jadi mereka berasumsi bahwa tentara mungkin sudah pergi, 
seperti di benteng pertama. 

Shin kemudian menyebarkan bidang pendeteksiannya ke arah Kilmont. 

Karena belum ada serangan, pasukan harus sudah bergerak cukup jauh. Karena banyaknya 
tentara yang terlibat, jejak perjalanan mereka jelas tertinggal di tanah. Mereka tidak akan 
kesulitan mengejar mereka. 

"Ayo kita kejar para prajurit. Jika Anda menemukan sesuatu di jalan, beri tahu saya. " 

Rute penerbangan wyvern diarahkan ke Kilmont. Setelah sekitar lima menit, Shin 
menangkap sekelompok kehadiran, kemungkinan besar para prajurit. 

"Sepertinya mereka belum pernah bertemu monster kali ini." 
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Shin mengeluarkan dan mengibarkan bendera saat mereka mendekati tentara. Sebagai 
tanggapan, mereka melambaikan bendera Kilmont mereka sendiri. 

Shin terbang di atas pasukan sekali untuk membiarkan diri mereka terlihat, lalu mendarat 
di tempat terbuka terdekat. 

Para prajurit mengikuti mereka ke tempat pendaratan wyvern. Mereka dipisahkan menjadi 
dua file dan seorang pria menunggang kuda, mungkin komandan, mendekat melalui jalan 
tengah. 

"Namaku Shin, aku datang atas permintaan Sir Raig untuk membawamu ke lokasi yang 
aman. Sudahkah Anda menerima pesan itu? " 

"Saya Ahd Dey Kilmont, komandan yang bertanggung jawab atas benteng ke-2. Kami telah 
menerima komunikasi, ya. Silakan lanjutkan dengan transportasi segera setelah Anda siap. 
" 

Komandan itu bermarga Kilmont; dia adalah bagian dari keluarga kerajaan atau berbagi 
hubungan dengan mereka. 

Pasukan sudah dipisahkan dalam regu, jadi mudah untuk mengangkut mereka. Setelah 
tentara benteng ke-2, pasukan berikutnya yang akan diangkut adalah divisi penjaga 
kerajaan ke-2 dan Pasukan Perang Gereja, yang ditempatkan di benteng ke-9. 

"Saya akan memulai transportasi sekarang." 

"Ya, tolong lakukan." 

Dragnil yang mengenakan baju besi penuh mengangguk dan Shin mengaktifkan teleportasi. 
Divisi penjaga kerajaan ke-2 diangkut terlebih dahulu. 

"Teleportasi membuat semuanya jadi lebih mudah." 

Milt mengatakannya kepada Shin setelah dia selesai mengangkut divisi ke-2. Dia akan 
dipindahkan bersama dengan Church Warband. 

Ingin mempelajarinya? 

"Sejujurnya aku akan melakukannya, tapi aku khawatir itu akan membuat segalanya lebih 
merepotkan pada akhirnya, jadi aku akan lulus." 

Milt menjawab pertanyaan Shin setelah melirik Reiner dan menghela nafas. Divisi penjaga 
kerajaan ke-2 juga mengundangnya untuk bergabung dengan barisan mereka setelah 
mereka mengetahui senjatanya yang ditingkatkan. 

Komandan Dragnil dari divisi ksatria kerajaan ke-2 dilengkapi dengan perlengkapan 
Legenda, tapi semuanya kelas menengah atau rendah. 
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Itu mengesankan dalam hal itu sendiri, tetapi peralatan Milt jauh lebih unggul dari itu, dan 
dia juga memiliki kemampuan yang cukup untuk menggunakannya. 

Milt tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya karena peralatannya, tetapi 
sekarang dia memiliki senjata yang mampu menahan kekuatannya, kemampuan 
bertarungnya lebih tinggi dari sebelumnya. Akan aneh jika mereka tidak mencoba 
membuatnya bergabung dengan barisan mereka. 

"Bagaimanapun, saya berharap Anda memberikan pertimbangan yang tepat dan adil untuk 
masalah pernikahan." 

"Anda memiliki keinginan tulus saya bahwa Anda akan menemukan seseorang yang spesial 
di masa depan." 

Shin sudah terbiasa dengan ejekan Milt, jadi dia menjawab dengan ekspresi yang sangat 
serius di wajahnya. 

"Aah, Shin menjadi jahat!" 

"Berhentilah bercanda." 

Milt secara dramatis jatuh berlutut dan berpura-pura menangis, jadi Shin memberinya 
potongan ringan di atas kepalanya. Itu mengingatkannya pada pertukaran mereka di era 
game dan dia merasakan gelombang nostalgia. 

"Hmm, ini menyenangkan dengan caranya sendiri, tapi melihatmu terbiasa, membuatku 
merasa rumit juga. Saya harus memikirkan sesuatu yang lebih menakjubkan setelah misi 
ini selesai. " 

"Kamu akan membawa sial jika kamu mengatakannya seperti itu. Ayo pergi, ayo. " 

Milt mungkin seorang kenalan, tapi ini bukan saat yang tepat untuk mengobrol. 

Shin mengaktifkan teleportasi dan memindahkan Church Warband. Setelah mengangkut 
semua anggotanya, dia sekali lagi mengingatkan Milt untuk berhati-hati, lalu bergabung 
dengan Tiera dan Yuzuha lagi. 

"Tiera, Yuzuha, tolong bantu para prajurit yang bertanggung jawab atas item. Aku akan 
meletakkan beberapa jebakan ke arah monster itu berasal, untuk berjaga-jaga. " 

Shin berpikir untuk membantu divisi pengaturan item, tergantung situasinya. 

Berdasarkan kecepatan mereka maju, mereka pasti akan melewati garis tembok sebelum 
semua item dapat ditempatkan dan dinding diaktifkan. Mereka akan dipaksa untuk 
mengaktifkan item dengan lubang di dinding. 
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Lubang akan terbentuk di tempat Shin dan yang lainnya berada, jadi dia berpikir untuk 
memasang jebakan di sana untuk memperlambat gerak maju monster. 

Perangkap yang paling penting adalah item yang menciptakan dinding yang lebih kecil, 
yang dibuat oleh Shin saat mengerjakan 『End Wall』. Ukurannya memang agak kecil, tapi 

lebih dari cukup untuk menjadi penghalang. 

Dia juga berpikir untuk menguji berbagai item jebakan yang dia buat selama era game, 
yang sekarang tergeletak tidak terpakai di penyimpanannya. 

Dia bisa mendeteksi di mana dia mengatur item, jadi memulihkannya nanti akan mudah. 
Dia tidak akan menciptakan situasi ranjau darat, di mana dia tahu barang-barang itu 
dikubur tetapi tidak tahu persis di mana. 

"Oke, teman baikku wyvern, kamu punya satu pekerjaan lagi yang harus dilakukan." 

Perangkap Shin bisa saja tersebar dari langit; itu lebih cepat untuk melakukannya saat 
terbang di wyvern daripada saat berlari. 

Wyvern itu menangis dengan keras, menyatakan bahwa dia sudah siap dan mau pergi. 

"Di sekitar sini seharusnya bekerja." 

Setelah 20 menit penerbangan, setelah mereka cukup jauh dari garis pembuatan dinding, 
Shin mengeluarkan jebakan dari kotak barangnya. 

"Kamu hanya bisa melakukan hal seperti ini karena tidak ada orang yang tinggal di sekitar 
sini." 

Shin melemparkan kartu item sambil menggeser arah wyvern. Barang-barang yang 
terwujud jatuh ke tanah. 

Namun, mereka tidak menabrak suara keras, menimbulkan debu atau asap: mereka 
tenggelam ke tanah seperti kerikil di air. 

Itu adalah fungsi yang dibuat agar item dapat dikubur dengan lebih mudah, sering kali 
hadir dalam item yang digunakan dengan menyebarkannya di medan. 

Itu tidak mungkin untuk membidik tempat tertentu sambil menjatuhkannya, jadi metode 
ini tidak dapat digunakan dengan item 『End Wall』. 

Item yang Shin tersebar adalah jebakan yang, ketika monster cukup dekat, menyebabkan 
tanah melonjak ke atas. Bentuk tonjolan tanah ini acak: Kadang-kadang itu tombak tajam, 
kadang patung aneh, dll. 
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Mereka sangat besar dan bahkan Shin, yang mengaturnya, tidak tahu bentuk apa yang akan 
mereka miliki, jadi monster itu pasti akan bingung. Tonjolan tanah juga akan berfungsi 
sebagai penghalang fisik. 

Saat jebakan ini digunakan untuk melindungi fasilitas sekutu, fungsi untuk membedakan 
teman dari musuh juga ditambahkan, tetapi kali ini tidak diperlukan: terlalu banyak untuk 
melakukannya. Perangkap itu akan aktif bahkan jika orang normal berjalan terlalu dekat 
dengannya. 

Untungnya, tidak ada yang tinggal di daerah itu sehingga tidak ada risiko hal seperti itu 
terjadi. 

Setelah operasi, jika Shin melaporkan kepada pihak berwenang tentang jebakan, mereka 
tidak bisa membiarkan siapa pun mendekat sampai semuanya dilepas. 

"Ayo berbalik sekarang. Kembalilah sekitar satu kemel, lalu mulai terbang dengan cara 
yang sama seperti sekarang. " 

Wyvern yang dipinjam Shin sangat cerdas dan memahami kata-katanya sepenuhnya. 

Mungkin karena keterampilan menungganginya juga, dia hanya perlu mengatakan apa 
yang dia inginkan dan menarik kendali sedikit agar wyvern mematuhinya. 

Berkat itu, Shin bisa berkonsentrasi untuk menjatuhkan item. Jenis jebakan berikutnya 
yang dia sebarkan adalah jebakan yang meledak atau membekukan. Mereka akan 
menyebabkan kebingungan atau penundaan, memungkinkan monster dihabisi dengan 
lebih mudah. 

"Aku ingin menyebarkan lebih banyak lagi, tapi mau bagaimana lagi, kurasa." 

Shin telah menyiapkan sejumlah besar item, berharap untuk menyebarkannya dari langit, 
tetapi ada batasan berapa banyak yang bisa dia persiapkan sendiri. Dia menjatuhkan 
jebakan seluas yang dia bisa, tetapi, setelah sekitar satu jam, dia tidak punya lagi. 

"Sekarang ini hanya pertarungan melawan waktu." 

Dia akan membantu mengatur item dinding di waktu yang tersisa. Mereka berpisah 
menjadi kelompok-kelompok kecil dan meletakkan barang sebanyak mungkin. 

Pasukan divisi pengaturan item dan Tiera bekerja di area yang lebih dekat ke laut, 
sementara Shin terbang ke pedalaman bersama wyvern dan mengambil alih dari titik 
hingga item telah ditetapkan. 

Dia telah mempraktikkan apa yang harus dilakukan sampai menghafal sambil mengerjakan 
item: di era game Shin dan Barakia telah melakukan hal yang sama bersama-sama, jadi dia 
bisa bekerja lebih cepat dan lebih tepat daripada divisi pengaturan item. 
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Meski begitu, waktunya tidak cukup. 

Monster-monster itu tidak berhenti bergerak. 

"Besok?" 

Beberapa hari setelah operasi dimulai, kata itu akhirnya datang. 『End Wall』 akan 

diaktifkan. 

Utusan dari divisi pramuka menghubungi komandan lapangan, jadi Shin dan yang lainnya -
- jantung operasi -- segera diberitahu. 

"Menurut laporan pengintai, monster diharapkan tiba 3 hari dari sekarang, pada siang hari, 
selama tidak ada yang tidak terduga terjadi." 

Ekspresi komandan sangat serius. Laporan tersebut menyelesaikan tanggal aktivasi 『End 

Wall』. Celah yang akan dibentuk tembok itu lebarnya kurang lebih 10 kemel. Celah yang 

bisa mereka isi jika hanya punya waktu 5 hari lagi. 

"Kami tidak bisa, pada akhirnya." 

"Mau bagaimana lagi. Kami sudah mengetahuinya sejak awal. " 

Shibaid memelototi peta dan salah satu balok ditempatkan di atasnya, yang menandai 
posisi monster. Filma menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menjawab. 

Bersama dengan Schnee, mereka telah bergabung kembali dengan Shin dalam beberapa 
hari terakhir. Sementara Shin dan Schnee membantu divisi pengaturan item, Filma dan 
Shibaid menggunakan wyvern untuk memantau aktivitas monster. Mereka juga memasang 
lebih banyak jebakan dan membantu pasukan kekaisaran dan Church Warband untuk 
membangun garis pertahanan. 

Mereka juga menyuruh Rashugum bergerak menuju Kilmont, untuk keamanan tambahan, 
tetapi karena kecepatan benteng terbang dan lokasi awalnya, benteng itu belum tiba. 

Tanpa perawatan yang tepat dari persenjataannya, akan sulit untuk digunakan di garis 
depan. 

Menurut Raster, sepertinya tidak ada masalah besar dengannya. Dia telah melakukan 
perawatan di Rashugum selama bertahun-tahun, jadi kata-katanya pasti memiliki 
kredibilitas, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada cara untuk menggunakannya jika itu 
masih sangat jauh. 

"Bagaimana kondisi paket monster itu?" 
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"Sepertinya setiap paket mulai berperilaku berbeda. Monster yang dipimpin oleh Heltoros 
telah membentuk banyak paket yang lebih kecil. Heltoros masih penguasa tertinggi, tapi 
sekarang ada pelayan yang mengatur setiap kelompok yang lebih kecil. " 

Schnee menjawab pertanyaan Sety sambil melihat dokumen yang dia terima. Karena 
kemampuan memerintah Heltoros, paketnya terorganisir dengan baik. Kecepatan gerakan 
mereka juga yang tercepat. 

"Selcikeus bergerak dengan monster di sekelilingnya. Mungkin bermaksud untuk 
menggunakannya sebagai perisai. Mereka semua cocok dengan kecepatannya, jadi mereka 
tidak terlalu cepat. Kami mungkin dapat sepenuhnya menghilangkan paket Heltoros 
bahkan sebelum mereka tiba. Meskipun metode mereka berbeda, kami dapat mengatakan 
bahwa paket ini juga diatur dengan ketat. " 

Beberapa monster yang mengelilingi Selcikeus biasanya bertindak secara independen, tapi 
kali ini tidak ada satupun monster yang menyimpang dari kelompoknya. 

"Kecerdasan mereka lebih rendah dari biasanya, jadi mungkin mereka mematuhi monster 
terkuat dari jenis mereka?" 

"Bisa jadi. Untuk monster, pemimpinnya selalu yang terkuat. " 

Monster-monster itu jelas telah bertarung satu sama lain. 

Tidak jelas apakah naik level juga meningkatkan kecerdasan mereka, tetapi itu cukup 
untuk membangun hubungan kekuatan. 

Meskipun mereka adalah tipe serangga, mereka masih termasuk kategori "monster" di atas 
segalanya. Mereka tidak memiliki semua karakteristik serangga normal. 

Sejauh yang Shin tahu, hierarki monster ditentukan sepenuhnya oleh kemampuan individu. 
Penundukan dengan paksa, seperti yang disarankan Sety dan Filma, sangat mungkin 
dilakukan. 

Jika dua kelompok menyerang bersamaan, dengan kawanan Heltoros menyerang secara 
langsung dan Selcikeus membombardir dari jauh, pasukan sekutu Kilmont pasti akan 
menderita lebih banyak korban. 

Shin dan yang lainnya semua berpikir bahwa akan lebih baik untuk melawan dua kelompok 
secara terpisah. 

"Lalu ada Gelganger." 

Identitas monster pengubah wujud dikonfirmasi segera setelah mereka melihatnya. 

Gelganger adalah sejenis lendir, monster yang sepenuhnya fokus pada pertahanan. 
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Itu adalah monster kelas atas dalam hal cara mengurangi kerusakan: bisa meminimalkan 
kerusakan tumpul hingga sepersepuluh, memantulkan sihir, dan banyak lagi. 

Di sisi lain, kekuatan ofensifnya sangat rendah: dalam permainan, pemain sering berakhir 
dalam situasi di mana mereka tidak bisa mengalahkan Gelganger, tetapi monster itu juga 
tidak bisa mengalahkan mereka. 

Itu adalah jenis monster non-aktif: ia tidak pernah melakukan apa pun selama pemain 
tidak menyerangnya. Bahkan jika monster lain di sekitarnya diserang, Gelganger akan pergi 
begitu saja, tidak terpengaruh. 

Shin juga pernah melawannya di masa lalu: serangan pedangnya memantul kembali ke 
kulit elastis monster lendir itu. Seperti banyak slime lainnya, dia sama sekali tidak tertarik 
untuk bertarung. 

Itu bahkan membiarkan pemain naik di atasnya (di punggungnya?), Jadi itu dianggap 
sebagai jenis monster yang sangat tidak biasa. 

Apakah yang ini menyerang? 

"Saya pikir itu mungkin, ya. Semua monster yang muncul karena banjir cenderung agresif, 
meskipun mereka tidak biasanya. Mungkin berbahaya untuk menganggapnya sebagai 
pengecualian. " 

"... Yah, itu mudah untuk dikalahkan selama kita memiliki setidaknya lebih banyak 
kekuatan serangan." 

Itu adalah musuh yang sulit untuk dilawan, tetapi memiliki kelemahan yang jelas. 

Itu adalah titik lemah yang dimiliki semua monster yang berfokus pada pertahanan: 
mereka tidak memiliki cara untuk mempertahankan diri dari serangan yang melebihi 
kekuatan pertahanan mereka. Itu sudah cukup untuk membuat Shin merasa optimis. 

Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Heltoros dan Selcikeus sama-sama monster yang 
agresif, tetapi Gelgengar justru sebaliknya. 

Aneh sekali monster seperti itu lahir dari konflik antara monster lain. Hanya monster yang 
mengalahkan lawannya dengan kekuatan absolut yang akan menang pada akhirnya. 

"Apa yang akan kami lakukan tentang posisi kami? Saat ini, monster yang dipimpin oleh 
Heltoros diharapkan tiba lebih dulu, tapi, mengingat kehadiran Selcikeus, bukanlah ide 
yang baik untuk melawan mereka di dekat tembok. " 

Schnee angkat bicara dan Shin memutuskan untuk berhenti memikirkan itu untuk saat ini. 

Dia tidak memiliki bukti kuat saat ini dan menggambar strategi balasan melawan serangan 
monster memiliki prioritas yang lebih tinggi. 
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Tidak seperti Shin dan partainya, tentara yang ditempatkan di belakang mereka mungkin 
tidak akan mampu menahan serangan jarak jauh Selcikeus. 

Garis pertahanan tidak akan runtuh setelah hanya satu tembakan, tetapi jika mereka terus 
diserang dari posisi yang terlalu jauh untuk merespon dengan baik, mereka pada akhirnya 
akan dimusnahkan. 

"Hal terbaik adalah membuat monster itu mengincar kita. Dalam hal ini, Schnee dan aku, 
menjadi yang tercepat, akan terus maju, sementara Shibaid dan yang lainnya tetap kembali 
untuk bertahan dari pemboman. Bagaimana menurut anda?" 

"Bahkan dengan perisaimu, Shin, kita tidak bisa mempertahankan seluruh pasukan. 
Untungnya, hanya ada satu Selcikeus. Jika kita cukup dekat untuk mengganggu jalur 
tembakannya, kita seharusnya bisa menangani semuanya. " 

Shin mengangguk pada lamaran Shibaid. 

Jika mereka menjauh, mereka tidak akan pernah tahu di mana Selcikeus akan menembak 
dan tidak bisa mempertahankan seluruh pasukan sekutu. Satu-satunya cara lain adalah 
mendekatkan diri. 

"Kalau begitu aku akan pergi dengan Shibaid. Monster selain Selcikeus tidak dapat 
melakukan serangan pada jarak itu, dan bahkan jika ada beberapa yang bisa, kita hanya 
perlu membakar semuanya. " 

Sety jelas sangat ingin pergi, terbukti dari pilihan kata-katanya yang penuh warna. 

Dia memberikan sedikit kesan sembrono, tapi bagi Sety, anggota party yang 
mengkhususkan diri dalam sihir ofensif, untuk menembakkan rentetan mantra dari 
belakang Shibaid, perisai terbesar party, bukanlah pilihan yang salah sama sekali. 

"Oke, jadi kalian berdua akan menuju ke sana dari awal. Jika perhitungan kita benar, 
bahkan meriam Selcikeus tidak akan mampu meruntuhkan tembok, tapi kita tidak perlu 
mengujinya. Jika kita harus menghancurkannya, saya lebih suka melakukannya secepat 
mungkin. Filma dan aku akan mengurus Heltoros. Tiera, Anda dan Kagerou akan 
mengalahkan monster yang kami lewatkan. Schnee akan mendukung Tiera dan berdiri di 
tengah antara tembok dan posisi kita, siap untuk keadaan darurat apa pun. Bagaimana 
bunyinya? " 

Shin dan yang lainnya tidak berpikir mereka bisa menangani semuanya sendiri. 

Jika tujuan monster adalah untuk maju ke daratan lebih dari apapun, banyak dari mereka 
kemungkinan besar akan tergelincir oleh serangan serangan Shin. Tentara kekaisaran dan 
Church Warband harus berurusan dengan mereka. 

Para prajurit bukanlah warga negara biasa yang tidak berdaya di hadapan monster. 
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Dia mengatakan kepada Schnee untuk mundur terutama untuk siap menghadapi situasi 
yang tidak terduga, meskipun dia akan membantu tentara jika diperlukan. Dia mungkin 
tidak maju seperti kelompok Shin atau Shibaid, tapi dia akan melihat bagiannya dalam 
pertarungan. 

Lebih jauh, Shin tidak menyebut nama Yuzuha karena sudah diputuskan kalau dia akan 
pergi bersamanya. 

Ada kemungkinan bahwa semua monster sama sekali mengabaikan Shin atau yang lainnya 
dan langsung menuju lubang di dinding. 

Monster cepat yang mengikuti Heltoros adalah yang lebih mungkin lolos melewati Shin, 
jadi Yuzuha berfungsi sebagai tindakan balasan untuk mereka. 

"Mari gunakan strategi ini sebagai dasar." 

Shin dan partainya tidak dapat memutuskan seluruh strategi sendirian: kesimpulan akan 
diputuskan melalui diskusi dengan para perwira kekaisaran dan Warband Gereja. 

Bahkan jika hasilnya akan sama, mereka tidak bisa begitu saja memutuskannya sendiri. 

"Saya tidak berpikir ada cara lain." 

"Sshh, mereka akan mendengarmu!" 

Shin dan Milt berbicara sambil melihat Schnee dan Shibaid untuk mendiskusikan strategi 
dengan para petugas. 

Tujuan paling penting adalah untuk meminimalkan korban dan menghentikan monster 
untuk maju: strategi apa pun akan berakhir serupa dengan yang dipikirkan oleh pihak Shin. 

Karena level dan perlengkapan adalah faktor utama dalam kasus ini, ada batasan 
bagaimana taktik atau strategi dapat memengaruhi hasil pertempuran. 

Itu bukanlah pertarungan antar makhluk manusia, jadi mereka juga harus 
memperhitungkan monster yang membuat gerakan tak terduga. 

"Sekarang setelah kupikir-pikir, fakta bahwa dunia seperti permainan ada cukup aneh." 

"Kamu hanya memikirkannya... sekarang?" 

Konsep level mungkin adalah contoh terbesar: dalam game, itu adalah elemen yang 
dimaksudkan agar pemain dapat menikmati game untuk waktu yang lama. Namun 
kenyataannya, itu hanya menjadi rantai yang mengikat. 

Naik level bukanlah proses yang sederhana atau cepat, jadi jika mereka bertarung secara 
normal, manusia hanya akan diarahkan oleh monster. 
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"Ada hal-hal yang bisa kita lakukan karena dunia ini seperti permainan." 

Untuk melawan ratusan, ribuan monster sendiri atau sebagai kelompok kecil. Dan mampu 
memberikan pengaruh. 

Fantasi seperti itu menjadi kenyataan di dunia ini. 

"Sepertinya mereka sudah mencapai kesimpulan." 

"Baik. Baiklah, saatnya untuk serius. " 

Shibaid mengangguk ke arah Shin: itu adalah tanda bahwa pembicaraan berjalan seperti 
yang mereka harapkan. 

Tiga hari lagi hingga operasi. 

Gerombolan monster yang lebih besar dari yang pernah terlihat sebelumnya semakin 
mendekat setiap menit. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 17 - 3.3 
TNG Vol. 17 Bab 3 Bagian 3 "Mereka akhirnya terlihat." 

Shin berbicara sambil melihat awan debu dan asap di kejauhan, yang diangkat oleh 
monster. 

Posisinya saat ini kira-kira satu kemel dari area tempat dia menyebarkan jebakan. Seperti 
yang diharapkan, yang pertama tiba adalah kumpulan monster tipe hewan, dipimpin oleh 
Heltoros. 

Monster seperti harimau yang memerintah mereka sedang berlari di depan kawanan, 
secara alami. 

Namun, ada beberapa perbedaan dari informasi yang mereka terima. Kedua kepalanya 
telah tumbuh menjadi ukuran yang jauh lebih besar dari biasanya. 

Selanjutnya, taring binatang itu sekarang membentang ke pangkal lehernya. 

"Itu pasti berevolusi dalam perjalanan ke sini." 

-- Heltoros Garze Level 840 

Bukan hanya kepalanya, tapi seluruh tubuhnya kira-kira dua kali ukuran Heltoros rata-rata. 

Spesimen tingkat lanjut dengan kecepatan dan kekuatan otot yang lebih tinggi. Rahangnya 
bahkan bisa melewati lehernya, mencapai batang tubuhnya jika terbuka lebar. Itu tampak 
seperti mulutnya terdiri dari sepertiga tubuhnya. 

"(Saya mengonfirmasi bahwa Heltoros berevolusi ke bentuk lanjutan. Selcikeus dan 
Gelganger mungkin melakukan hal yang sama. Semuanya !!)" 

Shin mendesak rekan satu timnya untuk berhati-hati melalui Mind Chat, lalu mengirim 
pesan ke pasukan yang ditempatkan di belakangnya. 

Dia tidak berniat membiarkan Heltoros menerobos garis pertahanannya, tapi monster lain 
mungkin juga ikut bertenaga. 

Jumlah monster yang besar sudah cukup menjadi ancaman: jika para prajurit melawan 
mereka tanpa mengetahui bahwa mereka mungkin lebih kuat dari biasanya, mereka 
mungkin akan membayar harga yang mahal. 

"Target pertama kita adalah yang itu, kan?" 

Filma memandang Heltoros Garze, 『Scarlet Moon』 tergantung di bahunya. Dia sangat 

ingin melepaskan. 
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"Ya, kehadiran pemimpin saja membuat kelompok itu jauh lebih berbahaya. Yuzuha, Anda 
menangani monster yang lolos. Aku akan memberikan serangan pertama, tapi kupikir 
beberapa monster akan lolos sampai kita mengalahkan monster itu. " 

"Kamu memengang perkataanku!" 

Yuzuha berdiri di samping Shin dalam bentuk aslinya. 

Dia masih belum sepenuhnya kembali ke bentuk aslinya, tetapi sangat dekat dengannya: 
tubuhnya sekarang berukuran sekitar 10 mel, tidak termasuk ekor. 

Kemampuan mentalnya tampaknya tumbuh bersama dengan tubuhnya: ucapannya tidak 
menunjukkan kekanak-kanakan seperti biasanya. Auranya yang mengintimidasi sebagai 
salah satu monster terkuat di dunia jauh lebih kuat. 

Dia berubah di depan tentara kekaisaran dan Warband Gereja, sehingga mereka tidak akan 
salah mengira dia sebagai monster musuh, tetapi bahkan beberapa perwira mundur karena 
ketakutan dan kagum. 

"Aku akan melempar sesuatu yang besar untuk pukulan pertama. Filma, tolong katakan itu 
pada pembawa pesan. " 

Shin berbicara sambil melihat tembok besar yang berdiri di belakang mereka, begitu tinggi 
sehingga Anda harus melihat ke langit untuk melihat puncaknya. 

Operasi pembangunan tembok terus berlanjut selama kecepatan monster dan persiapan 
serangan balik diperbolehkan: 『End Wall』 akhirnya didirikan sehari sebelumnya. 

Sosok bangunan besar yang mengguncang tanah saat naik ke langit sungguh menakjubkan. 

Tidak ada monster, tidak peduli seberapa kuat atau tinggi levelnya, akan lewat lebih lama 
lagi. 

Kehadiran dan massa tembok yang luar biasa mengilhami kepercayaan seperti itu di hati 
siapa pun yang melihatnya. Bahkan Shin, yang telah melihat banyak monster raksasa dalam 
hidupnya, tidak bisa tidak terkesan. 

Teman lamanya telah mendedikasikan hidupnya untuk membuat 『End Wall』. Buah dari 

usahanya sekarang berdiri tegak, untuk melindungi semua orang di belakangnya. 

Pasukan yang ditempatkan di benteng lain, bersiap untuk serangan monster, juga 
melaporkan bahwa tembok telah didirikan di sisi mereka juga. 

Fakta bahwa tidak ada kecelakaan tak terduga yang terjadi selama pembangunan tembok 
adalah salah satu alasan mengapa Shin, partainya, dan para prajurit merasa percaya diri. 
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Jika lubang lain terbuka di dalamnya, mereka harus mengirim seseorang ke sana secepat 
mungkin. 

Namun, hal seperti itu tidak terjadi: mereka semua tahu bahwa mereka hanya perlu 
melindungi celah yang satu ini. Semangat mereka berada pada titik tertinggi sepanjang 
masa. 

"Saya mendapat tanggapan. Kita bisa pergi kapan saja! " 

"Ini dia...!" 

Kekuatan sihir meluap dari tubuh Shin. Dia memilih skill yang sama yang dia gunakan saat 
banjir besar di Balmel, 【Blue Judgment】. 

Badai yang disebabkannya menyebar ke sekeliling setelah menghantam tanah, jadi itu 
mempengaruhi jarak yang lebih luas dari yang pertama. Itu adalah keterampilan yang ideal 
ketika tujuan utamanya adalah untuk memotong jumlah musuh. 

Langit, di mana sebelumnya hanya awan tipis yang bisa dilihat, segera menjadi tebal 
dengan awan gelap. Awan yang menghujani petir biru pucat. 

Itu mungkin terlihat seperti pemandangan yang indah dari kejauhan. Bagi siapa pun di 
bawah awan, bagaimanapun, itu hanyalah bencana. 

Gerombolan monster yang dipimpin oleh Heltoros Garze bergerak sebagai kelompok yang 
dikontrol dengan ketat, jadi mereka semua agak berdekatan. 

Itu seperti situasi yang meminta Shin untuk menggunakan 【Blue Judgment】. 

Petir menghantam area dengan kepadatan monster tertinggi, sedikit di belakang Heltoros 
Garze. 

Shin memberikan pukulan ini dengan 【Limiter】 sepenuhnya dihilangkan. Kekuatan dan 

jangkauan serangannya kira-kira dua kali lipat dari 【Penghakiman Biru】 Schnee. 

Itu adalah pemandangan yang sangat tidak wajar bagi orang-orang di dunia ini. Salah satu 
tentara kekaisaran Kilmont yang menyaksikannya kemudian menggambarkannya seperti 
ini: "Daripada badai petir, itu tampak seperti pilar cahaya biru yang jatuh dari langit." 

"Kupikir aku tahu bagaimana itu akan berubah, tapi kamu pergi ke atas dan ke luar sekali 
lagi ... mayoritas monster pasti sudah pergi, kan?" 

"Ini seperti lubang terbuka di tengah pak, ya. Tapi masih ada lebih dari setengahnya. 
Mereka bertelur terus menerus selama beberapa hari. " 
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Monster yang dikalahkan oleh serangan Shin adalah monster dengan kecepatan dan level 
yang cukup untuk mengimbangi Heltoros Garze. 

Lubang yang terbuka di pak itu segera diisi oleh monster yang datang dari belakang. Pada 
peta, area di belakang jangkauan efek 【Blue Judgment】 tercakup dalam titik merah. 

Mereka sudah tahu tentang ukuran bungkusan itu, tetapi tidak bisa tidak mengagumi 
betapa luar biasa tingginya jumlah mereka. 

Keterampilan deteksi Shin, bagaimanapun, memberitahunya bahwa tingkat rata-rata 
monster yang tertinggal di belakang jauh lebih rendah. Lagipula, tidak semua monster 
berada dalam jarak level tinggi yang sama. 

"Oke, ini ujian ketahanan mulai sekarang." 

"Baik. Aku ingin sekali merekam 【Blue Judgment】 lagi, tapi sepertinya itu tidak akan 

berhasil. Ah, pastikan kamu tidak pergi ke area tempat aku memasang jebakan, oke? Kami 
akan menyerang setelah mereka tertangkap. " 

Shin mencoba mengeluarkan 【Blue Judgment】 lagi, tetapi sepertinya skill itu tidak akan 

aktif dalam waktu dekat. Dia merasa seperti kekuatan sihir yang dia lepaskan tersebar 
dalam kabut di sekelilingnya. 

Dia juga merasa bahwa kekuatan sihir tidak menghilang begitu saja. 

Mungkin karena pelatihan kontrol kekuatan sihir yang dia mulai setelah datang ke dunia 
ini, dia merasa penguasaan kekuatan sihirnya telah berubah. Itu adalah sensasi yang terlalu 
samar untuk diungkapkan dengan kata-kata, tapi dia yakin ada sesuatu yang berbeda dari 
sebelumnya. 

"Saya harus mengulanginya lagi jika saya punya waktu." 

"Apa yang salah?" 

"Tidak, tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa besar manfaat perangkap itu. " 

Bahkan setelah 【Penghakiman Biru】, Heltoros Garze tidak menunjukkan tanda-tanda 

melambat atau melihat ke belakang. 

Hal yang sama bisa dikatakan untuk monster di sekitarnya. Mereka semua terus berlari 
lurus ke depan, tanpa melirik saudara-saudara mereka yang kalah atau terluka. 

Berdasarkan fakta bahwa mereka langsung menuju posisi Shin, meskipun mereka tidak 
seharusnya dapat melihatnya, tujuan mereka mungkin sudah ditentukan sejak awal. 

Itu adalah celah di dinding di belakang Shin. 
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"Tidak ada keraguan sama sekali." 

Monster yang dipimpin oleh Heltoros Garze bergegas menuju area yang penuh dengan 
jebakan. 

Dibantu oleh keterampilan deteksi kekuatan sihir, atau mungkin naluri liarnya, Heltoros 
Garze dengan cekatan bergerak zig-zag di sekitar tombak bumi dan patung-patung aneh 
yang muncul dari tanah. Itu juga membuka rahangnya, memanjang ke dekat badannya, 
untuk memuntahkan api yang terbungkus petir. 

Serangan nafas monster tampak seperti api, tapi berbeda dari api biasa. Sifat serangan 
nafas bisa berubah jika monster itu menghendakinya. 

Heltoros Garze tidak terkecuali: nafasnya mengalir di tanah, menghanguskannya dan 
menghancurkan jebakan Shin dalam prosesnya. 

"Sepertinya dia memperhatikan jebakan. Itu tidak melakukannya sejak awal karena bisa 
menghindarinya, kurasa? " 

"Ya, menurutku juga begitu. Yah, bagaimanapun juga aku memasang jebakan untuk 
memperlambat mereka. Seperti yang diharapkan dari monster tingkat tinggi yang canggih, 
itu dapat menghancurkan bahkan yang utama. " 

Beberapa monster yang muncul dari belakang Heltoros Garze tertusuk tombak atau 
menabrak rintangan dan dikirim berguling-guling di tanah. 

Secara keseluruhan, hanya beberapa monster yang bisa menghindari jebakan sepenuhnya. 
Semakin dekat mereka dengan Heltoros Garze, semakin besar kemungkinan mereka 
melakukannya. 

Meski begitu, mereka tidak bisa menghancurkan jebakan dengan cara yang sama seperti 
bos mereka. 

Monster-monster yang mengikuti jalur Heltoros Garze dengan tepat kurang lebih tidak 
terluka, tetapi yang lain terkadang tertangkap oleh jebakan dan merusak diri mereka 
sendiri atau monster di sekitarnya. 

Beberapa tercabik-cabik oleh ledakan, yang lain membeku dan hancur berkeping-keping, 
yang lainnya tenggelam ke dalam tanah. 

Berbagai jebakan yang tersembunyi di lingkungan mengubahnya menjadi tempat 
pembantaian. 

"Sejujurnya, aku hampir merasa kasihan pada mereka!" 
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Demikian kata Filma setelah mengayunkan 『Scarlet Moon』 yang dibalut api, melepaskan 

tebasan panas yang membakar yang mengubah beberapa monster menjadi abu. 

Berkat jebakan, hanya beberapa monster yang muncul. Itu mungkin untuk mengurangi 
jumlah mereka dengan serangan jarak jauh. 

Mereka tidak langsung menuju posisi Shin, mungkin karena mereka masih cukup jauh dari 
mereka. 

Shin dan Filma menggunakan keterampilan yang meningkatkan penglihatan mereka dan 
dapat melihat monster dengan baik, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk 
lawan mereka. 

"Yah, mereka adalah jebakan yang awalnya digunakan oleh pemain level tinggi untuk 
mengalahkan monster mematikan." 

Shin menggunakan keterampilan sihir dengan presisi tinggi untuk menembak jatuh 
monster yang masuk tanpa menghancurkan jebakan. Akan sia-sia untuk 
menghancurkannya selagi masih efektif. 

Namun, itu tidak akan bertahan lama. Heltoros Garze, yang terus berlari sambil 
menghancurkan jebakan, akhirnya berhasil melewati area yang terperangkap. 

"Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan, ayo kita selesaikan dengan cepat. Yuzuha, urus 
sisanya! " 

"Ya, Shin!" 

Yuzuha melolong keras. Raungan yang begitu kuat mengguncang atmosfer dan 
mengganggu pergerakan monster yang mengikuti Heltoros Garze. 

Sekarang Yuzuha lebih akrab dengan kekuatan aslinya, levelnya melebihi 900. 

Ekornya juga tumbuh menjadi 8. Auranya sudah cukup menakutkan, namun dia masih jauh 
dari bentuk lengkapnya. 

Meninggalkan Yuzuha, penuh dengan semangat juang, untuk menangani monster yang 
lebih rendah, Shin dan Filma menuju ke Heltoros Garze. 

Shin sekarang memegang pedang panjang berbilah tunggal lurus. Dari gagangnya 
membentang empat tonjolan seperti taring, memberi kesan seperti binatang karnivora 
yang sedang berburu mangsanya. 

Itu adalah katana Tingkat Kuno Superior 『Hunter Fang』. 
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Itu adalah salah satu senjata terbaik Shin untuk membunuh monster seperti binatang: 
kemampuan dan statistiknya sebagian besar difokuskan untuk memberikan kerusakan 
kritis pada monster berkaki empat dan monster seperti binatang lainnya. 

『!?』 

Heltoros Garze, serta semua monster yang berlari di depan gerombolan itu ke arah Shin 
secara umum, berbalik ke arahnya. Mereka masih terlalu jauh untuk bisa melihatnya. 

Bahkan jika mereka tidak bisa melihatnya, mereka semua menuju ke arah yang sama. 

Alasannya tentu saja Shin 『Hunter Fang』. 

Senjata yang menyebabkan kerusakan kritis pada monster tertentu memiliki karakteristik 
tertentu: semakin mengasah kemampuan kerusakan kritis mereka, semakin banyak 
perhatian -- dalam istilah game, "aggro" -- yang mereka tarik dari kategori monster itu. 

Menurut Yuzuha, senjata itu sendiri memancarkan niat membunuh. 

Berkat informasi yang mereka miliki tentang monster yang masuk, Shin dapat memperkuat 
senjata khususnya untuk menangani kerusakan kritis terlebih dahulu. 

『Hunter Fang』 dan senjata khusus lainnya di kotak item Shin sekarang bahkan lebih 

mematikan daripada di era game. 

Kemampuan mereka yang ditingkatkan juga menyebabkan mereka menarik lebih banyak 
aggro dari sebelumnya. 

Tidak terpengaruh oleh perhatian yang meningkat, Shin mempersiapkan 『Hunter Fang』 

untuk menyerang. 

Dia mengarahkan ujung pedang ke arah Heltoros Garze dan menusuknya lurus. Monster itu 
masih terlalu jauh untuk dijangkau pedang, tapi 『Hunter Fang』 mengisi jarak dengan 

seberkas cahaya. 

"Hmm, tebak dia bisa mengelak sebanyak ini." 

Karena jarak diantara mereka, Shin harus melakukan skill lebih cepat dari biasanya untuk 
bisa mengenai Heltoros Garze dengan itu. Meski begitu, Heltoros Garze menjauh dari 
lintasan pancaran sinar itu. Pergerakannya menunjukkan bahwa itu akan membutuhkan 
lebih banyak untuk berhasil mendaratkan pukulan. 

Apa yang telah ditembakkan Shin melalui Hunter Fang』 adalah serangan jarak jauh 

melalui skill Martial tipe Katana Katana Strike】. 
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Skill ini digunakan untuk mengubah serangan dorong ke jarak jauh: jangkauannya sangat 
sempit, tapi sulit dilihat, jadi bisa digunakan sebagai serangan sniping. 

Tidak hanya menebas senjata, tapi semua jenis senjata memiliki kesamaan skill dengan 
nama yang mirip dan jenis efek yang sama. 

Setelah menghindari 【Katana Strike】 Shin, Heltoros Garze mendeteksi sumber serangan 

dan berbalik tepat ke arah Shin. 

Hanya Shin dan Filma yang pergi ke arah Heltoros Garze: berdasarkan asal serangan, 
mungkin tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu datang dari Shin. 

Heltoros Garze bergegas menuju Shin, memperlihatkan taringnya. Namun, beberapa detik 
kemudian, gerakannya berubah secara tak terduga. 

Itu berhenti mati di jalurnya, masih menatap ke arah Shin. Mereka sekarang cukup dekat 
sehingga binatang itu bisa melihatnya. 

"Apa? Mereka berhenti?" 

Tidak hanya Heltoros Garze, tetapi sebagian besar monster yang mengikuti jejaknya juga 
berhenti. 

Monster-monster itu hangus oleh jebakan api, yang bagian tubuhnya membeku, yang 
tertusuk tombak tanah -- mereka semua hanya memandangi Shin dan Shin. 

Bahkan monster yang terlalu jauh untuk bisa melihatnya melakukannya. Shin tahu bahwa 
semua mata di area ini, kecuali sekutunya, tertuju padanya. 

"Hei Shin ... apakah senjata khusus selalu menarik begitu banyak aggro?" 

"Rasanya berbeda dari itu. Selain itu, bahkan monster di luar jangkauan aggro pun 
berhenti. Apa yang terjadi di sini?" 

Sampai beberapa detik yang lalu, medan pertempuran dipenuhi dengan raungan monster, 
geraman, jeritan kesakitan, ledakan keras, dan suara nyaring dari aktivasi perangkap beku. 
Sekarang, bagaimanapun, tidak ada yang tersisa selain keheningan. Debu dan asap yang 
ditimbulkan oleh ledakan perlahan-lahan terbawa angin. 

Bahkan Filma, dengan pedang di tangan, ingin bertarung, dibuat bingung oleh reaksi 
monster. Suaranya juga menunjukkannya. 

Itu sama untuk Shin: ada fakta jangkauan aggro 『Hunter Fang』, tetapi juga karena dia 

tidak menggunakan keterampilan apa pun untuk fokus aggro pada dirinya sendiri. 
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Dia belum pernah melihat monster bereaksi seperti yang dilakukan Heltoros Garze dan 
monster lainnya. Seolah-olah seluruh kelompok dapat melihat apa yang dilihat oleh 
Heltoros Garze. 

『------------』 

Mulut Heltoros Garze bergerak. Shin menontonnya dengan perhatian khusus, karena itu 
adalah pemimpin kelompok itu, jadi dia menyadarinya. 

Itu bukan hanya menggeram. Itu bukan hanya membuka dan menutup rahangnya. 
Mulutnya bergerak tidak wajar, seolah-olah monster sedang mengartikulasikan kata-kata 
yang sebenarnya. 

『AWOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHH !!!!!』 

Beberapa menit kosong berlalu. Sebelum Shin bisa memutuskan apakah akan mendekat 
untuk melihat apa yang sedang terjadi atau menggunakan kesempatan untuk menyerang, 
Heltoros Garze pindah. 

Raungan keras bergema di seluruh medan perang yang sunyi. 

"(Dikatakan, 'DITEMUKAN!'.)" 

Yuzuha mengirim Obrolan Pikiran. Heltoros Garze relatif dekat dengannya dalam hal 
spesies, jadi dia bisa memahami raungan binatang itu. 
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Vol. 17 - 3.4 
TNG Vol. 17 Bab 3 Bagian 4 "Ditemukan? Apakah yang mereka maksud adalah Shin? " 

"Saya pikir begitu, menilai dari bagaimana mereka menatap lubang dalam diri saya. Tidak 
mungkin hanya pedang ini. " 

Shin menjawab pertanyaan Filma sambil melirik 『Hunter Fang』 di tangan kanannya. 

Senjata khusus, terlepas dari kemampuan atau rasio kerusakan kritis, bukanlah item yang 
sangat langka. 

Bahkan jika itu sangat berbahaya bagi Heltoros Garze dan monster lainnya, Shin yakin 
mereka tidak akan bereaksi dengan mengatakan sesuatu seperti "Ditemukan". 

"Yah, katakanlah mereka memberi kita waktu untuk melakukan peregangan sebelum hal 
yang sebenarnya!" 

Lingkaran sihir muncul di tanah di sekitar Shin. Dia tidak hanya berdiri di sana 
memperhatikan monster dan berbicara: dia telah menyiapkan mantra sihir untuk monster 
selain Heltoros Garze. 

Alasan mengapa dia menggunakan lingkaran sihir untuk mantranya, meskipun fakta bahwa 
Shin bisa mengeluarkan sihir yang kuat tanpa mengucapkan mantra, adalah karena 
menuangkan lebih banyak MP memungkinkan mantranya berlanjut bahkan setelah Shin 
meninggalkan lingkaran sihir. 

Mantra itu menciptakan meriam otomatis kecil. 

"Baiklah, terlepas dari bagaimana monster mungkin bertindak tidak biasa barusan, apa 
yang harus kita lakukan tidak berubah." 

Sementara Shin selesai menyiapkan lingkaran sihir, Filma melompat ke arah Heltoros 
Garze. 

Gerakan berkecepatan tinggi yang diberikan oleh pengusiran kekuatan sihir armornya 
membuatnya terlihat seperti sedang terbang. 

Jika terlalu banyak waktu berlalu mereka akan dikelilingi oleh monster, tapi berkat 
mobilitasnya dia bisa menerobos kapan saja. 

Untuk serangan pertama, Filma membungkus 『Scarlet Moon』 dengan api dan 

menyerang dari depan. 
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Lawannya adalah monster tingkat tinggi tingkat lanjut, namun: tidak peduli seberapa 
banyak mobilitas yang dia miliki, jika dia bisa melihat jalur pedangnya, tidak mungkin dia 
mendapatkan serangan yang tepat. 

Heltoros Garze berjongkok dan dengan mudah menghindari tebasan yang membakar 
udara. 

Filma's 『Scarlet Moon』 ditingkatkan oleh Shin menjadi versi yang lebih baru. Binatang 

itu mungkin mengerti bahwa akan berbahaya untuk memblokirnya. 

"Kamu tidak mau bermain denganku?" 

Filma, momentumnya didorong oleh pengusiran kekuatan sihir, dan Heltoros Garze saling 
bersilangan. 

Filma mengalami mundurnya gambar 『Scarlet Moon』, berat badannya sendiri, dan 

percepatan dengan pengusiran kekuatan sihir. Karena Filma tidak memiliki sub-senjata, dia 
hanya dapat melakukan serangan tambahan melalui sihir dalam situasi seperti itu. 

Tidak jelas apakah Heltoros Garze menyadarinya atau tidak, tapi jelas tidak 
memperhatikannya. 

Itu meremehkannya. 

Karena setelah 『Scarlet Moon』 mengiris udara di atas monster itu, dia menyerang lagi 

dari atas kepala monster itu, dan kali ini dia tidak bisa sepenuhnya menghindari 
pedangnya. 

Naluri binatang, ya? 

Jadi Filma berbisik pada dirinya sendiri sambil mengejar Heltoros Garze. Bahkan jika 
terluka, monster itu tidak berhenti berlari. 

Dia telah mengayunkan 『Scarlet Moon』 yang bertujuan untuk menghancurkan kepala 

kiri binatang itu, tetapi Heltoros Garze memutar tubuhnya pada detik terakhir. 

Namun pedang itu tidak bisa mengelak sepenuhnya: pedangnya, bersinar dalam cahaya 
zamrud yang berbeda dari api tebasan pertama, meninggalkan luka besar di punggung 
Heltoros Garze. 

"Jika kamu terus mengabaikanku seperti itu, kamu akan melukai harga diriku." 

Potongannya sama sekali tidak ringan, jadi akan normal bagi Filma untuk menggambar 
aggro karenanya. 
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Heltoros Garze, bagaimanapun, tidak berhenti sedetik pun. Selain itu, dia bahkan tidak 
melirik Filma. Sepertinya itu lolos dari serangannya dan apa yang bisa terbukti fatal juga. 

"(Apakah raungan itu dari sebelum keterampilan khusus?)" 

"(Namun, saya tidak melihat buff atau status khusus tertentu.)" 

Shin membalas Obrolan Pikiran Filma, lalu menyiapkan 『Hunter Fang』 untuk menyerang 

Heltoros Garze. 

Monster yang menghadapi senjata khusus biasanya bersikap waspada terhadap bahayanya, 
tapi kali ini tidak ada yang seperti itu. 

"(Bagi saya sepertinya tidak mau repot-repot melihat saya, tetapi tidak bisa. Ini bereaksi 
sedikit jika saya berada dalam bidang penglihatannya, tetapi kemudian itu hanya memberi 
saya minimum reaksi naluriah!) " 

Filma tidak melepaskannya: dia menyerang Heltoros Garze lagi sementara Garze terus 
berlari menuju Shin. 

Rantai cahaya memanjang dari ujung pedangnya menuju monster itu. 

Itu adalah 【Arc Bind】, salah satu skill tipe pembatasan yang paling kuat. 

Bahkan jika Heltoros Garze berada di atas level 800, itu akan dipaksa untuk berhenti jika 
terkena skill seperti itu. 

Rantai skill itu sangat kokoh dan sulit untuk dipatahkan. Pilihan terbaik yang tersedia 
adalah menghindarinya. 

Rantai itu menyebar luas untuk menghilangkan kemungkinan rute pelarian bagi Heltoros 
Garze. Sebelum bisa benar-benar dikepung, monster itu melompat ke udara. 

"Seperti yang diharapkan." 

Jadi kata Filma, menunggu di tempat Heltoros Garze melompat, 『Scarlet Moon』-nya siap 

untuk menyerang. 

Karena Heltoros Garze tampaknya sangat ingin mendorong ke depan, dia mengira itu akan 
melompat ke sana dan bersiap untuk itu. 

Api emas menari-nari di sekitar pedang 『Scarlet Moon』. Filma melompat ke udara dan 

berputar sekali: api yang dilepaskan oleh pedangnya membuatnya tampak seperti burung 
phoenix bersayap emas. 

Keterampilan kombinasi tiga 【Blade Regal dari Soaring Phoenix】. 
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Itu adalah salah satu keterampilan "Shiden" tertinggi dari seni pedang, menggabungkan 
seni pedang, sihir api, dan sihir cahaya. 

Heltoros Garze tidak bisa bergerak di udara. Sebagai perjuangan terakhir, ia mencoba 
menghancurkan pedang emas yang turun secara diagonal dari kanan dengan rahang kepala 
kirinya, tetapi pedang itu menghancurkan taringnya dan mulai mengiris tubuh binatang itu. 

Namun, keterampilan itu tidak berhenti di situ. 

Filma berputar sekali lagi, menambahkan gaya sentrifugal ke 『Scarlet Moon』 dan 

mengayunkannya lagi ke atas. 

Kepala kanan Heltoros Garze dipenggal dan akhirnya monster itu berhenti bergerak. 

Dua tebasan di udara dari posisi lebih tinggi dari lawan. Itu adalah bentuk dasar dari 【

Regal Blade of the Soaring Phoenix】. 

Untuk kelompok monster, bagaimanapun, kehilangan pemimpin mereka bukanlah kesialan 
terakhir mereka. 

【Regal Blade dari Soaring Phoenix】 energi terkonsentrasi di bilahnya dan melepaskan 

tebasan yang kuat ke arah musuh. Semakin kuat musuh, semakin banyak energi yang 
dikonsumsi. 

Kekuatan Filma yang dimasukkan ke dalam Regal Blade of the Soaring Phoenix】 tidak bisa 

dihabiskan hanya dengan melakukan dua tebasan dasar. 

Karena statistiknya yang lebih tinggi dan peningkatan senjata, skill itu akhirnya menjadi 
lebih kuat dari yang dia harapkan. 

Tebasan emas yang memotong tubuh Heltoros Garze, masih membakar energi, terbang 
menuju monster di belakang. 

Setelah mendarat, tebasan tersebut menyebarkan percikan emas dalam bentuk riak. 

Itu adalah pemandangan yang indah, tapi monster yang menyentuh percikan api berubah 
menjadi abu dalam sekejap. Bahkan percikan terkecil pun bisa membakar monster besar 
dalam waktu singkat. 

Dari sudut pandang monster, itu seperti dinding api panas yang tak tertahankan mendekat. 
Monster normal mana pun akan melarikan diri saat melihatnya. 

"Kekuatan skillnya naik, mungkin terlalu banyak. Ini berguna sekarang, tapi saya harus 
menyesuaikannya sedikit lagi. " 
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Kurangnya kendali atas kekuatan suatu keterampilan bisa berbahaya selama pelatihan. 
Namun, ini bisa menjadi kesempatan bagus bagi Filma untuk mengujinya. 

"Bagaimanapun, mereka tidak hanya tidak berhenti, tetapi mereka bahkan tidak ragu 
sedikit pun." 

Sebelum gravitasi memaksanya kembali ke tanah, Filma menatap monster-monster itu. 

Mereka terus berlari seolah-olah mereka bahkan tidak bisa melihat percikan emas, 
menyerbu dengan cepat ke dalam api. Pemandangan aneh itu membuat ekspresinya 
cemberut. 

Filma akhirnya mendarat dan menyiapkan 『Scarlet Moon』 lagi. Bahkan jika pemimpin 

kelompok itu, Heltoros Garze, telah pergi, kemajuan monster tidak berhenti. 

Satu-satunya cara untuk menyelesaikan situasi ini adalah mengalahkan setiap monster. 

Agak jauh darinya, bola api menghantam tanah. 

Meski berukuran sedang 50 cemel, bola api tersebut menyebabkan ledakan besar yang 
mengguncang tanah di sekitarnya. Lingkaran sihir Shin telah memulai rentetannya. 

Dia tidak hanya menembak bola api. 

Bola petir yang menghujani petir di sekitar mereka. Bola es yang membekukan tanah dan 
semua monster di sekitarnya. 

Bola angin yang menyebarkan bilah angin transparan kemana-mana. Lingkaran sihir 
menembak bola dari berbagai elemen sihir. 

Setelah beberapa saat, bola biru dan putih, jelas diisi dengan lebih banyak kekuatan sihir 
daripada yang lain, mendarat di tempat dengan kepadatan monster yang lebih tinggi. Bola 
ini ditembak oleh Shin sendiri. 

Setelah itu mengenai kelompok monster, tanah di bawah mereka membeku. Efek 
pembekuan pada tumbukan sama dengan bola es, tetapi perbedaannya adalah 
jangkauannya dan monster beku itu hancur bahkan jika tidak ada yang mengenai mereka. 

Area di mana bola itu mendarat dipenuhi dengan pecahan kecil monster yang hancur, 
seperti debu berlian. 

Masih terlalu banyak. 

Mereka telah mengalahkan lebih dari seratus, tetapi gerombolan monster yang masuk 
tidak ada habisnya. 

"Apa menurutmu paket lain akan datang dengan cara ini jika aku tetap di sini?" 
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"Lebih mudah untuk melindungi orang lain seperti itu, tapi aku ingin tahu apakah sesuatu 
yang nyaman seperti itu akan benar-benar terjadi...?" 

Apakah fokus aneh pada Shin hanya memengaruhi paket Heltoros, atau juga paket lain 
yang berkeliaran di benua? Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. 

Shin mencoba menghubungi Shibaid dan yang lainnya tentang hal itu, sambil mengayunkan 
pedangnya dan merapal mantra, ketika itu terjadi. 

Naluri Shin memberitahunya bahwa serangan akan datang. Dia berbalik dan seluruh 
bidang pandangnya tenggelam dalam cahaya putih. Dia tidak punya waktu untuk 
menghindar. 

"Woooohhh!?!" 

Dia bereaksi dengan terkejut tetapi mengaktifkan skill pada saat bersamaan. Tubuhnya 
bergerak sebelum pikirannya melakukannya: Shin melambaikan telapak tangan kirinya ke 
arah serangan, dengan gaya seperti backhand. 

Telapak tangannya jauh lebih kecil dari seberkas cahaya yang mendekat, yang cukup besar 
untuk menelan seluruh tubuhnya. 

Skill itu telah diaktifkan secara mendadak, tapi penggunanya tetaplah Shin. Kekuatan sihir 
yang terkonsentrasi di telapak tangannya tidak dapat dibandingkan. 

Cahaya putih dan tinju bentrok. 

Sinar itu memusnahkan monster di sekitarnya, tanpa kehilangan kekuatannya, tapi tinju 
Shin tidak jatuh. Sebaliknya, cahaya putih dibelokkan dan dihamburkan sebelum sempat 
menyerang, seolah-olah menabrak dinding transparan. 

Cahaya putih menyimpang ke kiri dan kanan di sekitar Shin: beberapa percikan jatuh di 
kakinya, tetapi perlengkapan pertahanannya yang diperkuat tidak terluka. 

Meskipun serangan meluruh di sekitarnya, Shin bahkan tidak merasakan panas apapun: dia 
menyadari bahwa bahkan jika dia terkena, armornya akan melindunginya sepenuhnya dan 
merasa lega. 

Bahkan jika dia tahu di atas kertas bahwa serangan itu tidak akan mempengaruhinya 
secara dramatis, menjadi sasaran seperti itu masih mengejutkan. 

"Shin !?" 

Filma terkejut melihat Shin tiba-tiba diserang oleh pancaran cahaya itu. Dia begitu fokus 
pada banyak monster di sekitar mereka sehingga dia tidak menyadari serangan yang 
datang. 
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"Saya baik-baik saja!" 

Shin nyaris tidak bisa menangkap teriakan Filma saat dia menangkis balok dan berteriak 
padanya untuk tidak khawatir. 

Seberkas cahaya berlanjut selama sekitar lima detik: setelah tiga detik itu mulai menipis 
dan pada akhirnya memiliki sedikit atau tidak ada kekuatan ofensif. 

"Apa itu tadi?" 

Setelah pancarannya mati, monster yang masih hidup mulai menyerang lagi: saat 
bertarung melawan mereka, Shin melihat ke arah sumber pancaran. 

Cahaya putih memusnahkan monster apa pun dan mengukir tanah di belakangnya. Bintik-
bintik di mana cahaya dibelokkan atau tersebar berada dalam kondisi yang sama. 

Serangan itu datang dari arah Selcikeus dan kelompok monster serangga. Tepat ketika 
kemungkinan tertentu terlintas di benaknya, banjir suara menghantamnya. 

"(HEY SHIN !! BISAKAH KAU MENDENGAR SAYA !? SHIN !!)" 

"Whoa !!" 

Suara Mind Chat tidak akan melukai telinga bahkan jika itu keras, tapi volume suara yang 
keras membuat Shin terkejut. Karena itu, dia mengayunkan 『Fang Hunter』 begitu keras 

sehingga dia mengukir monster dan tanah. 

"(Aku bisa mendengarmu, Sety, tidak perlu berteriak. Ada apa?)" 

"(Ah, kamu baik-baik saja! Shibaid, Shin menjawab!)" 

Tanggapan Shin menyebabkan reaksi yang dia anggap hampir berlebihan, 

Situasinya tampak hingar bingar: mereka berbicara dengan normal, tetapi dia bisa 
mendengar percakapan melalui Mind Chat. Shin berpikir bahwa Shibaid mungkin mencoba 
meneleponnya juga. 

Dia sepertinya ingat mendengar suara saat dia memblokir serangan sinar. 

Dia sepenuhnya fokus untuk menangkis pancaran cahaya putih, jadi dia tidak bisa 
mendengar suara itu dengan jelas di atas suara tanah yang diukir dan raungan monster. 

"(Kamu tidak menanggapi, jadi aku merasa merinding.)" 

"(Saya mungkin sedang bertahan melawan serangan tepat pada saat itu. Maaf Shibaid, saya 
tidak menyadarinya.)" 
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"(Tidak, kami juga tidak mengharapkannya untuk menargetkanmu. Monster-monster itu 
tiba-tiba berhenti, jadi kami melihat lebih dekat untuk melihat apa yang terjadi ketika tiba-
tiba lagi seberkas cahaya melesat ke arah yang berbeda dari jalur mereka. Kami berlindung. 
belum melibatkan mereka, jadi skill perisaiku tidak mencapainya. Maafkan aku.) " 

"(Monster di sini juga mulai mengincarku secara tiba-tiba, dan kami tidak tahu kenapa. 
Pokoknya kami baik-baik saja, jadi jangan khawatirkan kami.)" 

Sejak Selcikeus menggunakan monster lain sebagai penghalang, Shibaid dan Sety belum 
benar-benar melihatnya. Serangan sinar juga ditembakkan tiba-tiba: segera setelah mereka 
menyadari itu mengarah ke Shin, mereka buru-buru menghubunginya melalui Mind Chat. 

Jarak yang ditempuh sinar Selcikeus lebih tinggi dari serangan jarak jauh yang diingat Shin, 
jadi sepertinya itu telah berevolusi menjadi bentuk yang maju atau bermutasi, seperti 
Heltoros. 

"(Ngomong-ngomong, Shibaid, apakah monster di sisimu mengubah arah mereka?)" 

Shin mengirim pertanyaan sambil mengiris monster di sekitarnya dengan tebasan terbang. 

Jika Selcikeus menargetkan Shin juga, kemungkinan raungan Heltoros berfungsi untuk 
memberi tahu monster lain tentang posisi Shin tinggi. 

Shin tidak tahu mengapa monster akan mengincarnya, tapi akan lebih mudah jika mereka 
tidak mengejar orang lain. 

Karena penyebabnya masih belum diketahui, dia memberi tahu Schnee untuk tetap diam 
tetapi meminta Yuzuha untuk beralih dari memilih yang tersesat menjadi bertarung habis-
habisan. 

Jika satu-satunya target monster adalah Shin, Filma dan Yuzuha bisa menyerang sesuka 
hati. 

"(Saya hanya bisa melihat barisan depan, tapi ya, mereka jelas mengubah arah.)" 

"(Benar. Mereka menuju langsung ke arah kita dulu, tapi sekarang mereka menuju ke arah 
yang sama sekali berbeda.)" 

Shibaid dan Sety memperhatikan bahwa monster itu menuju ke bagian pantai dari celah 『

End Wall』 pada awalnya, tapi sekarang berubah ke arah yang berlawanan dan menuju ke 

pedalaman. 

"Mereka datang langsung untukmu, Shin?" 

"Sepertinya begitu." 

Shin mengangguk ke Filma saat mereka melepaskan mantra api jarak jauh bersama-sama. 
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Monster serangga masih terlalu jauh untuk diketahui dengan pasti, tetapi perilaku dan 
waktu mereka membuatnya tampak sangat mungkin. 

"Oh, saya baru saja menerima pesan yang mengatakan bahwa paket Gelganger juga 
berubah arah." 

Begitu kata Filma sambil melepaskan tebasan yang menyala. 

Monster yang mereka lawan saat ini semuanya rata-rata level 300, jadi mereka mampu 
bertarung sambil berbicara. 

Filma membuka jendela menu untuk memeriksa isi pesan, tetapi tangannya tidak diam 
seperti yang dia lakukan. Dia hanya membutuhkan matanya untuk menggunakan menu. Itu 
juga bisa dipindahkan sesuai dengan gerakan kepala pengguna, jadi dia tidak perlu melihat 
ke satu titik tertentu. 

Jika level lawan cukup rendah, mereka dapat dengan mudah bertarung saat menelusuri 
pesan, seperti yang dilakukan Filma. 

"Paket itu juga menargetkan saya, ya?" 

"Mereka pergi langsung dari tembok, tapi tiba-tiba beralih ke arah tenggara-tenggara. 
Tidak diragukan lagi, sungguh. " 

Itu terlalu tidak terduga. Shin juga tidak bisa membantu tetapi menganggap monster itu 
mengincarnya. 

Itu pasti situasi yang lebih baik daripada semua paket monster yang menargetkan celah di 
dinding, tetapi setelah semua waktu dihabiskan untuk mengkhawatirkan bagaimana 
meminimalkan korban, agak mengecewakan untuk mengetahui bahwa semua perencanaan 
mereka mungkin tidak berhasil. banyak tujuan. 

"Mari kita begini. Situasi ini menjadi jauh lebih mudah untuk dihadapi. " 

Yuzuha bergabung kembali dengan Shin dan Filma, sambil menghujani bola api dan petir 
ke monster. Serangan jarak jauh adalah keahliannya: delapan ekornya terus menerus 
menembakkan mantra untuk mengurangi jumlah musuh. 

Dia bertarung dengan cara yang sama seperti Ekor Elemen, kutukan bagi keberadaan 
pemain dalam game. Aura mengintimidasi yang dia proyeksikan sulit dibayangkan dari 
bentuk rubah kecilnya. 

"Baiklah kalau begitu... jika mereka sangat menginginkanku... mereka akan membuatku 
baik-baik saja!" 
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Shin berteriak untuk memperbarui fokusnya dalam pertempuran dan mengayunkan 『

Hunter Fang』. 

Di sekelilingnya, ada sedikit sekutu dan sejumlah besar musuh. 

Monster lahir bukan dengan cara alami, tapi dari akumulasi kekuatan sihir. Monster yang 
akan membawa kekacauan dan kehancuran ke benua jika dibiarkan sendiri. 

Tidak perlu khawatir tentang habitat, wilayah, keseimbangan kekuatan, tidak ada apa-apa. 

Pengintai tentara kekaisaran tidak ditempatkan di sekitarnya, jadi mereka tidak akan 
diseret ke dalam pertempuran. Tidak perlu bagi Shin untuk membatasi kekuatannya, atau 
risiko untuk dilihat oleh mereka. 

Dengan kata lain... 

Dia bisa pergi... 

Bertenaga penuh. 

Tidak memegang dilarang. 

Mengamuk. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 17 - 3.5 
TNG Vol. 17 Bab 3 Bagian 5 "Hm?" 

Shibaid sedang berlari menuju kumpulan serangga monster, tapi hawa dingin yang 
menjalar di tulang punggungnya mengalihkan perhatiannya ke area di belakangnya. Di 
arahnya, Shin dan yang lainnya bertarung. 

"Hei, Shibaid, apa kamu juga merasakannya? Kehadiran yang aneh... " 

"Kamu juga merasakannya?" 

Sety, bertengger di bahu lapis baja Shibaid, tampaknya merasakan aura yang sama. 
Ekspresinya tampak bermasalah. 

Namun, itu bukanlah aura perasaan tidak menyenangkan. Shibaid merasakan sesuatu yang 
mirip dengan kegembiraan yang datang darinya. 

"Aku ingin tahu apakah itu terkait dengan perubahan tiba-tiba monster?" 

"Hmm, aku meragukannya. Kami tidak dapat mendengar teriakan Heltoros Garze yang 
dibicarakan Filma, tetapi itu adalah sinyal bagi sekutu monsternya untuk memusatkan 
perhatian mereka pada target tertentu. Itulah yang mendorong mereka untuk mengubah 
arah, tapi menurut saya sensasi yang baru saja kita alami ini tidak ada hubungannya. " 

Rasa dingin yang menjalar di duri mereka datang jauh lebih lambat dari perubahan 
monster tentu saja. Shibaid menunjukkan bahwa waktunya terlalu berbeda. 

"Sesuatu memberitahuku bahwa sensasi ini tidak menyenangkan bagi kami." 

Suasana medan perang berubah. Apa yang membuatnya merasa seperti ini? Apakah karena 
dinginnya, atau sesuatu yang lain? 

Shibaid sendiri merasa bahwa indranya lebih tajam dari biasanya. 

Itu bukanlah stimulus yang dipaksakan dari semangat bertarung, seperti yang disebabkan 
oleh skill seperti 【Mengamuk】. Dia merasakan semacam kegembiraan yang berangsur-

angsur mengalir dari dalam. 

"Ah, begitu. Perasaan ini..." 

Sesuatu muncul dalam ingatan Shibaid. Dia benar-benar tahu perasaan itu dengan baik. 

Dia sudah mengalaminya berkali-kali, jadi dia tidak merasa itu tidak menyenangkan. 
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Ini adalah pertama kalinya dia merasakannya setelah sekian lama, jadi dia tidak langsung 
menyadarinya. 

"Hei, jangan selesaikan semuanya sendiri! Hei, Shibaid... apa kamu tersenyum? " 

"Haha, maafkan aku. Aku tidak bisa menahannya... ya, aku tidak bisa. " 

Sety menunjukkan bahwa dia tersenyum, tidak seperti dirinya yang normal, tapi Shibaid 
berpikir itu tidak penting. 

Sekarang setelah dia mengingatnya, dia menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang perlu 
dikhawatirkan. Dia malah bertanya-tanya mengapa dia melupakannya sampai sekarang. 

Shibaid berasumsi bahwa Sety akan segera mengingatnya juga. 

Itu adalah sensasi yang diketahui semua karakter pendukung yang bertarung bersama 
Shin. Filma, yang bertarung dekat dengan Shin, pasti sudah mengingatnya. Shibaid bersikap 
positif, bahkan jika dia tidak bisa melihatnya. 

"Kamu tahu sensasi ini juga. Mencoba untuk mengingat." 

"Saya lakukan? Hmm... " 

Sensasinya mungkin berbeda antara petarung jarak dekat dan jarak jauh. Sety tenggelam 
dalam pikirannya. 

Mereka hampir berada dalam jangkauan mantra sihirnya untuk mencapai kelompok 
monster, jadi Shibaid memutuskan dia akan memberitahunya, tapi dia disela. 

Kilatan cahaya merah melesat langsung ke arah paket monster. Shibaid dan Sety masih 
cukup jauh, tapi mereka bisa dengan jelas merasakan panasnya yang tak tertandingi. 

"Aah... ya, sekarang aku ingat. Itu adalah perasaan ketika Shin berusaha sekuat tenaga... " 

Bagian dari paket monster yang mereka dekati terlempar. 

Setelah ledakan muncul suara dan angin yang disebabkan oleh ledakan tersebut. Setelah 
melihat, mendengar, dan merasakannya, Sety menyadarinya dan mengungkapkannya 
sambil mendesah. 

"Tunggu sebentar... apakah itu Keunggulan Penuh? Pada jarak ini !? Kekuatan ofensifnya 
juga gila...! " 

Berkat spesialisasinya dalam sihir ofensif, Sety dengan cepat mengenali mantra yang 
menyebabkan kehancuran total di depan mata mereka. 

Mantra Kombinasi Flame Magic Single Element 【Full Prominence】. 
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Ada beberapa skill yang memungkinkan pengguna untuk menembakkan sinar panas, tapi 
【Full Prominence】 memiliki pelanggaran yang sangat tinggi. 

Yang disebut sistem "Skill Combination" memungkinkan pemain untuk menggabungkan 
dua atau lebih jenis keterampilan untuk membentuk keterampilan yang berbeda. 

Itu adalah sistem yang agak rumit: pada awalnya, pemain mengira mereka hanya perlu 
menggabungkan dua keterampilan dari dua elemen yang berbeda. Mungkin juga, 
bagaimanapun, untuk menggabungkan keterampilan dari elemen yang sama. 

【Full Prominence】 adalah keterampilan yang lahir dari kombinasi dua keterampilan dari 

elemen yang sama. Itu digunakan terutama untuk membuka jalur dalam sekumpulan 
monster atau untuk menyebabkan kebingungan pada musuh sebagai serangan 
pendahuluan. 

Sihir biasanya digunakan dari jarak menengah hingga jauh, namun, skill ini tidak memiliki 
jangkauan yang sangat jauh. Menembak tanpa perlindungan juga berarti seseorang akan 
terkena gempa susulan, jadi itu dianggap semacam keterampilan bom bunuh diri. 

Jika skill jarak pendek yang menyebabkan ledakan besar seperti 【Full Prominence】 

kehilangan satu-satunya kelemahannya, jangkauannya, apa hasilnya? 

Tanah hangus yang disaksikan Sety dan Shibaid adalah hasilnya. 

"Kita tidak akan terkena salah satu dari ini... kan?" 

"Jangan khawatir. Shin tidak akan pernah menyerang kita tanpa alasan. " 

"Maksudku," pergi keluar "semacam ini lebih dari yang aku ingat ..." 

Sety melihat monster yang menghilang di antara kilatan dan ledakan. Banyak monster 
serangga yang lemah untuk ditembakkan, jadi 【Keunggulan Penuh】 tidak hanya 

memiliki jangkauan dan kekuatan yang besar tetapi juga kedekatan yang sempurna 
melawan mereka. 

Monster, meskipun karapas kokoh melindungi mereka, menghilang tanpa jejak. Secara 
harfiah, tidak ada yang tersisa setelah ledakan itu: monster benar-benar "lenyap". 

Daya tembak luar biasa yang membakar setiap fragmen terakhir monster menjadi abu. 
Beberapa serangga harus tahan terhadap api, tetapi mereka tersapu sama. 

"Kurasa sebaiknya kita menargetkan monster di luar jangkauan Shin. Apa yang harus kita 
lakukan terhadap Selcikeus? " 
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Selcikeus, monster yang menembakkan serangan sinar jarak jauh ke arah Shin, masih 
berada di dalam penghalang monster yang dibuatnya. Shibaid dan Sety adalah yang paling 
dekat, tetapi masih tidak bisa benar-benar melihatnya. 

【Full Prominence】 ditembakkan secara sporadis dalam jarak yang luas, jadi monster 

yang melindungi Selcikeus belum berkurang. 

"Jika semua monster mengincar Shin, kita seharusnya tidak tetap fokus di sini. Mari kita 
menyerang. " 

Shibaid menghubungi Shin melalui Mind Chat, untuk berjaga-jaga. Dia mungkin bisa tahu 
apa yang mereka lakukan dari gerakan mereka, tapi lebih cepat untuk mengirim pesan. 

"Kalau begitu, ayo kita pergi. Pegang erat-erat!" 

Shibaid mulai berlari, Sety di bahunya. Dia memegang perisainya, 『Great Shell Shield of 

Collision』, di depan. 

Karena perbedaan ketangkasan mereka, Shibaid dianggap lambat dibandingkan dengan 
Shin atau Schnee. Itu, bagaimanapun, tidak hanya bergantung pada statistiknya. 

Perbedaan terbesar antara Shibaid dan yang lainnya adalah berat peralatannya. 

『Great Shell Shield of Collision』, tombak raksasa 『Placid Moon』, dan pelindung 

seluruh tubuh. 

Tidak ada perbedaan besar dalam hal statistik dengan Shin dan perlengkapan lainnya, tapi 
perlengkapan Shibaid jauh lebih berat. 

Peralatan Shin hanya menggunakan logam di bagian tertentu. Peralatan Schnee dan Sety 
mengandung sedikit atau tidak ada logam. 

Peralatan Filma sebagian besar juga terbuat dari logam, tapi itu dikurangi sedapat 
mungkin, jadi beratnya kurang lebih sama dengan Shin dan yang lainnya. Perlengkapan 
almarhum Girard termasuk dalam kategori ini juga. 

Di sisi lain, strategi menggunakan keterampilan untuk meningkatkan berat badan sendiri 
dan menyerang kelompok musuh hanya dimiliki oleh Shibaid. 

Keterampilan yang meningkatkan bobot akan lebih efektif jika semakin besar bobot dasar 
pengguna. 

Shibaid juga bisa menggunakan keterampilan tersebut bersama-sama dengan keterampilan 
untuk meningkatkan kecepatannya sendiri dan meledakkan musuh dengan hasil yang 
menghancurkan. 
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"NNNUUUOOOHHHHH !!!" 

Shibaid meraung saat dia bergegas ke depan. 

Monster-monster itu akan terpental dan melompat di udara: bukan karena mereka 
menginginkannya, tapi karena 『Great Shell Shield of Collision』 meluncurkan mereka. 

Shibaid menyerang langsung dan benar menuju inti dari paket monster. 

Pada awalnya, dia hanya menabrak beberapa monster yang berlari di depan kawanannya, 
tapi begitu dia mengenai kelompok padat yang melindungi Selcikeus, efek yang dihasilkan 
hampir lucu. 

Monster yang terlempar ke udara, karena pertahanan mereka dan sudut tabrakan, bisa 
menganggap diri mereka beruntung. 

Orang-orang yang menghadapi perisai Shibaid secara langsung, malah, muncul seperti 
balon air yang dilemparkan ke dinding beton. 

"Sama menakutkan seperti biasanya..." 

Sety berbisik sambil melihat monster yang meledak dalam bercak darah. 

Mereka tidak bisa melihat di depan sama sekali, tapi Shibaid telah mengaktifkan 
keterampilan deteksi dan keterampilan visual seperti 【Clairvoyance】 untuk melihat 

jalan di depan. 

Tidak ada risiko salah jalan atau memilih jalan yang berbahaya. 

"Tapi apakah kamu sangat berbeda?" 

Penghalang Shibaid hanya ada di depan, jadi sisi dan belakang mereka terbuka lebar. 

Desahan yang menyertai jawaban Shibaid dipicu oleh fakta bahwa sihir Sety sepenuhnya 
menutupi ruang "terbuka lebar" itu. 

Monster memprioritaskan Shin daripada bertarung melawan Shibaid atau Sety, jadi 
mereka bahkan tidak menyerang mereka. Tidak perlu berhati-hati selama serangan 
mereka. 

Namun itu tidak berarti bahwa dia bisa duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. 

Monster yang menghindari serangan Shibaid dan mereka yang berada di luar jalurnya 
menjadi target mantra Sety. 

Dia berulang kali merapal mantra yang tersebar saat terkena, tanpa chanting. 
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Sama seperti keterampilan gerakannya yang ditingkatkan, Sety mengasah sihirnya melalui 
metode unik yang dia banggakan: mantranya menjadi jauh lebih mematikan daripada yang 
diingat Shibaid. 

Jumlah peluru elemen yang bisa dia tembak sekaligus telah meningkat, begitu juga dengan 
kemampuan menusuknya. 

Satu peluru cukup untuk menghabisi monster level bawah dan ledakan berikutnya 
mengukir lubang di medan sekitarnya. Monster level tinggi akan melihat tubuh mereka 
berlubang. 

Peluru juga akan mempertahankan kekuatan aslinya bahkan setelah menusuk satu atau 
dua monster. 

Setiap peluru elemen bisa menjatuhkan monster mana pun dalam jangkauannya keluar 
dari komisi, dan Sety menembakkan rentetan mereka, karena itu adalah hal termudah di 
dunia. 

Shibaid menyerbu dalam paket monster dan Sety memperlebar jalan yang dia buka. Tujuan 
mereka adalah Selcikeus. 

"Mph! Sety, aku akan melompat sedikit! " 

Shibaid mendeteksi lonjakan kekuatan sihir dari arah Selcikeus dan melompat di antara 
posisi monster dan Shin. 

Detik berikutnya, seberkas cahaya putih meledak melalui penghalang monster. Sama 
seperti pertama kali, sinar putih membakar monster, tapi kali ini Shibaid memblokirnya 
dengan perisai dan skill penghalang. 

Sinar itu ditembakkan ke atas, jadi Shibaid dan Sety harus memblokirnya di udara, tapi 
menciptakan pijakan dengan 【Flying Shadow】 membuatnya bisa berdiri kokoh sambil 

menangkisnya. 

Shin telah meningkatkan Shibaid's Great Shell Shield of Collision 』juga: penghalang itu 

benar-benar memblokir ledakan putih, membelokkannya ke arah sekitarnya. 

Sebagian dari sinar itu ditembakkan ke atas melalui awan sementara sisanya 
menghanguskan tanah dan monster di atasnya. 

"Ini lebih pendek dari yang pertama." 

Sinar panas-putih berlangsung selama kurang lebih tiga detik dan pada keluaran 
maksimum hanya selama dua detik. 

"Akan sangat merepotkan jika mulai menembak lebih sering. Lihat, akhirnya terlihat. " 
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Penghalang monster sebagian telah dibersihkan, memperlihatkan siluet Selcikeus. 

-- Selcikeus Heim -- Level 870 

Itu adalah monster yang maju, seperti yang diharapkan. Shibaid dan Sety, bahkan tanpa 
saling memberi sinyal, mengaktifkan skill berikutnya pada saat yang bersamaan. 

Keterampilan Kombinasi Tiga 【Diamond Blast Thurst】. 

Keterampilan Sihir Kombinasi Api / Tanah 【Komet Suar】. 

Platina putih Shibaid 『Placid Moon』 ditusuk ke mulut Selcikeus, meriam yang 

menembakkan sinar jarak jauhnya, dan mengguncang seluruh tubuh monster itu. 

Bilahnya, yang tertusuk jauh di dalam mulut monster itu, menghasilkan getaran yang 
merusak organ dalamnya. Itu adalah efek dari 【Diamond Blast Thurst】. Sebagai efek 

sekunder, itu membatasi pergerakan target juga. 

Begitu target berhenti bergerak, meteor merah panas mulai turun hujan. 

Beberapa skill, dengan jangkauan dan kekuatan yang berbeda, memungkinkan pengguna 
untuk menghujani batu-batu besar yang terbakar atau massa bumi pada lawan, tapi 【

Flare Comet】 terkenal karena memiliki kekuatan ofensif tertinggi di antara mereka. 

Meteor-meteor tersebut menyebabkan kejutan besar pada saat tumbukan, sehingga sangat 
efektif ketika targetnya sangat besar atau bergerak dalam satu paket. 

Satu-satunya titik lemah adalah meteor menciptakan gelombang kejut yang menyebabkan 
kerusakan pada siapa pun, teman atau musuh, yang berada dalam jangkauan. 

Menggunakannya pada waktu yang salah akan membuat pengguna terkejut juga: di satu 
sisi, itu termasuk dalam kategori yang sama dengan 【Full Prominence】. 

Shibaid dan Sety, bagaimanapun, tidak terpengaruh oleh kelemahan seperti itu. Gelombang 
kejut dan gelombang panas yang disebabkan oleh meteor dinetralkan oleh perisai dan 
penghalang Shibaid, jadi mereka tidak mengalami kerusakan. 

"Hehehe, bagaimana?" 

"Kamu pasti berlebihan." 

Setelah menghentikan Selcikeus di jalurnya, 『Placid Moon』 secara otomatis kembali ke 

tangan Shibaid. Dengan senjatanya diambil, Dragnil mengangkat bahu dan menggelengkan 
kepalanya. 

Sety memanfaatkan situasi ini untuk mengeluarkan  rentetan  mantra 【Flare Comet】. 
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Setelah badai meteor mereda dan puing-puing dibersihkan, Selcikeus Heim tidak terlihat di 
mana pun. 

Tidak ada jejak bagian yang menyusun tubuhnya. Itu adalah "pembunuhan berlebihan" 
terus menerus. 

Monster tipe serangga dikenal sulit untuk dibunuh, itu benar, tapi ini pasti terlalu 
berlebihan. 

"Shin mengupgrade『 Flower Moon my saya, jadi ini lebih kuat dari sebelumnya. Jika 

bukan karena itu, saya tidak akan bisa menurunkannya secepat itu. " 

Sety mengetahui kemampuannya dengan baik, jadi dia memprotes bahwa kehancuran yang 
disebabkan oleh meteor bukan semata-mata kesalahannya. 

"Tapi bahkan setelah melakukan semua ini, masih ada monster yang tersisa." 

Jadi Sety melanjutkan sambil melihat kekacauan yang dia sebabkan. 

【Flare Comet】 dan gempa susulannya telah membuka lubang menganga di paket 

monster. 

Bahkan lubang itu, bagaimanapun, tidak butuh waktu lama untuk terisi. Jumlah monster itu 
begitu besar. 

"Saya mencoba menggunakan keterampilan untuk menarik perhatian mereka, tetapi 
tampaknya tidak berhasil. Saya kira kita harus menembus pak dan menjadi liar dari sana. " 

"Spesialisasiku, kan?" 

"Memang itu." 

Monster apa pun yang gagal mereka kalahkan akan menuju ke arah Shin, jadi Shibaid dan 
Sety fokus untuk membasmi semua monster terakhir. 

Shibaid menyiapkan 『Great Shield of Collision』 dan 『Placid Moon』 lagi untuk 

menyerang gerombolan monster, sementara Sety mengayunkan 『Flower Moon』 dari 

bahunya untuk mengeluarkan mantra jarak jauh. 

~ 
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Vol. 17 - 3.6 
TNG Vol. 17 Bab 3 Bagian 6 

Sementara Sety dan Shibaid mulai mengamuk, Shin juga berusaha sekuat tenaga. 

Pelangi elemen sihir bersinar di tanah yang didominasi oleh monster. Kekuatan sihir 
berubah warna sesuai dengan keinginan si kastor dan berubah menjadi fenomena fisik 
yang menyerang monster. 

. 

Lampu merah berubah menjadi nyala api yang membakar segalanya menjadi abu. 

Cahaya biru berubah menjadi udara dingin yang membekukan apapun yang mereka 
sentuh. 

Cahaya coklat berubah menjadi bebatuan besar yang menghancurkan semua yang ada di 
jalan mereka. 

Lampu hijau berubah menjadi bilah angin yang merobek segalanya. 

Cahaya kuning berubah menjadi petir yang menembus segalanya. 

Cahaya putih berkedip dalam sekejap mata, melelehkan apa pun yang disentuhnya. 

Cahaya hitam menyebar secara instan dan tanpa suara, merusak semua yang bersentuhan 
dengannya. 

. 

Menggunakan tujuh elemen sihir pada saat yang sama adalah bentuk lengkap dari teknik 
rahasia untuk pengguna yang berspesialisasi dalam sihir ofensif. 

Shin bukanlah pemain yang berfokus pada sihir, tetapi statistik dan keterampilannya 
memungkinkan dia untuk melakukan teknik yang sama. 

Dia pada dasarnya tampak seperti meriam pelempar sihir manusia, merapal mantra untuk 
memusnahkan monster di sekitar. Banyak pemain yang melihatnya beraksi memprotes 
bahwa dia tampak seperti berada dalam kategorinya sendiri. 

Di belakang Shin, Yuzuha menggunakan kekuatan Element Tail-nya yang hampir lengkap 
untuk mengeluarkan sihir dari semua elemen dengan cara yang mirip dengan Shin. 
Monster apa pun yang cukup beruntung untuk lolos dari rentetan sihir ganda diiris 
menjadi dua oleh Filma. 
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Ketiganya telah menetapkan strategi bertarung berdasarkan fakta bahwa monster terus 
menargetkan hanya Shin. 

Strategi mereka memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa, tetapi masih ada satu masalah 
yang tidak dapat diselesaikan: pemulihan MP alami mereka tidak dapat mengejar konsumsi 
MP mereka. 

Meskipun ada keterampilan dan kemampuan yang memungkinkan pengguna untuk 
menyerap MP dari musuh yang dikalahkan, jika serangan mereka terlalu efektif, pengguna 
masih tidak dapat menggunakan mantra atau menggunakan keterampilan tanpa henti. 

Dalam situasi seperti itu, memiliki cukup tank berarti mampu mengalahkan lebih banyak 
monster. 

Efek dari skill penyerapan MP seperti itu sangat terbatas, untuk mencegah musuh yang 
kalah -> menyerap MP -> mengalahkan putaran tak berujung musuh. 

Namun, batasnya hanya pada jumlah MP yang bisa diserap dari satu musuh. 

Dalam game, situasi seperti saat ini -- pesta yang sangat kecil melawan monster sejauh 
mata memandang -- tidak pernah terjadi. Tidak peduli seberapa buruk rasio penyerapan 
MP, jika satu skill bisa mengalahkan beberapa monster pada saat bersamaan, rasio 
pemulihan MP menjadi cukup tinggi. 

Selain itu, Shin memiliki banyak koleksi item pemulihan MP yang dimilikinya. 

Dia secara teratur menggunakan item seperti itu sekarang, jadi rasio konsumsi MP-nya 
yang sebenarnya adalah sekitar sepuluh persen dari apa yang biasa dikonsumsi oleh 
pengguna gaya "meriam ajaib manusia". 

MP maksimumnya telah menembus batas atas sejak awal, jadi dia tidak akan kehabisan 
tenaga. 

"Terakhir kali kamu dan anggota Rokuten lainnya melakukan ini, mereka menertawakan 
kalian dan mengatakan kamu memainkan permainan yang berbeda, kan? Ha ha!" 

Mereka telah menggunakan strategi ini selama acara invasi kota, hanya untuk pemain lain 
yang mengatakan "Kami memainkan MMORPG, tetapi orang-orang itu memainkan 
permainan peluru neraka !!" 

Mereka menghabiskan item tanpa henti dan memusnahkan monster yang mendekat, 
menyebabkan pemain lain melihat mereka tanpa berkata-kata. Pada akhirnya, mereka 
menggunakan begitu banyak item sehingga mereka benar-benar merah, tetapi bagi 
mereka, itu adalah strategi yang sangat menyenangkan. 

"(Sepertinya kita hampir selesai dengan jenis hewan. Apakah kalian lelah, kalian berdua?)" 
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"(Tidak, aku baik-baik saja, aku masih punya banyak item tersisa juga.)" 

"(Ini tidak seberapa.)" 

Shin menggunakan Mind Chat, karena ledakan dan geraman monster akan membuat sulit 
untuk berbicara secara normal. Bahkan saat berbicara, mereka terus bergerak untuk 
menjatuhkan monster sebanyak mungkin. 

Pengguna sihir yang bertindak sebagai meriam sihir manusia tidak bergerak secara 
normal. 

Mereka sepenuhnya fokus menggunakan item penyembuh, memeriksa waktu cooldown 
mantra mereka, dan memilih mantra mana yang akan dilemparkan berikutnya dan kapan, 
jadi biasanya mereka tidak mampu bergerak juga. 

Di dunia ini, bagaimanapun, hanya ada sedikit atau tidak ada cooldown untuk merapal 
mantra. 

Shin hanya mengalami hal seperti itu untuk mantra skala besar seperti 【Blue Judgment】, 

tapi kebanyakan mantra lain bisa ditembakkan secara berurutan. 

Berkat itu dia tidak perlu memikirkan tentang bagaimana menggabungkan berbagai 
mantra dan dapat memanfaatkan mobilitas bawaannya yang tinggi. 

Shin melepaskan rentetan mantra sihir sambil bergerak karena dia menyadari bahwa di 
antara semua monster yang berkumpul ke arahnya, beberapa dari mereka terkadang pergi 
ke arah yang berlawanan. 

Jika dia terus bergerak sambil menarik perhatian mereka, dia bisa jadi tidak terlalu 
khawatir tentang monster yang menyimpang dari kawanannya. 

Untuk keamanan tambahan, Shin menghubungi Milt dan menyuruhnya untuk terus 
mengatur dinding yang dapat diaktifkan secara mandiri. 

Itu akan membantu mengisi celah di dinding, jika monster mengubah target mereka. Saat 
ini, semua monster yang menyimpang dari kawanan ditangani oleh Schnee. 

"Kalau saja aku bisa mengetahui kondisi untuk menggunakan sihir skala besar lagi ..." 

Shin bergumam pada dirinya sendiri sambil memilih mantra dengan jangkauan yang lebih 
luas di antara daftar sihir yang bisa dia gunakan lagi. Saat ini, dia bisa menggunakan satu 
mantra skala besar setiap 30 menit. 

Dua jam telah berlalu sejak dia mulai keluar semua. 

Shin bertanya tentang kondisi Yuzuha dan Filma saat ini karena dia akhirnya melihat akhir 
dari gerombolan monster, yang sebelumnya membentang di luar cakrawala. 
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Alasan lainnya adalah bahwa kumpulan monster pengubah bentuk Gelganger semakin 
dekat. 

Shibaid dan Sety sedang menghancurkan kawanan serangga monster, jadi masih butuh 
waktu untuk mencapai posisi Shin. 

Akibatnya, kelompok Shin memusatkan perhatian mereka pada paket monster pengubah 
bentuk, karena masih belum terluka. 

"(... Sepertinya mereka telah tiba.)" 

Setelah beberapa saat, monster pengubah wujud mencapai ujung belakang paket monster 
hewan. 

Mereka terlalu jauh untuk dilihat oleh Shin dan yang lainnya, tetapi peta, yang secara 
bertahap menjadi transparan setelah monster hewan berkurang, mewarnai dirinya sendiri 
menjadi merah lagi. 

Ada terlalu banyak ikon monster untuk dapat menemukan Gelganger. 

"(Mari kita lanjutkan rentetan sihir untuk sementara waktu. Setelah monster pengubah 
wujud terlihat, kita akan meninggalkan tempat ini untuk sementara dan meninjau situasi 
saat ini.)" 

Ada sedikit keraguan bahwa Gelganger juga telah berevolusi menjadi bentuk yang maju 
atau bermutasi. 

Shin tidak tahu serangan apa yang akan digunakannya, jadi dia mengirim pesan ini ke 
Filma dan Yuzuha. 

Para pengintai melaporkan bahwa Gelganger semakin maju, jadi Shin berpikir itu akan 
mudah dikenali. Heltoros Garze juga berbaris di depan kelompok dan menargetkan Shin 
sebelum semua monster lain yang dipimpinnya. 

Bertentangan dengan prediksi Shin, bagaimanapun, ada sesuatu yang berubah di peta. Ikon 
milik monster pengubah bentuk berubah dari merah yang tidak bersahabat menjadi hijau 
netral. 

"---Mereka bertarung melawan monster binatang?" 

Perubahan tidak hanya pada warna ikon. 

Saat monster hewan berangsur-angsur berkurang, monster pengubah wujud menjadi 
terlihat. 

Beberapa menusuk monster hewan dengan tentakel yang terentang dari tubuh mereka, 
yang lain menangani dan menyerapnya ke dalam tubuh mereka. 
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"(Mereka tidak berada di pihak yang sama ... Kurasa? Serangan jarak jauh Selcikeus juga 
serupa ...)" 

"(Lagipula, itu merusak monster dalam paketnya sendiri. Aku tidak tahu apakah kita bisa 
mengatakan itu hal yang sama.)" 

Serangan sinar Selcikeus Heim memang merusak monster hewan yang dilewatinya, tapi 
juga melakukan hal yang sama pada monster serangga manapun di lintasannya juga. 

Menurut Shibaid, ikon monster serangga masih berwarna merah, jadi Shin berpikir bahwa 
hanya monster pengubah wujud yang bertindak dengan cara yang berbeda. 

Sementara mereka berbicara, jumlah monster hewan terus berkurang. 

Mereka pada dasarnya dijepit antara kelompok Shin dan pengubah bentuk. 

Monster pengubah bentuk bisa menyerap monster hewan di tubuh mereka, jadi mayat 
mereka bukanlah penghalang di jalan mereka. 

Monster hewan kewalahan seperti kerikil yang tenggelam di antara gelombang laut. 

"... mereka tidak menyerang kita." 

Ikonnya juga masih berwarna netral. 

"Saya tidak bisa merasakan permusuhan." 

Kelompok Shin memutuskan untuk berkumpul menunggu langkah monster selanjutnya. 

Monster pengubah bentuk tidak ikut menggunakan mantra "meriam ajaib manusia" Shin. 

Jika dia menembakkan 【Full Prominence】 lainnya, seperti yang dia lakukan sebelumnya 

terhadap monster serangga yang ditempati Shibaid dan Sety, dia bisa menjangkau mereka, 
tapi karena pengubah bentuk belum menyerang, dia tidak yakin itu adalah ide yang bagus 
untuk lakukan langkah pertama. 

Shin dan yang lainnya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan ketika Shibaid mengirim 
pesan padanya. Para pengubah bentuk tampaknya juga menyerang monster serangga. 

Setelah diverifikasi bahwa monster hanya menargetkan Shin, mereka meminta pengintai 
kekaisaran berlindung di balik dinding. 

Party Shin akan segera dihubungi jika monster menunjukkan tanda-tanda mengincar 
lubang di dinding lagi. 

Tidak ada yang melanjutkan pelacakan paket monster pengubah wujud, jadi mereka tidak 
tahu bahwa itu telah terbagi menjadi dua. 
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Karena ukuran bungkusan yang besar, bagaimanapun, bahkan jika diamati dari dekat akan 
sulit untuk mengatakan apa yang terjadi di ujung yang lain. 

"Gelganger... apakah di sana juga." 

Ukurannya membayangi pengubah bentuk lainnya. Monster setengah transparan, ungu 
muda seperti jeli adalah Gelganger. 

Kemunculannya tidak menunjukkan tanda-tanda mutasi tertentu. 

-- Gelganger Yvr -- Level 876 

Namun, 【Analisis】 bisa mengungkapkan identitas barunya. 

Penampilannya mungkin terlihat sama, tetapi telah berevolusi, sama seperti dua pemimpin 
kelompok lainnya. 

Gelganger Yvr mungkin memperhatikan tatapan Shin, saat dia bergerak maju. 

Gelganger Yvr sendiri mendekati kelompok Shin, sendirian. 

Itu sudah dalam jangkauan sihir mereka. Jika Shin mau, dia bisa menyerangnya kapan saja. 

"(Haruskah kita menyerang?)" 

"(Tidak, tunggu sebentar. Aku akan pergi dulu. Tingkahnya berbeda dari yang lain, tapi 
berdasarkan lolongan Heltoros dan semua monster berubah arah, mereka pasti punya 
urusan denganku.)" 

Shin berjalan ke depan, meninggalkan Filma dan Yuzuha. Setelah beberapa saat, Shin juga 
memasuki jangkauan serangan Gelganger Yvr. 

Monster itu berhenti bergerak, jadi Shin juga melakukannya. 

Untuk beberapa saat, keduanya saling memandang dalam diam. 

Yang pertama bergerak adalah Gelganger. 

Permukaan tubuhnya bergetar dan bentuknya berubah. Tubuhnya yang besar menjadi 
semakin kecil, akhirnya menyerupai siluet manusia. 

Setelah beberapa saat, Gelganger Yvr digantikan oleh seorang pria tua dengan kacamata 
berlensa berkilau, rambut perak disisir ke belakang, dan mantel hitam ekor burung layang-
layang. 

『Senang berkenalan. Saya datang untuk menemui Tuan Shin sesuai perintah tuan saya. 』 
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Pria tua yang sebelumnya dikenal sebagai Gelganger Yvr kemudian menunjukkan busur 
yang sempurna. 
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Vol. 17 Side Story 1 
TNG Vol. 17 Cerita Samping Bagian 1 Setelah dibebaskan dari kendali iblis dan bertarung 
bersama Shin untuk mengalahkan Scoruas dan Adara, Milt mulai tinggal bersama gereja. 

Serangan terhadap Fraksi Puncak telah berhasil berkat kemampuannya dalam 
pertempuran, membuatnya mendapatkan tingkat kredibilitas dari para ksatria gereja. 

Untuk menebus kesalahan karena berpartisipasi dalam penculikan Wanita Suci, tujuan Milt 
berikutnya adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka yang bekerja untuk gereja 
tetapi tidak melalui keahliannya di medan perang. 

"Jadi, kenapa aku harus berpakaian seperti itu?" 

Milt bertanya pada peri perempuan di sebelahnya, sambil melihat jubah yang diberikan 
padanya. Peri itu adalah Lilishila, seorang pendeta yang membantu Shin selama misi 
penyelamatan Wanita Suci. 

"Miss Milt, Anda akan membantu kegiatan gereja untuk komunitas. Saya memahami bahwa 
Anda belum menjadi orang percaya, tetapi kami akan menarik perhatian yang tidak 
diinginkan jika Anda berpartisipasi dalam layanan para suster dan magang dengan pakaian 
yang berbeda dari mereka. Kita hidup setiap hari dengan menjunjung tinggi iman kita di 
atas segalanya, tetapi meskipun demikian, terkadang pikiran jahat lahir bahkan di dalam 
hati kita. Terus terang, saya tidak tahu seberapa efektif tindakan ini nantinya. " 

Hanya sedikit orang yang mengetahui alasan Milt membantu kegiatan gereja, tetapi selalu 
ada kemungkinan informasi itu bocor. Lilishila menyimpulkan dengan mengatakan bahwa 
semakin sedikit perhatian yang dia tarik, semakin baik. 

Ada beberapa orang di gereja yang, sementara mereka menyadari tindakan Milt dalam 
pertempuran, ragu dia akan bertindak dengan benar dalam situasi lain. 

"Kami berhutang budi kepada Tuan Shin dan teman-temannya dalam banyak hal. Mereka 
mengatakan bahwa Anda bukan orang jahat, jadi tolong jangan mengkhianati kepercayaan 
mereka. Apakah saya jelas? " 

"Egh... .ya." 

Milt tidak bisa menolak jika Lilishila menjelaskannya seperti itu. Dia tidak ingin 
membayangkan apa yang akan terjadi jika kendali pikirannya tidak rusak. 

Menderita kekalahan setelah bertarung langsung dengan prajurit yang kuat bisa diterima, 
tapi dimanipulasi dan tunduk pada keinginan seseorang adalah situasi terburuk yang 
mungkin bagi Milt. 
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"Nah, pekerjaan apa yang harus saya bantu?" 

"Pekerjaan seperti membersihkan tempat suci dan menyiapkan makanan untuk orang 
percaya dan pekerja kami, pelatihan pribadi, dan berbagai hal lainnya. Biasanya kami akan 
menugaskan Anda seorang saudari sebagai instruktur, tetapi mengingat keadaan Anda, 
Anda harus mempelajari dasar-dasarnya sendiri. " 

"Y-yah, itu seteguk ..." 

Daftar pekerjaan yang ditugaskan kepada para suster sepertinya tidak ada habisnya, jadi 
Milt mulai bertanya-tanya apakah mereka semua adalah Yang Terpilih. Karena Lilishila 
juga menyebutkan pelatihan, jelas bahwa mereka tidak hanya melakukan pengabdian 
kepada masyarakat. 

"Mengapa para suster juga berlatih? Mereka tidak pergi berperang, bukan? " 

Milt memandangi para suster yang mereka lihat sambil lalu saat mereka pergi ke kamar 
Lilishila. Sepertinya mereka tidak memiliki keterampilan yang berguna dalam 
pertempuran. 

"Para suster terutama mempelajari seni penyembuhan. Begitu mereka menjadi cukup 
terampil, mereka dikirim ke gereja-gereja di seluruh benua. Di beberapa tempat, ramuan 
penyembuh adalah komoditas langka, jadi mereka mempelajari keterampilan yang 
diperlukan untuk membantu sebanyak mungkin orang. " 

Beberapa saudari ingin menjadi ksatria gereja, jadi mereka juga belajar seni pertempuran 
dan menjalani pelatihan untuk pertarungan yang sebenarnya. 

"Nona Milt, Anda akan bergabung dengan magang ksatria gereja untuk pelatihan. Bahkan di 
gereja, hanya ada sedikit orang dengan tingkat kehebatan pertempuran Anda, jadi saya 
yakin Anda akan menjadi stimulus yang sangat baik bagi mereka. " 

"Rasanya semakin banyak Anda menjelaskan, semakin banyak beban kerja saya ..." 

Milt tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa akan jauh lebih mudah untuk melawan 
monster atau anggota Fraksi Puncak dengan ksatria gereja lainnya. 

"Ini menyimpulkan penjelasan saya. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan, saya ingin Anda 
segera memulai. " 

"Oh, permisi, ini bukan pertanyaan yang sebenarnya, tapi bisakah saya menanyakan satu 
hal saja?" 

Lilishila tampak bingung dengan pilihan kata-kata Milt, dan yang terakhir melanjutkan 
sambil mencubit jubahnya. 

"Itu terlalu ketat di area dada, bisakah aku memiliki ukuran yang lebih besar?" 
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"... kami harus memesan ukuran khusus untuk Anda." 

Lilishila melihat jubah ketat itu, yang sepertinya siap meledak kapan saja, dengan ekspresi 
tegang. 

◆◆◆◆ 

Milt telah melawan monster hari demi hari untuk waktu yang lama, jadi kehidupan di 
gereja adalah pengalaman yang sama sekali baru. 

Hal-hal tidak berjalan terlalu baik pada awalnya, tetapi berkat statistiknya yang tinggi dan 
usahanya, dia dapat menangani bagian pekerjaan tiga saudara perempuan sendirian setiap 
hari. 

Suatu hari, Milt diberitahu oleh Lilishila untuk datang ke tempat pelatihan, setelah ingat 
diberitahu bahwa pelatihan adalah bagian dari pekerjaannya juga. 

Gereja memiliki banyak orang percaya dan banyak orang mengunjunginya setiap hari. Milt 
mula-mula menganggap enteng tugas itu, tetapi terkejut dengan banyaknya hal yang harus 
dilakukan. 

"Aku sangat sibuk sehingga aku benar-benar lupa tentang pelatihan, kataku padamu." 

"Biasanya, pelatihan dimulai pada tahap selanjutnya. Ini akan membebani tubuh jika 
seseorang tidak terbiasa dengan gaya hidup di sini, tetapi Anda memiliki lebih banyak 
energi daripada rata-rata peserta magang, Miss Milt. Harap perhatikan pidato Anda, 
meskipun. " 

Bagi seorang wanita, memiliki keterampilan fisik yang melebihi pria adalah salah satu 
keuntungan menjadi Yang Terpilih. Meski masih ada orang yang harus dihormati bahkan 
jika Anda lebih kuat dari mereka secara fisik. 

Dalam kasus Milt, orang itu adalah Lilishila. 

"Saya akan lebih berhati -- hati. Ngomong-ngomong, aku tidak harus memakai jubah biasa, 
kan?" 

Milt mengenakan 『Oriental Battle Garb』 dan sisa peralatannya yang biasa. 

Milt diberi tahu bahwa lawannya adalah seorang ksatria yang dipilih di antara warga sipil. 
Mereka akan berlatih untuk bertempur, tetapi jika dia mengenakan perlengkapan tingkat 
Legendaris, itu tidak akan menjadi sesi latihan yang banyak bagi mereka. 

"Anda akan melawan salah satu Orang Terpilih gereja; untuk menunjukkan kepada para 
prajurit seberapa kuat seorang Terpilih juga merupakan bagian dari pekerjaan kita. Tolong 
kendalikan kekuatanmu dengan hati-hati. " 
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"Ooh, begitu, jadi aku harus memainkan peran monster." 

Tidak peduli seberapa banyak seseorang mungkin membaca dan mendengar tentang 
sesuatu, ada banyak hal yang dapat benar-benar dipahami hanya dengan menyaksikannya 
secara langsung. 

Bahaya dan kekuatan monster level tinggi diajarkan dengan menggunakan Chosen One 
dengan kekuatan pada level yang sama. 

Tempat pelatihan sama seperti yang diingat Milt ketika Shin menunjukkannya padanya. 

Lilishila dan Milt menggunakan teleportasi untuk pergi ke fasilitas bawah tanah di area 
pelatihan. Itu adalah ruangan yang dikelilingi oleh tembok yang kokoh, jadi mereka yang 
bukan anggota guild juga bisa menggunakannya. 

Ada sekitar 50 orang di area pelatihan, semuanya memakai peralatan serupa. Satu-satunya 
perbedaan mungkin bergantung pada berbagai spesialisasi mereka. 

Ksatria lapis baja memiliki tongkat dan perisai besar, jadi mereka mudah dikenali. 

Prajurit lain memiliki baju besi yang serupa tetapi senjata yang berbeda: busur dan anak 
panah, pedang besar, tombak, dll. Peran mereka diungkapkan dengan jelas. 

Semua prajurit yang hadir melihat ke arah Lilishila dan Milt ketika mereka masuk. Namun, 
kebanyakan dari mereka tampaknya bertanya-tanya mengapa seorang anak dibawa ke 
pekarangan. 

Mereka tampak bingung mungkin karena mereka telah berbicara dengannya sebelumnya 
atau setidaknya memperhatikan dia melakukan tugas-tugas dengan saudari-saudari 
lainnya. 

Namun, Milt tidak bisa membantu tetapi memperhatikan sesuatu. 

Terlepas dari emosi yang diproyeksikan ke arahnya, banyak tatapan diarahkan bukan ke 
wajahnya, tetapi lebih rendah dari itu. 

Itu mungkin karena sebagian besar prajurit di lapangan adalah laki-laki. 

Jubah yang biasanya dia kenakan dibuat khusus untuk Milt, jadi itu menyembunyikan fitur 
fisiknya. 

Sebagai gantinya, 『Pakaian Pertarungan Oriental』 menunjukkan aset fisiknya dengan 

jelas, jadi bahkan para ksatria yang sudah akrab dengannya sampai taraf tertentu tidak bisa 
tidak melihat. 
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"Saya melihat beberapa dari Anda sudah mengenal Miss Milt. Dia akan menjadi musuh 
virtual Anda hari ini. Dia adalah Yang Terpilih yang sangat kuat, jadi jangan 
meremehkannya karena penampilannya. " 

Banyak ksatria terkejut dengan kata-kata Lilishila. Beberapa dari mereka yang mungkin 
belum merasakan kekuatan Milt. 

"Sisanya terserah Anda, Nona Milt." 

Milt mengangguk dan mewujudkan 『Breogand』 miliknya. 

Sekali lagi, para ksatria dikejutkan oleh kemunculan senjata raksasa itu secara tiba-tiba. 
Lagipula, itu lebih panjang dari tinggi Milt. 

Milt dengan ringan memutar 『Breogand』 untuk memberi tanda kepada ksatria yang 

bertugas mengawasi pelatihan bahwa dia siap untuk pergi. Ksatria itu menjawab bahwa dia 
bisa mulai kapan pun dia mau, jadi bibir Milt membentuk senyuman liar. 

Lawan para ksatria adalah makhluk yang jauh lebih kuat dari mereka, musuh yang tidak 
bisa mereka lepaskan selama satu detik. Dia akan memasukkan ajaran ini ke dalam tubuh 
mereka. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 17 Side Story 2 
TNG Vol. 17 Cerita Samping Bagian 2 

Kira-kira satu bulan setelah dia mulai bekerja di gereja, nama Milt sudah terkenal. 

Memiliki kepribadian yang cerah, banyak bicara dan santai dengan siapa pun, dan dengan 
penampilan yang cantik, Milt mengakhirinya dengan kekuatan tempur yang tinggi sebagai 
Terpilih. 

Lilishila telah melakukan apa yang dia bisa untuk mencegah Milt menarik banyak 
perhatian, tapi seperti yang dia katakan sebelumnya, itu hanya masalah waktu. 

Hari itu juga, apa yang telah menjadi kejadian sehari-hari terjadi di pintu masuk gereja. 

"Lihat, Nona Milt! Aku sendiri yang mengirim Babi Hutan ini! Ini jauh lebih besar dari 
biasanya, bukan !? Silakan, nikmatilah bersama orang-orang baik lainnya di gereja! " 

"Ehm..." 

"Sejujurnya, hal itu baru saja menghalangi lalu lintas. Di sisi lain, Core Frog yang saya kirim 
menawarkan berbagai macam batu permata! Aku akan membuatnya menjadi aksesori 
untukmu, Nona Milt! " 

"Tolong, lupakan aku ..." 

Beberapa tertarik oleh kecantikannya, yang lain terpikat oleh kekuatannya: banyak pria 
mulai berkumpul di depan gereja, berharap untuk merayu dia. 

Saat rumor menyebar, pemandangan para petualang, ksatria, dan pria lain yang 
memamerkan kualitas mereka bisa dilihat di mana-mana. 

Bagi pria di dunia ini, kekuatan adalah salah satu poin daya tarik yang lebih mudah 
ditunjukkan. 

Baik para ksatria dan suster gereja bebas untuk terlibat dalam hubungan romantis. 

Milt, bagaimanapun, masih magang di atas kertas. Dia belum matang sepenuhnya dan 
orang-orang yang datang ke pengadilan melakukannya di depan umum: kejenakaan 
mereka hanyalah gangguan baginya. 

Milt adalah sasaran kecemburuan pada awalnya, tetapi pengacaranya menjadi begitu 
banyak dan begitu lugas sehingga kecemburuan berubah menjadi rasa kasihan. 

"Ha ha ha..." 
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Milt memalsukan senyum untuk menghindari rayuan para pria dan segera pergi ke 
kafetaria para suster. Di sana dia menghela napas dalam-dalam saat mengunyah sepotong 
roti. 

"Kamu juga mengalami kesulitan hari ini..." 

Di sebelahnya duduk salah satu sister magang yang bekerja bersama Milt sejak kegiatan 
bersih-bersih pertama. Dia bukanlah Yang Terpilih, tetapi gereja menerima siapa pun 
sebagai murid, terlepas dari status mereka. 

Milt tidak suka menggunakan fakta bahwa dia adalah Orang Pilihan untuk memerintah 
orang lain, jadi mereka menjadi cukup ramah untuk mengobrol dengan santai. 

"Sejujurnya... mereka tidak akan berhenti mengganggu saya bahkan jika saya mengatakan 
mereka menghalangi pembersihan." 

Milt tidak bisa membantu tetapi menyuarakan keluhannya. 

Saudari itu bergiliran membersihkan berbagai area gereja: pintu masuk adalah tempat para 
pengacara bisa berkumpul dengan lebih mudah. 

Banyak dari mereka membual tentang perburuan mereka di sana karena dilarang 
membawa mereka ke dalam gereja. Ada penjaga di pintu gerbang, tetapi jika orang-orang 
itu hanya membual tentang diri mereka sendiri, mereka tidak bisa dipaksa untuk pergi. 

Banyak dari mereka juga memberikan persembahan atau berpartisipasi dalam kegiatan 
komunitas gereja, berharap Milt memperhatikan mereka, sehingga mereka tidak dapat 
diperlakukan kasar di depan umum. 

Orang tidak bisa diselamatkan hanya dengan basa-basi dan cita-cita. 

"Tapi aku agak iri, sejujurnya... maksudku, sepertinya bahkan orang terkenal pun kadang-
kadang datang menemuimu." 

Saudari magang yang duduk di depan Milt adalah teman sekamar yang duduk di 
sebelahnya. 

Yang satu lembut dan lembut, yang lain lebih terus terang dan terus terang: kepribadian 
mereka yang sangat berbeda menciptakan chemistry yang baik, jadi mereka segera 
berteman. 

Mereka adalah dua dari sedikit teman Milt, yang berbicara dengannya tanpa merasa takut 
bahkan setelah mengetahui kekuatan aslinya. 

"Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa menunjukkan mayat monster akan 
memenangkan hati saya, saya bertanya-tanya?" 
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"Yah, mereka adalah petualang, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Jika mereka bisa 
menghabisi monster seperti itu, saya yakin mereka juga punya banyak monster seperti itu. 
" 

Gadis itu kemudian menggosok ibu jari dan jari telunjuknya. Beberapa gerakan ternyata 
sama tidak peduli dunia apapun, rupanya. 

"Saya tidak begitu melihat daya tariknya, sejujurnya..." 

"Whoa, dengarkan gadis ini... aku ingin bisa mengatakan sesuatu seperti itu juga..." 

Bahu gadis itu turun drastis. 

"Lalu pria seperti apa yang menurutmu menarik, Milt? Anda tidak terlalu peduli dengan 
kekuatan atau uang, bukan? " 

"Saya juga ingin tahu! Anda tidak pernah membicarakan hal-hal seperti itu, Milt. Begitu? 
Begitu? Mungkinkah Anda sudah memiliki seseorang yang Anda sukai? 

Meskipun mereka bersaudara, mereka masih gadis-gadis muda. Wajar bagi mereka untuk 
sangat tertarik pada masalah asmara seperti itu. 

"Hmm, yah, dia harus lebih kuat dariku, pertama-tama." 

"Itu sudah sangat sulit..." 

"Cukup... sulit, kurasa." 

Kedua gadis itu mengerutkan alis mereka. 

Mereka tidak bisa memikirkan kesatria gereja atau petualang yang menyamai kekuatan 
Milt, tentunya. 

Kekuatan pribadinya sangat mengesankan dengan sendirinya, tetapi perlengkapan kelas 
Legendarisnya biasanya dianggap sebagai harta nasional. Mampu melampaui keduanya 
adalah prestasi yang luar biasa. 

"Kamu sekuat itu dan begitu cantik juga ... Tuhan memberkatimu terlalu banyak, Milt." 

"Benar-benar sekarang...?" 

"Kamu bisa memilih pria mana pun yang kamu inginkan, dengan wajah itu dan gadis-gadis 
nakal di sini!" 

Gadis itu cemberut dan menyodok dada Milt yang bertumpu pada meja. 
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Jubah yang dipesan khusus menyembunyikan fisiknya sebanyak mungkin, tapi itu ada 
batasnya. 

"Begitu lembut, namun kokoh dan cukup elastis untuk memantulkan kembali tusukan jari... 
andai saja saya memilikinya..." 

"Itu akan... sulit, kurasa." 

"Ya." 

Milt dan gadis yang duduk di sampingnya sama-sama membuang muka. Area dada gadis 
yang menusuk dada Milt sangat rata. 

"Kamu mengerikan, kalian berdua !!" 

"Anda harus menerima kenyataan. Lagipula, aku jadi terlihat cabul sepanjang hari, kau 
tahu? Banyak orang berbicara dengan saya seperti wajah saya di dada saya juga. " 

"Ya, itu mengganggu, sejujurnya." 

Dia tidak setingkat Milt, tapi gadis yang duduk di sebelahnya juga diberkahi dengan baik. 

"Aah, aku harap aku bisa mengatakan hal yang sama..." 

Gadis yang duduk di depan menggerutu karena frustrasi dan Milt tersenyum. 

Gerakan dan reaksinya dibesar-besarkan karena dia ingin meringankan topik, dan Milt 
mengerti. Kedua gadis yang bersamanya mampu melakukan kebaikan seperti itu. 

"Seseorang yang aku suka, ya..." 

Milt kembali ke kamar yang ditugaskan padanya, berbaring di tempat tidur, dan bergumam 
pada dirinya sendiri. 

Ketika dia ditanya apakah ada seseorang yang dia sukai, dia memikirkan seseorang. 

"Hmm, tapi ini berbeda..." 

Seseorang yang lebih kuat darinya. Tidak ada orang seperti itu di sekitarnya saat ini, tetapi 
ada beberapa orang di sekitar benua. 

Ada petualang yang dilengkapi dengan peralatan kelas Mitologi, yang melampaui 
perlengkapan tingkat Legendarisnya. Hasilnya tidak pasti jika mereka pernah bertarung, 
tapi Milt yakin dia bukan yang terkuat. 

Milt tahu, bagaimanapun, pria yang mungkin paling kuat di antara mereka semua. 
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"Shin." 

Mungkin tidak ada yang lebih kuat dari Shin di seluruh benua. 

Statistiknya dari era game telah ditingkatkan. Dia juga menempa peralatan kelas tertinggi 
sendirian. 

Bahkan tanpa menghitung peningkatan kekuatan yang dia terima setelah datang ke dunia 
ini, statistik asli Shin adalah buah dari waktu dan upaya yang dia habiskan untuk 
mengasahnya. 

Milt menikmati keuntungan yang sama dengannya, jadi dia tidak bisa mengatakan hal-hal 
tidak adil. 

"Tapi bukan itu intinya, kan." 

Dia sedang memikirkan fakta bahwa wajah Shin muncul ketika dia ditanya apakah dia 
memiliki seseorang yang dia sukai. 

Itu hanya percakapan biasa: tidak perlu memikirkannya secara mendalam. Meski begitu, 
dia tidak mau berhenti memikirkannya. 

Milt memikirkan mengapa dia memikirkan Shin. 

Karena dia kuat? Karena dia mengenalnya dengan baik? Atau mungkin karena dia 
menyukainya seperti gadis-gadis ingin tahu? 

"Tidak tidak Tidak." 

Milt duduk di tempat tidur dan menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Tidak ada 
ruang untuk perasaan romantis seperti itu dalam hubungannya dengan Shin. 

Mereka tinggal di bawah satu atap untuk sementara waktu, tetapi itu hanya karena tujuan 
mereka sama. 

"Pada saat itu, Shin tidak pernah menunjukkan bahwa dia tertarik pada semua itu..." 

Milt tahu bagaimana Shin sebelum game kematian. 

Shin si pemain, karena sebagian besar pengguna THE NEW GATE mengenalnya, dan orang 
yang diceritakan oleh teman dekat Milt padanya. 

Milt merasa Shin sebagai seseorang yang relatif dekat, karena apa yang diberitahukan 
kepadanya tentang dia. 

Kemudian, di dunia setelah game kematian ... 
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Mereka bertarung bersama untuk menyelesaikan permainan, tetapi dia merasa sangat jauh. 
Beban ekspektasi para pemain di pundaknya membuatnya terlihat lelah, kelelahan. 

Ketika mereka bertemu lagi dan mereka mulai bekerja sama, dia bukan lagi Shin yang dia 
kenal. 

"Tapi..." 

Bahkan jika dia jauh berbeda dari sebelumnya, beberapa hal tidak berubah. Milt 
memperhatikan dengan berada di sisinya. 

Mungkin itu karena Milt adalah teman kekasihnya, atau mungkin karena dia seorang 
wanita: dia tidak tahu alasan pastinya, tapi dia merasa Shin terkadang menjaganya. 

Kemudian, di saat-saat terakhir ... Milt mengingat dengan baik ekspresi wajah Shin ketika 
dia menebasnya. 

"Aku ingin tahu apakah Shin juga mengingatnya." 

Saat itu, Shin terlihat seperti hendak menangis. 

Untuk Milt, pedang Shin menyelamatkannya, tapi dia jelas tidak melihat sesuatu dengan 
cara yang sama, seperti yang dia tahu dengan baik. 

Dia mungkin terlihat berbeda tetapi jauh di lubuk hatinya adalah orang yang sama. Jika 
tidak, dia tidak akan memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. 

Ketika mereka bertemu lagi di dunia ini, Milt menyadari dia telah kembali ke Shin yang asli 
dan merasa sedikit lega. 

"Sekarang aku memikirkannya..." 

Milt mengingat apa yang terjadi ketika mereka bertemu lagi dan mendapati dirinya tersipu. 
Dia kemudian diberitahu bagaimana keadaannya saat itu. 

Dia tidak tahu kenapa dia mandi. Dia hanya tahu bahwa Shin melihatnya telanjang. 
Rupanya dia menyerangnya seperti itu, jadi dia tidak bisa menyuruhnya untuk tidak 
melihat. 

"Kenapa aku melakukan sesuatu yang sangat memalukan...?" 

Di dunia nyata, dia dirawat oleh perawat. Mereka semua perempuan, bagaimanapun, jadi 
tidak ada rasa malu terlihat telanjang. 

Situasi dengan Shin sangat berbeda. Tubuh telanjangnya telah dilihat oleh seorang pria 
untuk pertama kalinya, di luar pengaturan rumah sakit. Bahkan Milt tidak bisa mengatakan 
dia tidak peduli. 
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"Kurasa itulah alasannya." 

Shin bukanlah orang yang disukainya, tapi episode ini membuatnya memikirkannya. Milt 
kemudian menutup matanya. 

Keesokan harinya, dia berada di kafetaria, menghela nafas lagi. 

"Akankah mereka berhenti..." 

Pertempuran membual telah pecah hari itu juga. Kali ini seorang utusan bangsawan 
bahkan mengganggunya untuk menjual peralatannya kepada mereka. 

Perlengkapan Milt sangat berharga: tidak jarang negosiator seperti itu mengunjunginya. 
Dia hanya tidak ingin berurusan dengan mereka saat dia merasa sedih. 

"Akankah aku menemukan seseorang yang lebih kuat dariku, yang tidak peduli dengan 
equipmentku, dan tidak membuatku terlihat cabul?" 

"Apa yang gadis ini lakukan sekarang?" 

"Dia lelah, biarkan dia. Hari ini mereka bahkan lebih menyebalkan dari biasanya, kurasa. " 

Gadis-gadis itu, duduk bersamanya seperti biasa, juga mengalami konflik. Milt tahu dia 
meminta banyak, tetapi jika dia menemukan seseorang seperti itu, kekhawatirannya akan 
hilang. 

Tapi dia setidaknya bisa memikirkannya. Jika dia bisa memahaminya sebagai pribadi, itu 
akan lebih baik. Jika dia menyenangkan untuk diejek, lebih baik lagi. 

Satu-satunya orang yang Milt tahu yang cocok dengan kriteria ini adalah Shin. 

Bahkan Shin kadang-kadang ketahuan melirik payudaranya, tapi dia masih jauh lebih bisa 
dimaafkan daripada rakyat jelata yang berbicara dengannya dengan mata terpaku ke 
dadanya. 

Dia jauh lebih kuat dan memiliki banyak peralatan pada level yang sama dengan Milt. 

Dia juga orang yang paling mengenalnya di dunia ini. 

Seperti dia sekarang, Shin juga sangat menyenangkan untuk diledek. Milt ingat bagaimana 
dia bertindak canggung ketika dia hanya memeluk sedikit lengannya dan tertawa. 

"Jelas aset yang hebat, dia." 

Jadi dia berkata, berpikir bahwa motifnya tidak paling murni. 

Dia yakin apa yang dia rasakan bukanlah cinta, hanya sesuatu yang mirip. 
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Mungkin semua episode mesra yang dia dengar dari Marino, mantan kekasih Shin, entah 
bagaimana terpatri padanya. 

Milt tidak pernah mengalami berbicara begitu bahagia tentang seseorang, jadi dia agak 
jengkel, namun iri dengan ekspresi Marino dan perasaan yang dia sampaikan. 

Apakah ini bentuk cinta, atau mungkin sesuatu yang lain? 

Milt belum tahu. Meski begitu, dia sangat yakin bahwa itu bukanlah sesuatu yang buruk. 

"Aah, aku ingin melihatnya lagi segera." 

Dia ingin bertemu dengannya, untuk mengobrol tentang hal-hal paling konyol. Untuk 
memberinya pelukan yang baik dan melihatnya merasa canggung. Milt merasa 
kejengkelannya meninggalkannya sepenuhnya. 

"Oh, kamu ingin melihatnya, hmm?" 

"Kita harus menanyakan tentang  dia  lebih jauh, ya?" 

Ups, apakah saya mengatakan itu dengan lantang? 

Milt memperbarui tekadnya untuk terus melakukan yang terbaik, berharap dapat segera 
bertemu dengannya. 

Dia kemudian mengalihkan fokusnya untuk menghindari rentetan pertanyaan dari gadis-
gadis penasaran yang mengelilinginya. 
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