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Vol. 18 - 1.1 
TNG Vol. 18 Bab 1 Bagian 1 Untuk menghentikan kemajuan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya dari gerombolan monster besar di Kekaisaran Naga Kilmont, Shin dan 
partainya berpartisipasi dalam pembangunan tembok pertahanan yang besar. 

Berkat usaha mereka, pertempuran hampir berakhir: pada saat itu, segerombolan monster 
pengubah bentuk, yang telah mempertahankan sikap netral sampai saat itu, bergerak 
menuju posisi Shin --- sambil melenyapkan monster lain di jalan mereka. 

Monster slime raksasa yang memimpin kelompok itu, Gelganger, berubah menjadi siluet 
seorang pria tua dengan rambut putih disisir ke belakang... 

~ 

"Senang berkenalan denganmu. Aku datang untuk menemui Lord Shin sesuai perintah 
tuanku." 

"Kau datang untuk menemuiku?" 

Shin dengan hati-hati mengamati pria tua yang sebelumnya dikenal sebagai Gelganger. 

Bahkan jika itu adalah monster yang berubah bentuk, ukuran dan siluetnya terlalu berbeda 
dari yang asli. 

Mampu berbicara seperti manusia, ditambah dengan reproduksi manusia yang hampir 
sempurna, membuat Gelganger menjadi makhluk yang belum pernah dikenal Shin 
sebelumnya. Tidak ada alasan untuk tidak berhati-hati. 

"Tuanku ingin berbicara denganmu, Tuan Shin. Karena keadaan tertentu, bagaimanapun, 
mereka tidak dapat bergerak melampaui batas-batas tertentu. Saya sepenuhnya mengerti 
betapa kurang ajarnya permintaan seperti itu, tetapi saya dengan rendah hati datang untuk 
mengajukan petisi kepada Lord Shin untuk mengunjungi tuan saya. " 

"Aku telah diberitahu bahwa kalian monster diciptakan oleh kekuatan sihir yang meluap 
dari Tempat Suci. Terutama kali ini, monster raksasa mulai bertarung di antara mereka 
sendiri? " 

Apa yang disebut "tuan" Gelganger telah menyiapkan "selamat datang" untuk Shin, agar 
memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Dalam hal itu, gerombolan monster saat 
ini adalah cara berbahaya yang tidak perlu untuk tujuan seperti itu. 

"Saya menduga bahwa menjadi perlu untuk berbicara tentang keadaan di balik kelahiran 
tuan saya. Saya khawatir itu akan membutuhkan sedikit waktu untuk melakukannya. 
Apakah itu dapat diterima untuk Anda, Tuan Shin? " 
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"Tidak masalah, aku mendengarkan." 

Shibaid dan Sety masih bertarung, tetapi berkat bala bantuan monster yang berubah 
bentuk, tidak ada bahaya yang sebenarnya lagi. 

Berdasarkan pergerakan monster, Shin menilai jika mereka merencanakan sesuatu, 
targetnya kemungkinan adalah dia; dia memberi tahu Schnee --- yang mendekati posisinya 
--- untuk menyembunyikan kehadirannya dan bersiap. 

"Seperti yang pasti sudah kamu ketahui, monster yang telah kamu libatkan dibagi menjadi 
tiga kategori. Di pulau tunggal itu, yang kamu definisikan sebagai sumber kekuatan sihir, 
ada tiga kota --- tiga dari apa yang kamu sebut "Tempat Suci". Monster yang muncul di 
event saat ini lahir dari masing-masing monster. Akhirnya, tuanku mengawasi salah satu 
dari tiga lokasi ini." 

"Ada ... tiga Tempat Suci?" 

Shin agak bingung: dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. 

Dia meminta konfirmasi kepada Schnee dan Shibaid melalui Obrolan Pikiran, tetapi 
informasi yang dikumpulkan sampai saat itu hanya menyebutkan satu Tempat Suci 
rupanya. 

Investigasi Kekaisaran hanya mencakup area yang dekat dengan benua, namun: lebih dari 
setengah pulau itu masih belum dijelajahi. Bukan tidak mungkin ada dua Tempat Suci lagi 
di sana. 

"Tuanku juga mengatakan bahwa kamu akan mengerti jika aku memperkenalkan mereka 
sebagai 'Boundary Guardian'." 

"Hmm... orang terakhir yang kutemui mencoba membunuhku tiba-tiba?" 

Ishkar --- atau lebih tepatnya, Penjaga yang mengendalikannya --- bahkan telah mendirikan 
penghalang agar tidak membiarkan siapa pun selain Shin ke medan perang. 

Tidak ada waktu untuk percakapan damai, seperti yang diusulkan Gelganger. 

Jika master Gelganger itu benar-benar seorang "Boundary Guardian", tindakannya menjadi 
lebih mencurigakan. 

Shin dengan jujur berpikir bahwa akan lebih meyakinkan jika semuanya ternyata jebakan 
dan mereka mulai bertarung begitu dia tiba di area tuannya. 

"Tuanku adalah apa yang kamu sebut pengecualian di antara para Penjaga. Bukan kejadian 
langka bagi kita untuk menjadi sasaran serangan dari dua Tempat Suci yang terletak di 
sebelah kita." 
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"Mengapa hal seperti itu bisa terjadi?" 

Shin yakin bahwa semua Penjaga Batas memusuhi dia. 

Bertemu satu berarti memulai pertarungan sampai mati: tidak ada ruang untuk kata-kata 
atau negosiasi, juga tidak ada informasi tentang mereka. Jika mungkin untuk 
mengumpulkan sedikit intel, itu sepadan dengan risiko untuk bertemu dengan "master", 
atau begitulah pikir Shin. 

"'Boundary Guardians' adalah pelindung dunia ini sendiri. Tampaknya mereka tidak 
memandang positif penampilan mereka yang disebut 'Pemain', tetapi mereka punya alasan 
untuk menoleransi mereka. Itu tidak berlaku untuk Anda, bagaimanapun, Lord Shin. 
Tentunya Anda sudah menyadari bahwa Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Pemain 
lain. Dianggap sebagai kelainan seperti itu tentu bukan niat Anda, tetapi itu adalah 
semacam reaksi naluriah bagi para Penjaga untuk melakukannya. Namun, tindakan mereka 
terbatas pada area tertentu, sehingga mereka tidak dapat menyerang Anda secara 
langsung. Ini pasti sesuatu yang menjengkelkan bagi mereka: mungkin itulah alasan 
mengapa Anda diserang tanpa sepatah kata pun di antaranya." 

Gelganger adalah "orang" yang cukup banyak bicara. Jika Shin tidak menyaksikan bentuk 
slime-nya, dia tidak akan percaya bahwa dia sedang berbicara dengan monster. 

"Jadi berdasarkan apa yang kamu katakan, semua Wali dibatasi di area tertentu?" 

"Sejauh yang saya tahu, ya. Penjaga yang tinggal di Tempat Suci semuanya dilarang 
meninggalkan mereka. Itulah alasan pertama dan terpenting mengapa tuanku tidak dapat 
secara pribadi muncul di hadapanmu." 

Shin berpikir bahwa penjelasannya masuk akal. Sebagian besar cocok dengan 
pengalamannya. 

Dia memutuskan untuk mengesampingkan apakah akan mempercayai kata-kata Gelganger 
atau tidak, untuk saat ini. 

"Tentang 'Banjir', kalau begitu... monster raksasa ini muncul. Kenapa ini terjadi? Kami telah 
menderita kerusakan parah dan korban jiwa karenanya. Anda tidak akan mengatakan 
bahwa itu semua untuk mencari saya, bukan? " 

Monster telah bertarung di antara mereka sendiri. Bahkan dalam kasus itu, bagaimanapun, 
Shin tidak akan menerima alasan bahwa gerombolan monster telah muncul untuk 
menemukannya. 

"Untuk menghindari kesalahpahaman yang berbahaya, izinkan saya menjelaskan bahwa 
kemunculan monster secara besar-besaran --- sebuah fenomena yang Anda sebut 'Banjir' --
-, yang disebabkan oleh meluapnya kekuatan sihir dari Tempat Suci, tidak disebabkan oleh 
sengaja oleh para master. dari Tempat-Tempat Suci." 
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"Bagaimana apanya?" 

Shin mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah ada dua jenis Banjir: yang disebabkan 
dengan sengaja, dan yang lainnya terjadi secara spontan. 

"Kekuatan sihir yang bocor dari Tempat Suci adalah kekuatan sihir yang sama yang 
dipancarkan oleh semua makhluk hidup. Tentu saja mungkin untuk menaklukkannya, 
tetapi hal itu akan mengurangi jumlah monster yang melindungi Tempat Suci, yang akan 
menciptakan risiko invasi dari ancaman luar. Karena itu, tingkat kekuatan sihir tertentu 
harus dilepaskan terus menerus. Manusia 'Banjir' yang dihadapi adalah hasil dari 
transformasi bagian dari kekuatan sihir yang kubayangkan." 

"Mereka tidak diciptakan dengan niat bermusuhan, apakah itu maksudmu?" 

Terlepas dari alasannya, keberadaan serangan monster seperti itu adalah fakta yang tidak 
bisa diterima dengan mudah. 

Shin memelototi Gelganger, dan pria berambut putih itu bergidik. Itu tampak seperti riak 
yang bergerak melalui permukaan air. 

"Kami tidak memberikan perintah seperti itu. Saya mengerti, bagaimanapun, bahwa 
manusia dan pemukiman mereka menderita karena serangan monster seperti itu. Saya 
yakin Anda tidak dapat menerima alasan seperti itu; itulah tepatnya mengapa tuanku ingin 
berbicara denganmu. Jika aku boleh menebak, tuanku sedang memikirkan cara untuk 
mengurangi atau bahkan meniadakan beban mereka yang melindungi pemukiman manusia 
dari serangan monster." 

"Kau utusannya, bukan? Mengapa Anda tidak bisa memberi tahu kami semuanya secara 
langsung? " 

Anda mungkin juga memuntahkan segalanya, jika Anda bisa, atau begitulah yang dipikirkan 
Shin dengan jujur. 

"Ada batasan untuk apa yang saya boleh katakan, dan untuk pengetahuan saya juga. Tidak 
seperti Anda, Lord Shin, dan rekan-rekan Anda yang terhormat, saya tidak memiliki sarana 
untuk menghubungi orang lain dalam jarak jauh. Saya khawatir Anda harus berbicara 
dengan tuan saya untuk perincian lebih lanjut. " 

Gelganger sudah berbicara panjang lebar, tetapi pada akhirnya itu hanya seorang utusan. 

"Kurasa itu tidak bisa dihindari... ngomong-ngomong, kamu menyebutkan keadaan dimana 
kamu diciptakan sebelumnya. Bagaimana dengan itu?" 

"Seperti yang pasti kamu perhatikan, kami telah melawan monster lain setelah kami 
muncul." 
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"Ya, itu sebabnya kami punya waktu untuk membangun tembok dan memasang jebakan." 

Shin melihat ke samping. 

Berkat monster pengubah bentuk yang menyerap mayat monster lain, adegan 
pembantaian telah kembali ke pemandangan yang relatif normal. 

Lagi pula, mereka tidak bisa meninggalkan monster dalam jumlah besar tetap di sana 
seperti itu. 

Jika Gelganger dan pengikutnya tidak datang, rombongan Shin harus menggunakan kotak 
barang untuk mengumpulkan sisa-sisanya. 

"Itu adalah proses untuk membiarkan monster kuat tumbuh lebih kuat. Kekuatan sihir 
akan dikumpulkan di sekitar monster tertentu yang diciptakan oleh master, untuk 
memberikan bentuk pada kelompok monster setelah kekuatan sihir yang cukup terkumpul, 
sehingga monster kuat itu, seperti saya, dapat naik level dengan cepat dan efektif. Ini 
adalah kebenaran di balik munculnya monster secara besar-besaran. Namun, dalam kasus 
ini, monster kuat lainnya yang diciptakan dengan cara yang sama memiliki tujuan yang 
berbeda." 

Shin menyadari itu pada dasarnya adalah bentuk leveling kekuatan. 

Jika memungkinkan untuk membuat monster sesuka hati, maka metode semacam ini juga 
layak dilakukan: pemain juga menggunakan strategi seperti itu di masa lalu. Tidak ada 
alasan bagi monster dengan kecerdasan yang cukup untuk tidak dapat melakukan hal yang 
sama. 

"Tuanku, karena keadaan tertentu, sedang meneliti makhluk yang hidup di benua ini. 
Dengan demikian mereka memperoleh informasi yang menciptakan kebutuhan untuk 
melahirkan monster seperti saya." 

"Bolehkah saya bertanya informasi apa itu?" 

"Tentu saja. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang sangat berhubungan denganmu, Tuan 
Shin." 

Shin bertanya-tanya apa informasi yang "sangat terhubung" ini. 

Koneksi pertama yang muncul di pikiran adalah Iblis dan Iblis. Tidak dapat disangkal 
bahwa dia terhubung dengan keduanya. 

Dia tidak bisa memikirkan hal lain yang cukup serius untuk memaksa Penjaga Batas untuk 
bertindak. 

"Informasi yang dimaksud mengenai Pohon Dunia. Karena hilangnya Pohon Dunia, fungsi 
pemurnian diri dunia ini juga hilang, mendorong munculnya Reforgerer. Makhluk itu 
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adalah bagian dari sistem dunia ini, tetapi juga mampu menghancurkan dunia. Karena itu, 
tuanku telah memutuskan untuk menyelidiki peristiwa yang terjadi." 

"Eh...?" 

Jawabannya sangat tidak terduga untuk Shin, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak 
bereaksi keras. 

Salah satu alasan keterkejutannya adalah karena dia terhubung langsung dengan acara 
tersebut; satu lagi adalah betapa lambatnya para Penjaga merespons. Peristiwa di 
Lanapacea telah terjadi beberapa waktu lalu. 

Filma dan Yuzuha mungkin memikirkan hal yang sama: mereka melirik Shin, yang 
menjawab melalui Mind Chat untuk mendengarkan apa lagi yang akan dikatakan Gelganger 
untuk saat ini. 

"Para master Tempat Suci lainnya, meskipun pendirian mereka mungkin berbeda, 
mencapai kesimpulan yang sama dan memulai penyelidikan mereka sendiri. Satu-satunya 
metode yang mereka miliki, bagaimanapun, adalah melepaskan monster di bawah 
komando mereka, yang menyebabkan keributan saat ini. Akan lebih optimal jika kita bisa 
mengatur negosiasi dengan kekaisaran sebelumnya, tetapi selain tuanku, tuan Tempat Suci 
lainnya memiliki sedikit minat pada manusia... monster yang muncul dari semua Tempat 
Suci adalah sama." 

Gelganger mungkin menganggap reaksi terkejut Shin yang berarti dia tidak tahu tentang 
peristiwa Reforgerer dan melanjutkan. 

Shin dan partynya, di sisi lain, tidak bisa tidak berpikir bahwa harus ada cara lain untuk 
menghadapi situasi ini. 

"Aku dan monster lain dibebaskan dari Tempat Suci, atas dasar bahwa kami akan 
membagikan setiap dan semua informasi yang kami peroleh. Kami menemukan Anda, Tuan 
Shin, jadi perintah untuk menyelidiki berubah menjadi perintah untuk menyerang." 

"Mengalahkanku lebih penting daripada menyelidiki Reforgerer? Monster yang bisa 
menghancurkan seluruh dunia?" 

Gelganger menambahkan bahwa monster-monster itu diperintahkan untuk menyerang 
Shin jika mereka pernah menemukannya sejak awal, tetapi prioritas mereka tampaknya 
hanya condong ke Shin. 

"Amukan Reforgerer tidak menyebabkan kematian semua makhluk hidup, kau tahu. 
Setelah membersihkan semua kotoran, Reforgerer menjadi sarang untuk kehidupan baru, 
saat dunia baru terbentuk. Kami diperintahkan untuk menyelidiki Reforgerer, tetapi tidak 
untuk mengalahkan atau menghentikannya. Kami hanya mencari tahu di mana ia muncul 
dan apa yang dilakukannya." 
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Penampilan Reforgerer adalah cara bagi dunia untuk memurnikan dirinya sendiri. Penjaga 
Batas tampaknya berpikir bahwa jika sebuah dunia cukup tidak murni untuk memicu 
kemunculan Reforgerer, mungkin juga akan tercipta lagi. 

Dengan kata lain, reset seluruh dunia. 

Bahkan jika Reforgerer menyelesaikan fungsinya, kehidupan baru akan lahir, secara 
bertahap memberi bentuk pada dunia baru. Penjaga mengizinkan perkembangan seperti 
itu, rupanya. 

"Jadi itu sebabnya mereka mengambil waktu manis mereka dengan itu." 

"Itu betul. Para Penjaga tidak berada di pihak kalian manusia." 

Sikap mereka adalah untuk melindungi dunia, tetapi tidak semua makhluk hidup di 
dalamnya, rupanya. 

"Namun demikian, tuanmu memanggilku." 

"Ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tuan saya memandang berbagai hal dengan 
cara yang sedikit berbeda. Mereka tidak menolak keberadaanmu." 

Penjaga Batas yang tidak menolak keberadaan Shin, meskipun dia adalah musuh alami bagi 
mereka. Shin bisa mengerti bagaimana itu bisa menarik kemarahan Penjaga lainnya. 

"Kenapa begitu, kalau boleh aku bertanya?" 

"Sayangnya, saya tidak diberitahu alasannya." 

"Lalu ... apa yang kamu maksud dengan menghilangkan beban mempertahankan daerah 
ini?" 

"Itu sederhana: jika tuanku menguasai Tempat Suci Penjaga lainnya, tidak perlu 
melepaskan kekuatan sihir untuk menciptakan monster untuk mempertahankan wilayah 
kita. Kalau begitu, kekuatan sihir yang mengalir ke benua ini juga akan berhenti. Tanpa 
kekuatan sihir yang mengalir dari Tempat Suci, tidak akan ada monster raksasa yang 
muncul juga." 

Rupanya, tuan Gelganger bahkan terbuka untuk negosiasi dengan kekaisaran. 

Keuangan kekaisaran akan sangat lega jika mereka tidak harus menanggung beban 
mempertahankan garis depan. Akan ada lebih banyak kelonggaran untuk mengembangkan 
daerah atau memberlakukan kebijakan baru untuk rakyat. 

Area itu selalu dibiarkan tidak berkembang karena serangan monster, tetapi jika semuanya 
berjalan dengan baik, mereka akhirnya bisa menggunakannya. Kekaisaran akan 
mendapatkan keuntungan besar dari pengaturan seperti itu. 
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"(Jika itu benar-benar mungkin, kekaisaran pasti akan mendapat manfaat darinya.)" 

Shibaid, yang menerima informasi Gelganger melalui Mind Chat, mengungkapkan 
pikirannya. 

"(Apakah ada yang membuatmu khawatir?)" 

"(Jika monster berhenti bertelur, itu akan menjadi perkembangan yang sangat positif, 
dalam lebih dari satu cara. Tapi apakah benar-benar ide yang bagus untuk mengalahkan 
salah satu makhluk yang melindungi dunia?)" 

Shin dan partynya tidak akan pernah menerima menjadi target dan siap untuk 
mengalahkan siapapun yang menyerang mereka. Penjaga Batas, bagaimanapun, secara 
harfiah adalah pelindung dunia. 

Oleh karena itu Shibaid memiliki perhatian seperti itu. Jika mereka benar-benar terkurung 
di area tertentu, Shin hanya perlu menjauh. 

Shin, yang menjadi target para Penjaga, tidak menentang untuk menjatuhkan mereka, tapi 
komentar Shibaid membuatnya sedikit meredakan amarahnya. 

Gelganger juga menyebut penampilan pemain di dunia. 

Shin, yang menganggap dunia ini sebagai dunia yang sangat mirip dengan game, atau saat 
dunia game berubah menjadi kenyataan, sekali lagi menghadapi misteri tentang apa 
sebenarnya dunia ini. 

"Apakah tuanmu tahu asal usul dunia ini juga?" 

"Sebagai ciptaan tuanku, itu di luar jangkauanku untuk mengetahui sejauh mana 
pengetahuan mereka. Saya percaya saya dapat mengatakan, dengan percaya diri, bahwa 
mereka tahu lebih banyak daripada "manusia" mana pun di dunia ini." 

Gelganger mengangguk ringan. 

Shin merasa bahwa dia benar-benar tahu jawabannya, tetapi wajah poker Gelganger tidak 
menunjukkan sedikit pun apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. 

Lagipula itu bukan wajah aslinya. Emosinya mungkin tidak akan pernah muncul ke 
permukaan. 

Shin sendiri menyadari bahwa monster tahu lebih banyak daripada manusia tentang sifat 
dunia ini. 

Bahkan di antara spesies dengan umur panjang yang tinggi, seperti Peri dan Peri, hanya 
sedikit yang hidup pada saat Senja Keagungan. Cerita dan legenda tetap ada, tetapi tidak 
ada akun yang kredibel. 
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Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu telah menjadi mitologi saat ini. 

Monster hidup seperti Fuji's Kagutsuchi atau Tzaobath, naga yang tinggal di Rashugum, 
salah satu rumah Shin, lebih mengetahui tentang alam dunia yang sebenarnya. 

(Dalam hal usia, Yuzuha termasuk dalam kelompok ini juga...) 

Shin melirik Yuzuha. 

Ekor Elemen terkenal bahkan di antara monster yang memiliki pengetahuan luas. Mungkin 
sulit untuk membayangkan dari bentuk rubah kecilnya, tapi awalnya Yuzuha seharusnya 
memiliki pengetahuan tentang apapun dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia 
ini. 

"...Baiklah kalau begitu, aku menerima undangannya. Aku akan memutuskan bagaimana 
menghadapi Guardian lain hanya setelah berbicara dengan tuanmu." 

"Terima kasih banyak." 

Shin tidak ingin kekalahan Penjaga Tempat Suci lainnya menjadi salah satu syarat untuk 
menerima tawaran Gelganger. 

Dia akan berbicara dengan tuannya terlebih dahulu: dia kemudian akan mengalahkan 
Penjaga lainnya jika perlu. Jika tidak, dia hanya akan kembali. Bukannya dia pikir dia akan 
diizinkan untuk kembali begitu saja. 
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Vol. 18 - 1.2 
TNG Vol. 18 Bab 1 Bagian 2 

"(Apakah kamu benar-benar akan pergi? Tempat Suci adalah tempat tinggal Penjaga, 
mereka juga bisa menyiapkan jebakan.)" 

Schnee mengirim Obrolan Pikiran segera setelah mendengar keputusan Shin. 

Pertemuan masa lalu mereka dengan Guardian tidak direncanakan, tetapi kali ini 
semuanya berbeda. Fakta bahwa Guardian mengirim bawahan untuk bernegosiasi dengan 
Shin adalah bukti yang jelas. 

Shin dan partynya bahkan tidak tahu apakah benar para Guardian saling bertarung. 

Kekhawatiran Schnee bukannya tidak berdasar: dalam skenario terburuk, Shin bisa 
berakhir melawan tiga atau lebih Penjaga pada saat yang bersamaan. 

"(Aku tahu itu. Tapi kurasa aku tidak bisa mengabaikan dunia ini lebih lama lagi.)" 

Shin bahkan tidak tahu mengapa dia tiba di dunia ini sejak awal. 

Apa sebenarnya alasannya, jika ada? Dia banyak memikirkannya pada awalnya, tetapi 
baru-baru ini hal itu nyaris tidak terlintas di benaknya. 

Dia jauh lebih sibuk memikirkan bagaimana hidup di dunia ini dan masalah lain yang lebih 
mendesak. 

Gelganger menyatakan bahwa berbeda dari Pemain lain, Shin dianggap sebagai kelainan. 

Shin berasumsi itu karena dia datang ke dunia ini tanpa mati. Atau mungkin karena dia 
mengalahkan Origin, "bos terakhir" dunia sebelumnya. 

Dia tidak tahu apakah alasannya adalah salah satunya, atau sesuatu yang lain sama sekali. 

"(Hmm, kurasa tidak persis seperti itu.)" 

Dia menjawab dengan alasan yang tampaknya tepat, tetapi memikirkannya dengan serius, 
sesuatu yang lain muncul di benaknya. 

Jika tembok di seluruh benua selesai, tidak akan ada alasan untuk khawatir tentang invasi 
monster lagi, bahkan jika master Gelganger dan Guardian lainnya mulai bertarung lagi dan 
gerombolan baru muncul. 
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Tanah itu akan tetap tidak dapat digunakan, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui 
apakah bernegosiasi dengan monster itu mungkin, apalagi berhasil. Jika Penjaga tidak bisa 
meninggalkan wilayah mereka, mereka hanya perlu meninggalkan mereka sendiri. 

Itu pasti solusi termudah dan paling nyaman. Tidak peduli apa yang Penjaga katakan, Shin 
akan hidup di dunia ini sesuai keinginannya. 

Lagipula, dia tidak punya rencana untuk menguasai wilayah mana pun atau menggunakan 
kekuatannya secara egois. 

Dia hanya berharap untuk kehidupan normal: mulai sekarang, dia bisa menetap di suatu 
tempat dan mencari nafkah sebagai petualang yang terampil. Dengan keahliannya, 
menyembunyikan identitas aslinya akan mudah. 

Mengapa tidak melakukan itu saja? Mengapa pergi jauh-jauh untuk bertemu muka dengan 
Wali? 

Ada berbagai alasan, tetapi lebih dari segalanya, Shin ingin mereka menyetujuinya. 

Dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak memendam permusuhan terhadap dunia ini. 
Bahwa dia ingin tinggal di dalamnya. Dan bagi Guardians untuk mengakui dia bisa. 

"Aku akan mengirim seorang utusan kepada tuanku. Apakah Anda berencana untuk pergi 
sekarang, Tuan Shin?" 

"Saya harus memberi tahu beberapa orang terlebih dahulu, tetapi apakah mungkin untuk 
menunggu?" 

Karena tuannya tidak bisa bergerak, tidak ada pilihan selain menunggu Shin, tapi dia tidak 
ingin terlambat dan menyebabkan munculnya Selcikeus atau Heltoros kedua. 

"Kemunculan monster dalam jumlah besar seperti ini tidak dapat dibuat sesering itu, 
bahkan oleh seorang Penjaga. Dalam istilah manusia, saya yakin Anda memiliki satu bulan 
kelonggaran. " 

Monster memahami konsep manusia tentang waktu, rupanya. Shin berharap mereka 
menggunakan istilah yang berhubungan dengan pergerakan matahari, tapi bukan itu 
masalahnya. 

"Baiklah, kalau begitu mari kita bertemu lagi dua hari dari sekarang, pada...tidak, tunggu. 
Bisakah kalian para monster mengukur waktu?" 

"Sehari-hari, ya, tetapi akan sulit bagi kami jika Anda menetapkan waktu tertentu. Kami 
tidak memiliki kemampuan untuk mengukur waktu setepat kalian manusia." 

Shin, pemain lain dan karakter pendukung dapat menggunakan tampilan jam jendela status 
mereka. 
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Manusia lain, jika memiliki status sosial atau keuangan yang cukup tinggi, seringkali 
memiliki jam. Namun, mereka tidak mudah diakses oleh monster. 

"Kalau begitu, aku akan memberimu ini. Apakah Anda tahu cara membacanya? " 

"Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bisakah Anda memberi tahu saya cara 
menggunakannya? " 

Apa yang diambil Shin dari kotak barangnya dan diberikan kepada Gelganger adalah arloji 
saku. Dia telah berhasil di era game, tetapi tidak memiliki fungsi khusus. Dia mengajari 
Gelganger cara menggunakannya, lalu menyuruhnya kembali dua hari kemudian pada 
waktu yang sama. 

"Baiklah kalau begitu, pertama-tama mari kita lihat apa yang terjadi pada monster, lalu aku 
harus melaporkan apa yang dikatakan Gelganger kepada orang yang bertanggung jawab ..." 

Gelganger mengirim utusan kepada tuannya, sementara itu akan berdiri di sana. 

Shin dan yang lainnya bergabung kembali dengan Shibaid dan Sety, lalu melengkung ke 
dekat dinding. Gelganger sudah tahu bahwa mereka memiliki kemampuan seperti itu, jadi 
mereka tidak repot-repot menyembunyikannya. 

"Apakah itu semua benar?" 

"Rasanya sangat tiba-tiba, sejujurnya ..." 

Sety dan Filma diam sementara Gelganger berbicara: setelah pesta bersatu kembali, 
mereka aktif mengungkapkan pendapat mereka. 

"Apakah kamu benar-benar akan pergi? Jika itu terjadi seperti waktu dengan Ishkar, dan 
Anda terisolasi dan ternyata mereka bermusuhan, kami tidak dapat melakukan apa pun 
untuk membantu. 

Tidak seperti Gryphon, Ishkar menggunakan penghalang unik yang membatasi pergerakan 
semua karakter pendukung Shin, termasuk Schnee. 

Sety kemudian berhipotesis bahwa ajakan Gelganger bisa jadi merupakan jebakan. 

"Teknik itu, atau harus saya katakan kekuatan, adalah sesuatu yang sepenuhnya di luar 
pengetahuan kita. Sejujurnya, bahkan jika kami mengetahuinya, kami tidak memiliki cara 
untuk melawannya. Bahkan jika memang benar para Penjaga tidak bisa meninggalkan 
Tempat Suci, itu mungkin tidak berlaku untuk mereka semua. Gelganger hanya 
mengatakan apa yang diketahuinya. Penghalang...dinding...atau apa pun yang digunakan 
Ishkar muncul dalam situasi tertentu, tapi itu masih penjara bawah tanah. Kami tahu 
bahwa para Penjaga dapat menggunakan kekuatan mereka bahkan di luar Tempat Suci." 
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Ishkar mengintai di kedalaman lokasi yang lahir dari perpaduan dua ruang bawah tanah, 
Castle of the Depths dan Seafloor Sanctuary. 

Ishkar sendiri pernah dirasuki oleh seorang Guardian, namun kemampuannya sama 
dengan aslinya. Mereka tidak bisa begitu saja menerima semua yang dikatakan Gelganger 
sebagai fakta. 

Di sisi lain, Gelganger dengan jelas menyatakan bahwa ada batasan informasi yang 
diberikan. 

Mereka tidak tahu apakah itu diperintahkan untuk mengatakannya atau memutuskan 
untuk melakukannya atas keinginannya sendiri, tetapi itu bisa menjadi petunjuk bagi Shin 
dan yang lainnya untuk menyadari bahwa informasi Gelganger tidak lengkap. 

"Mereka melihat kita sebagai musuh: bahkan jika kita terus menghindari mereka, akan 
selalu ada kemungkinan mereka menyerang kita suatu hari nanti. Kita belum bisa 
menyebut mereka sekutu, tapi mungkin tidak buruk untuk berbicara dengan seseorang 
dengan pendirian yang berbeda dari kita. Yah...karena kita akan berada di markas musuh, 
kita bisa keluar semua tanpa menahan diri." 

Penjaga pertama yang mereka lawan, Gryphon. Penjaga dasar laut, Ishkar. Mereka berdua 
adalah lawan yang kuat, meskipun dengan cara yang berbeda. 

Kekuatan regeneratif Gryphon yang tidak wajar membuatnya mustahil untuk mengetahui 
kapan itu dikalahkan, kecuali jika kekuatan misterius itu terwujud. Kekuatan Ishkar, di sisi 
lain, jauh lebih unggul dari Gryphon. 

Dalam pertarungan melawan Gryphon, Shin bisa berkonsentrasi pada musuh berkat 
kehadiran Rionne, seorang Chosen One. Jika dia adalah orang normal, segalanya akan jauh 
lebih sulit. 

"Jika itu menggunakan penghalang itu lagi, aku akan membantumu." 

Yuzuha, berjalan di samping Shin dalam wujudnya yang berukuran empat mel, dengan 
santai berbicara. 

Dia telah mengambil bentuk itu karena nada percakapan yang serius: Shin bertanya-tanya 
apakah kekanak-kanakan mode rubah kecilnya adalah akting, tetapi tampaknya saat dalam 
bentuk itu kecerdasannya sendiri lebih rendah. 

"Jika hal yang sama terjadi, mungkin saya bisa membantu juga?" 

"Pasti ada semacam kondisi, kesamaan yang Yuzuha dan Tiera miliki..." 

Meskipun mereka dapat menemukan beberapa kemungkinan, tidak ada cara untuk 
mengkonfirmasinya. Mungkin terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa Schnee dan yang 
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lainnya tidak bisa melewati penghalang hanya karena mereka adalah karakter pendukung 
Shin. 

"Masih banyak yang belum kita ketahui, ya." 

"Jika Anda memikirkannya, memang begitulah seharusnya." 

Sety menghela nafas dan Shibaid menjawab dengan tenang. 

"Kami tahu cukup banyak tentang dunia ini, tetapi masih banyak yang harus dipelajari. 
Terutama tentang makhluk yang bahkan tidak kita ketahui keberadaannya: normal untuk 
tidak mengetahui hampir semua hal. Sebagian besar dari apa yang kami ketahui, kami 
hanya belajar karena orang lain menghadapi bahaya untuk memperoleh informasi 
tersebut. Pada akhirnya, untuk mendapatkan apa yang ingin Anda ketahui, Anda harus 
mempertaruhkan hidup Anda, tidak ada cara lain." 

"Hmm, tapi kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti dulu lagi... apa salahnya jika kita ingin 
melakukan sesuatu dengan cara yang mudah?" 

"Mendengarkanmu..." 

Sety terus menggerutu, saat Shibaid menghela nafas. 

Dia adalah seorang pejuang lahir alami: bahkan setelah Shin menghilang, dia terus 
berjuang sendiri. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda akan mendapatkannya melalui 
pertempuran. Tidak aneh baginya untuk berpikir bahwa mengambil risiko besar untuk 
mencapai tujuan seseorang adalah hal yang jelas. 

Sety, di sisi lain, tidak begitu bersemangat untuk melakukan pertempuran. Dia tidak 
membenci pertempuran dan bersedia untuk melawan dan menghancurkan musuh yang 
jelas, seperti Iblis atau Iblis, tetapi dia tidak terlalu cenderung mencari masalah jika dia 
bisa membantunya. 

Selain itu, mereka tidak dapat dihidupkan kembali seperti di era game, sehingga strategi 
mengambil risiko mematikan untuk mendapatkan informasi tidak mungkin lagi. 

Pendapat Shibaid dan Sety berbeda, tetapi keduanya benar dengan caranya sendiri. 

"Mereka mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan kami sendirian jika kami tetap 
diam, jadi sejujurnya saya pikir itu juga tidak terlalu buruk." 

Shin ingin Penjaga menyetujui keberadaannya, tapi dia tidak ingin terlibat dalam konflik 
antara Penjaga. Dia tahu bahwa situasinya tidak sesederhana itu. 

Shin tidak pernah bertemu atau melawan master Gelganger, tapi entah bagaimana master 
Gelganger tahu tentang dia: kemungkinan besar para Penjaga bertukar informasi di antara 
mereka sendiri. Shin diserang lebih dulu, tapi dia masih mengalahkan dua Penjaga. Tidak 
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ada jaminan bahwa mereka akan meninggalkannya sendirian selamanya, bahkan jika dia 
tinggal dengan tenang di suatu tempat. 

"Jika kamu memutuskan untuk pergi, aku hanya akan mengikutimu. Lain kali, aku pasti 
akan lulus." 

Sejak mereka mulai berbicara tentang penghalang, Schnee diam-diam dipenuhi dengan 
semangat juang. Shin merasakan tekadnya untuk menembus penghalang yang menyala 
terang di dalam dirinya. 

"Saya sepenuhnya setuju dengan Schnee." 

"Memang, kita tidak bisa membuat mereka berpikir mereka bisa menggunakan gerakan 
yang sama setiap saat." 

Filma dan Shibaid juga frustrasi karena tidak bisa melakukan apa pun di depan 
penghalang: tekad mereka sama teguhnya dengan Schnee. 

Shin tahu bahwa karakter pendukungnya dan Tiera bertanding dan berlatih kapan pun 
mereka punya waktu, jadi dia berpikir bahwa mereka mungkin telah mempelajari 
keterampilan baru yang tidak dia sadari. 

"Tenang, guys ... lihat Sety, dia ... tidak tenang juga, kan." 

Shin tidak merasakan tekad atau semangat juang yang sama dari Sety, tapi dia malah 
membocorkan kekuatan sihir. 

Semangatnya berbeda dari Schnee dan yang lainnya, tapi dia terbakar dengan caranya 
sendiri. Dia samar-samar menyeringai, tetapi matanya dipenuhi dengan niat untuk 
menembus penghalang. 

"Ngomong-ngomong, tetap diam saat kita bertemu dengan orang-orang Kekaisaran, oke? 
Atau mereka akan mengotori diri mereka sendiri." 

Tiera, keringat dingin mengalir di dahinya, menatap Shin dengan mata memohon. 

Gabungan semangat juang dan kekuatan sihir yang terpancar dari Schnee dan tiga lainnya 
lebih dari cukup untuk membuat rata-rata orang pingsan. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 18 - 1.3 
TNG Vol. 18 Bab 1 Bagian 3 "Monster-monster itu datang untuk berbicara... terus terang, 
saya merasa sulit untuk percaya. Namun, saya yakin Sir Shin tidak akan berbohong tentang 
hal seperti itu. " 

Party Shin berkumpul kembali dengan pasukan Empire dan segera melapor ke komandan, 
Raig. Informasi yang diungkapkan oleh Gelganger secara alami mengejutkannya, jadi dia 
merasa sulit untuk memutuskan langkah selanjutnya. 

"Monster Tempat Suci...Aku telah berpartisipasi dalam misi pengintaian di sana, tapi aku 
belum pernah melihat monster seperti yang kau gambarkan..." 

Milt, yang posisinya di dalam tentara telah meningkat berkat perlengkapan Shin-nya yang 
ditingkatkan, berbicara sambil memiringkan kepalanya. Lengannya disilangkan, 
meningkatkan visibilitas asetnya bahkan lebih. 

Sebagian besar monster yang dia temui selama misi pengintaian berukuran kecil atau 
sedang, semua monster yang sudah dia kenal. 

"Kupikir kau mungkin tahu sesuatu tentang mereka, tapi kurasa itu tidak akan semudah itu, 
ya." 

Shin bertanya padanya melalui Obrolan Pikiran apakah dia merasa seperti sedang ditarik, 
seperti yang terjadi padanya ketika dia bertemu Gryphon, tapi dia menjawab dengan 
negatif. 

"Kamu akan pergi ke Tempat Suci, kan? Bolehkah aku datang juga?" 

"Aku ingin mengkonfirmasi sesuatu, jadi aku ingin memintamu untuk menemaniku. 
Bukankah kamu harus tetap bersama Church Warband?" 

Milt adalah mantan pemain, keberadaan yang berbeda dari penghuni dunia ini. 

Dia juga telah mencapai dunia ini dalam keadaan yang berbeda dari Shin, jadi dia ingin 
melihat bagaimana para Penjaga akan bereaksi padanya. 

Itu adalah pertaruhan yang berbahaya, jadi dia terkejut mendengarnya langsung 
menerimanya. 

"Kami akan mencari tahu penyebab sebenarnya dari seluruh kekacauan ini, jadi tidak 
masalah." 

Church Warband telah dikirim untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh 
gerombolan monster. Jika apa yang dikatakan Gelganger benar, tidak hanya Kekaisaran 
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yang akan menuai keuntungan, tetapi juga Gereja dan negara lain yang mengirim bala 
bantuan juga. 

Milt sekarang lebih kuat daripada di era game, baik dalam hal statistik pribadi dan 
perlengkapan, jadi dia tidak akan menjadi tanggung jawab dalam pertempuran. 

"Kami ingin mengirim seseorang dari kami bersamamu juga, tapi aku ragu ada orang yang 
bisa mengimbangi kekuatan partymu." 

Tuan Gelganger tampaknya siap untuk bernegosiasi dengan Kekaisaran jika Shin bekerja 
sama dengan mereka untuk mengambil alih Tempat Suci lainnya, jadi Kekaisaran ingin 
mengirim perwakilan dengan Shin. 

"Bergantung pada situasinya, kita mungkin harus menghadapi lawan yang lebih berbahaya 
daripada Banjir sebelumnya, jadi aku khawatir bahkan Yang Terpilih akan berada dalam 
bahaya besar." 

Tujuannya sama sekali tidak diketahui oleh Shin: dia tidak bisa membuat janji untuk 
melindungi orang lain. Beberapa Orang Terpilih tingkat tinggi di antara pasukan yang 
ditugaskan untuk mendirikan tembok menawarkan untuk pergi, tetapi Shin menarik 
kesimpulan ini setelah menanyakan tentang keterampilan tempur mereka. 

Dibandingkan dengan Shin dan karakter pendukungnya, Tiera dan Milt memiliki kekuatan 
pertempuran yang lebih rendah; berkat peralatannya, bagaimanapun, mereka bisa 
mengatur pertempuran melawan Divine Beasts. 

Shin bisa saja memberikan perlengkapan kepada perwakilan Kekaisaran juga, tetapi jika 
keterampilan mereka tidak cocok, bahkan peralatan canggih hanya akan menjadi beban. 

"Sepertinya mereka tidak terbuka untuk bernegosiasi segera, jadi kami akan memantau 
situasinya terlebih dahulu. Kita harus berbicara sebelum memutuskan apakah akan 
menerima kondisi mereka atau tidak." 

"Itu benar, pada akhirnya, mereka punya rencana sendiri. Tidak ada tempat bagi kita saat 
ini, kurasa. Saya akan menyerahkan keputusan kepada Anda, Tuan Shin. " 

Tuan Gelganger telah meminta Shin: Raig menyadari bahwa mereka belum bisa campur 
tangan. Dia, bagaimanapun, sangat tertarik pada kemungkinan melindungi benua tanpa 
harus menggunakan dinding, sehingga menempatkan tanah yang sebelumnya ditinggalkan 
untuk penggunaan yang lebih baik. 

"Jadi, apakah kita akan pergi sekarang?" 

"Saya mengatakan kepada mereka bahwa kami akan pergi dua hari dari sekarang, jadi 
masih ada waktu. Saya tidak berpikir kami hanya bisa membuat laporan kami dan pergi, 
Anda tahu. " 
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"Tapi mereka menyerahkan semuanya padamu dengan cukup mudah." 

"Ya, kau benar... aku berharap mereka lebih gigih mengirim seseorang bersama kita, atau 
tentang apakah kita benar-benar bisa mempercayai monster, hal-hal seperti itu..." 

Masalah ini sepenuhnya dipercayakan kepada Shin dalam hitungan menit, jadi dia sedikit 
bingung. 

"Karena Shibaid dulunya adalah Kaisar Naga, kurasa mereka pikir dia tidak akan 
membiarkan hal-hal berjalan ke arah yang buruk bagi Kekaisaran. Schnee juga sangat 
dipercaya di tingkat internasional, jadi mungkin tidak terlalu aneh bagimu untuk 
diperlakukan sebagai duta besar." 

"Kurasa itu benar. Itu juga fakta bahwa mereka tidak memiliki siapa pun yang bisa 
mengikuti kita. " 

"Satu-satunya orang dari Kekaisaran yang bisa adalah pengawal pribadi Kaisar saat ini, 
kurasa." 

Baik dalam hal statistik dan peralatan, Kaisar Naga adalah puncak Kekaisaran. Dia telah 
bertarung dengan Shibaid di masa lalu, jadi tidak diragukan lagi keahliannya. 

"Dia jelas cukup kuat untuk mengikuti kami: Saya belum pernah melihat Orang Terpilih 
seperti dia, di antara semua orang yang saya temui sampai sekarang. Kapten dan wakil 
kapten pengawal pribadinya juga bisa melengkapi perlengkapanmu tanpa masalah, Shin." 

Shibaid melengkapi kata-kata Milt. Kekaisaran tampaknya memiliki beberapa aset yang 
kuat, meskipun mereka mungkin lebih rendah dari samurai yang mereka temui di 
Hinomoto, Toudou Kankurou. 

Shin ingat bahwa dia tidak melihat pengawal pribadi Kaisar ketika dia bertemu Raig di 
kastil; Shibaid, merasakan pemikiran seperti itu, menjelaskan bahwa mereka adalah 
penjaga yang ditempatkan di luar ruangan. 

"Begitu... tidak mungkin penjaga biasa ditempatkan di luar kamar Kaisar." 

Shin ingat memperhatikan seberapa tinggi level mereka. Dia tidak ingat angka pastinya, 
tapi pasti lebih dari 200. 

"Jadi, kita harus menghabiskan waktu selama dua hari? Saya rasa tidak banyak yang bisa 
kita lakukan, bukan?" 

"Yah, kita semua bertarung melawan monster, jadi pastikan kamu cukup istirahat. Saya 
akan melakukan perawatan pada senjata kami dan menyimpan barang-barang. " 

Shin dan partynya tidak mengalami damage tertentu, tapi masih melawan monster dalam 
jumlah besar. Karena itu, dia menyuruh mereka untuk beristirahat dan memulihkan diri. 
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Raig dan pasukannya memiliki pendapat yang sama: mereka diberi tahu bahwa mereka 
tidak perlu membantu mengatur sisa item pembuat dinding dan beristirahat. 

"Kamu tidak perlu istirahat, Shin?" 

"Yah, saya tidak akan menganalisis senjata seperti di Hinomoto, jadi itu tidak akan menjadi 
pekerjaan yang berat. Saya akan beristirahat segera setelah saya selesai. " 

Dibandingkan dengan menganalisis senjata Kelas Kuno, perawatan dan perbaikan adalah 
tugas yang sederhana, dan dia bisa melakukannya sesukanya. Itu tidak akan memakan 
waktu berjam-jam atau menjadi beban, saat Shin meyakinkan Tiera yang khawatir. 

Shin dan yang lainnya berjalan di sepanjang dinding, lalu menggunakan Skill Sihir Hiding】 

dan mewujudkan Tsuki no Hokora. 

Mereka tidak perlu menyembunyikan Tsuki no Hokora dari tentara kekaisaran, tetapi 
mereka tidak ingin secara terbuka menunjukkan bahwa mereka sedang beristirahat saat 
semua orang sedang bekerja. 

"Apakah kamu benar-benar yakin ingin tinggal di sini? Itu tidak akan menyenangkan, kau 
tahu." 

Di bengkel Tsuki no Hokora, Shin memperingatkan Milt, yang ikut bersamanya. Dia bilang 
dia ingin melihatnya bekerja, jadi dia menjelaskan bahwa dia hanya akan melakukan 
perawatan. 

Milt tidak memiliki keterampilan Pandai Besi, jadi tidak ada gunanya menunjukkan apa 
pun padanya, tetapi dia bersikeras. 

"Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku berjanji tidak akan mengganggu." 

Untuk beberapa alasan, Milt tampak sangat pusing. 

Mereka berganti pakaian santai begitu di dalam Tsuki no Hokora. Keduanya sama-sama 
mengenakan T-shirt dan celana panjang yang mirip jeans, meski dengan warna yang 
berbeda. 

Shin dibuat oleh Cashmere: meskipun penampilannya biasa saja, mereka memiliki 
kemampuan bertahan yang setara dengan equipment kelas Legend. Mereka mudah 
dipindahkan, cocok untuk pekerjaan bengkel. 

Milt mengenakan celana yang sama dengan yang dia gunakan di era game, sedangkan T-
shirtnya berasal dari dunia ini. Itu sangat longgar, jelas tidak cocok dengan ukurannya: 
bagian lehernya sangat besar sehingga bahu kirinya benar-benar terbuka. 

"Kau melakukannya dengan sengaja, bukan?" 
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"Anda bertaruh. Pakaian dengan fungsi fitting otomatis menyesuaikan sempurna dengan 
tubuh Anda, bukan? Nyaman, tentu saja, tetapi selalu terasa terlalu ketat untuk saya...jadi 
sebagian besar pakaian kasual saya longgar dan nyaman. Yah, itu juga karena pakaian 
kasual biasanya tidak dilengkapi dengan pemasangan otomatis di sini. Saya juga tidak ingin 
jatuh ke dalam perangkap yang bersembunyi di dalam pakaian pas otomatis ... " 

"Perangkap? Perangkap apa?" 

Ekspresi Milt telah berubah muram, jadi Shin khawatir dia telah mengabaikan cacat 
berbahaya dalam fungsi itu. 

"Pakaian seperti itu secara otomatis cocok dengan tubuhmu, jadi meskipun ukuranmu 
berubah, itu menyesuaikan secara otomatis dan kamu tidak menyadarinya." 

"Hmm...? Yah, ya, itu intinya..." 

Shin tidak bisa melihat apa masalahnya dengan apa yang ditunjukkan Milt. 

"Itu tidak baik!! Mendengarkan! Jika Anda tidak menyadarinya ketika ukuran Anda 
berubah, itu berarti Anda akan menambah berat badan tanpa menyadarinya!!" 

"Itu jebakannya!?" 

Shin menghela nafas, sedih. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih berbahaya, jadi dia tidak 
merasa khawatir. 

"Kau tidak mengerti, kan, Shin...menambah berat badan tanpa menyadarinya adalah 
masalah besar bagi seorang gadis." 

"Maafkan aku, oke?" 

Berat badan dan ukuran tubuh adalah hal yang sensitif bagi wanita. Kata-kata Milt 
mengingatkan Shin bagaimana ibu dan adik perempuannya dulu mendesaknya untuk 
memperhatikan hal-hal seperti itu. Bahkan adik laki-lakinya pernah memarahinya tentang 
hal itu pada satu titik. 

"Ah, tapi aku ingin fungsi itu di braku, jadi bisakah kamu melakukannya nanti? Terima 
kasih." 

"Tunggu tunggu tunggu. Kenapa aku harus melakukannya!?" 

Milt tiba-tiba mulai berbicara tentang pakaian dalam, jadi Shin menjauh darinya, dengan 
hati-hati. 

"Mereka tidak banyak menggunakannya di dunia ini, itu sebabnya. Anda hampir tidak 
dapat menemukan apa pun yang dijual dan ukurannya juga sangat terbatas. Aku benar-
benar bermasalah, kau tahu. Dengan sedikit dorongan, saya bisa meminta pengrajin untuk 
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menempelkan fungsinya pada pakaian, tetapi mereka selalu marah ketika saya bertanya 
tentang pakaian dalam." 

Fungsi pemasangan otomatis ada untuk membantu para pejuang bertarung di medan 
perang: itulah ide umumnya. 

Shin tahu bahwa orang melihat Keterampilan secara berbeda di dunia ini dibandingkan 
dengan era game, tetapi tidak pernah berharap pengrajin akan marah karena hal seperti 
itu. 

"Lagipula, kamu tidak dapat memperolehnya tanpa melatih Keterampilan tipe Penciptaan 
dalam waktu yang cukup lama ..." 

"Benar. Mereka yang memilikinya semuanya adalah pengrajin yang cukup terkenal. " 

Itu adalah simbol kebanggaan bagi seorang pengrajin untuk dapat menggunakan 
Keterampilan seperti itu. 

"Dan Milt kecil yang malang itu dalam acar. Maksudku, itu hilang setiap kali aku bertarung 
... dan sekarang juga." 

"Aku tidak bisa mengatakan aku tahu bagaimana rasanya ... apakah kamu baik-baik saja?" 

Shin merasa Milt menjatuhkan bom dengan kata-kata terakhirnya, jadi dia pikir lebih 
bijaksana untuk mengabaikannya. 

"Ukuran peralatannya pas, jadi tidak terasa sakit, dan dirancang untuk memungkinkan saya 
banyak bergerak, jadi tidak terpental seperti pakaian biasa." 

Shin menyadari bahwa jika baju besi Milt rusak, konsekuensinya akan keterlaluan. Padahal, 
jika Milt menerima serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan armornya, itu berarti 
dia akan berada dalam masalah besar. 

"Jadi saya dengan rendah hati meminta Anda untuk menjaga setidaknya satu celana dalam. 
Anda dapat melihat jika Anda mau, tetapi hanya sedikit. " 

Milt kemudian mencondongkan tubuh ke depan dan menarik bahu yang terbuka. 

Lehernya sudah cukup lebar untuk memperlihatkan bahunya sepenuhnya: jika dia 
menariknya untuk menutupi bahunya, belahan dadanya menjadi lebih terbuka. 

"Aku tahu kamu akan melakukan itu ..." 

Karena kata-kata Milt sebelumnya, Shin memperkirakan dia akan melakukan aksi seperti 
itu. Sebelum dia bisa melihat terlalu banyak dari dadanya, Shin melihat ke langit-langit. 
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"Strategiku telah digagalkan!? Tapi kamu tidak bisa menghindari seranganku selanjutnya 
dari posisi itu!!" 

"Hai! Berhenti menempel! Jangan mendorong! Atau remas juga! Aku sudah 
mendapatkannya, aku akan melakukannya!!" 

Shin mencoba mendorong Milt menjauh, tetapi cengkeramannya di tubuhnya sangat erat. 

Dia bisa saja mendorongnya pergi dengan paksa, tapi kekuatannya di dunia ini bisa 
menyebabkan bencana. 

"Hehehe...anakku Shin lebih suka ukuran yang lebih besar, aku tahu..." 

"B-bagaimana kamu...!?" 

"Sekali lihat karakter pendukungmu, dan siapa pun bisa tahu ..." 

Penampilan karakter pendukung dapat diubah sesuka hati, sehingga banyak pemain yang 
membuatnya sesuai dengan preferensi mereka. Pada akhirnya, mereka sering menjadi 
sosok pria atau wanita ideal sang pencipta. Dengan kata lain, preferensi pencipta dapat 
dengan mudah ditebak melalui mereka. 

"Yah, kalau begitu, bagaimana dengan Sety?" 

"Sebuah upaya kamuflase, kurasa." 

"Kh...kau mengatakannya seperti sudah jelas...!" 

Milt mengangguk, seringai di wajahnya membuat Shin kesal tanpa akhir. 

Keduanya berjalan menuju bengkel sambil mengambil bagian dalam pertukaran nostalgia, 
sangat dekat dengan percakapan mereka di era game. Shin merasa seperti dia telah 
melakukan perjalanan ke masa lalu. 

Namun, ketika mereka tiba lebih dekat ke bengkel, Milt semakin jarang berbicara. 

Pegangannya di lengan Shin semakin lemah: dia bisa melepaskannya dengan mudah 
sekarang. 

Shin berpikir bahwa jika dia bertindak terlalu lengket di bengkel, dia benar-benar harus 
memaksanya pergi, tetapi perubahan perilakunya terasa tidak wajar. 

Shin berbalik ke arahnya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. 
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Vol. 18 - 1.4 
TNG Vol. 18 Bab 1 Bagian 4 "....hei, Milt, apa kamu baik-baik saja!?" 

"Eh? Ada apa denganmu, tiba-tiba?" 

Milt menjawab seolah-olah dia tidak tahu apa yang Shin bicarakan. 

Dia mungkin tulus: Shin mengambil saputangan dari kotak barangnya dan meletakkannya 
di pipinya, tanpa sepatah kata pun. 

"Eh...Shin...?" 

"Sepertinya kamu benar-benar tidak menyadarinya...Milt, kamu menangis." 

Mata Milt berkaca-kaca karena air mata. Mereka mulai menetes di pipinya, jadi Shin 
menyekanya dengan lembut. 

"Eh...? Tidak, kenapa...ha, ini terlalu aneh...kenapa...kenapa...?" 

Bahkan setelah Milt menyadarinya, air matanya tidak mau berhenti. Berpikir bahwa dia 
tidak ingin orang lain melihatnya, Shin dengan lembut mendorongnya ke dalam bengkel. 

Ketika dia menutup pintu dan menatapnya lagi, dia merasakan benturan ringan: Milt 
memeluknya, bahunya terbuka lagi. 

"Maafkan aku... hanya sebentar." 

Suaranya lemah, gemetar. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Shin tidak tahu bagaimana 
harus bereaksi. 

Setelah sekitar 10 menit, Milt tampak tenang. Dia melepaskan Shin. 

Wajahnya merah padam, karena malu dan canggung. Shin menarik kursi dan memberi 
isyarat padanya untuk menggunakannya. 

"Apakah kamu merasa lebih baik?" 

"Ya...ehm...maaf soal itu...menangis tiba-tiba..." 

"Saya terkejut, tentu saja, tetapi Anda tidak perlu meminta maaf. Sebenarnya, saya merasa 
ada yang tidak beres dengan Anda dalam perjalanan ke sini. " 

"Yah... kurasa... benar." 
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Shin tidak yakin apakah dia harus bertanya ada apa. Bahkan jika mereka saling mengenal 
sejak era game, dia tidak terlalu mengenal Milt. 

Mereka sering berbicara dan tertawa tentang hal-hal konyol, video game lain, manga atau 
sejenisnya, tetapi hampir tidak pernah berbicara tentang keadaan kehidupan nyata 
mereka. 

Shin sekarang tahu salah satu alasannya, tetapi meskipun demikian dia tidak tahu mengapa 
dia akan mulai menangis tiba-tiba. 

"Sepertinya... aku ingat." 

Setelah keheningan singkat, Milt menggumamkan kata-kata itu. 

"Apa yang kamu ingat?" 

"Saat kami bermain THE NEW GATE... hanya bersenang-senang." 

Ketika THE NEW GATE hanyalah sebuah VRMMORPG, sebelum game kematian dimulai. 
Milt sepertinya merasakan hal yang sama dengan Shin. 

"Setelah datang ke sini, saya juga telah bepergian ke mana-mana... sejak Anda 
menyelamatkan saya, dan saya mulai bekerja di gereja, jadi saya bisa mengunjungi lebih 
banyak tempat." 

Shin diam-diam mendengarkan Milt. Dia merasa seharusnya dia tidak mengganggunya 
untuk saat ini. 

"Saya juga bertemu mantan pemain lain. Beberapa dari mereka tahu nama saya, tetapi 
mereka tidak mengenal saya secara pribadi. Yah, itu lebih baik, tentu saja..." 

THE NEW GATE dikatakan memiliki puluhan ribu pemain, dan tidak ada yang tahu berapa 
banyak yang benar-benar terperangkap dalam permainan kematian. 

Bahkan jika seorang pemain memiliki daftar teman dalam game lebih dari 1000 orang, itu 
hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan. Peluang bertemu lagi di dunia ini jelas tidak 
tinggi. 

Shadow dan Holly, pasangan suami istri yang berhasil bertemu kembali. Hibineko dan yang 
lainnya, yang memulai toko bersama. Kasus mereka mirip dengan keajaiban. 

"Seperti yang aku katakan sebelumnya...Aku tidak sekuat dirimu, tapi di dunia ini, aku 
masih salah satu yang terkuat. Karena itu, aku terhubung dengan semua jenis orang, tapi... 
tidak ada orang yang bisa aku ajak bicara tentang hal-hal seperti ini." 

Beberapa kekuatan dihormati, yang lain takut akan hal itu. Mungkin karena Milt adalah 
Pixie Tinggi, bahkan Pixie lain tampaknya menjaga jarak darinya. 
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"Saya tidak berpikir meminta itu kepada Anda, pada waktu itu, adalah sebuah 
kesalahan...dan saya juga berpikir saya beruntung bisa datang ke dunia ini. Tapi...tidak, 
karena itu, terkadang saya ingat...ketika saya hanya menikmati permainan ini, sebagai 
pemain." 

Dalam kehidupan nyata dia terjebak di ranjang rumah sakitnya, tetapi dalam permainan 
tidak ada yang mengasihaninya. Dia bisa berbicara dan tertawa dengan orang lain seperti 
orang normal. 

Di dunia game, semua orang sama. 

Milt bisa melupakan keluarganya yang tak henti-hentinya mengkhawatirkan dan 
melupakan kesepiannya. 

"Saya ingin seseorang yang bisa saya ajak bicara saat itu, tanpa status, status sosial, atau 
ras yang menghalangi. Saya pikir itu bisa dilakukan dengan mantan pemain lain...tapi itu 
tidak berjalan dengan baik. Aku hampir menyerah, jujur saja. Saya tahu dari awal bahwa 
dunia ini berbeda dari permainan. " 

Milt mengira dia sudah melupakannya. 

Berbicara dengan Shin, bagaimanapun, menghidupkan kembali kenangan dalam dirinya. 

"Ini sangat menyenangkan, saya pikir ... seperti dulu. Dan kemudian tidak ada kata-kata 
yang keluar lagi." 

"...Saya mengerti..." 

Shin juga bisa mengerti bagaimana perasaannya. Bagaimana dia mencari seseorang yang 
menatapnya tanpa prasangka. 

Di dunia ini, Shin juga merupakan eksistensi yang sangat spesial. Tidak aneh jika dia 
berakhir di posisi seperti Milt. 

Alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena dia bertemu Schnee dan yang 
lainnya, orang-orang yang tidak menempatkannya di atas alas. 

Jika dia tidak bersatu kembali dengan mereka, dia akan memikirkan hal yang sama, 
merasakan emosi yang sama seperti Milt, atau begitulah yang dipikirkan Shin. 

"Jika keadaan menjadi sangat buruk, hubungi saya kapan saja. Anda dapat melampiaskan 
sebanyak yang Anda inginkan dengan saya. " 

"Eh? Bukankah ini bagian di mana Anda mengatakan "Saya akan selalu berada di sisi 
Anda"?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Milt terdengar agak kecewa, tapi jelas tidak sepenuhnya serius. Setelah menangis dengan 
baik, dia sudah cukup pulih untuk membuat lelucon. 

"Sepertinya aku pernah mengatakan sesuatu yang begitu klise?" 

"Kamu bisa memberiku sedikit harapan, tahu!" 

Shin menanggapinya dengan bercanda dan Milt balas cemberut padanya. Suasana gelapnya 
tampaknya benar-benar hilang. 

"Kurasa satu-satunya cara adalah meyakinkan Schnee dulu...hm, mungkin aku bisa 
mengatakan bahwa Shin menyuruhku untuk tetap di sisinya? Bahwa dia tiba-tiba mulai 
merayuku dan..." 

"Berhenti, berhenti, aku sudah bisa melihat pembantaian yang akan terjadi." 

Shin dapat dengan mudah membayangkan senyum glasial di bibir Schnee dan rasa dingin 
menjalari tulang punggungnya. 

"Aah, selalu menyenangkan menggodamu, Shin..." 

"Jujur... pokoknya, jangan terlalu banyak minum, oke? Ketika Anda merasa tidak tahan lagi, 
Anda benar-benar dapat menelepon saya kapan saja. " 

"...ya terima kasih." 

Mil tersenyum tipis. Shin bertanya-tanya apakah tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan. 

Segalanya bisa berbeda jika dia memiliki pekerjaan tipe Penciptaan, tetapi pekerjaan yang 
berorientasi pada pertempuran sering kali berakhir dalam situasi yang dia gambarkan di 
dunia ini. 

Alasan mengapa Shin berpikir hal-hal berbeda untuk pekerjaan tipe Penciptaan adalah 
karena di Erkunt dia terlibat dalam diskusi yang penuh semangat dengan pandai besi 
Dwarf Vulcan tentang keahlian mereka. 

Vulcan mengatakan bahwa pengrajin biasanya merahasiakan teknik berharga mereka, 
tetapi kegembiraan bertemu seseorang yang menempuh jalan yang sama mungkin 
memenangkannya. 

Dalam nada yang sama, pemegang pekerjaan yang berorientasi pada pertempuran dapat 
membangun hubungan positif dengan mendorong satu sama lain ke tingkat yang baru, 
tetapi Milt adalah Yang Terpilih yang maju. Tidak mudah sama sekali untuk menemukan 
seseorang di levelnya. 
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"Seseorang untuk diajak bicara jujur... ngomong-ngomong, orang seperti apa yang kamu 
kenal di sini? Anda mungkin meminta mereka untuk mencari seseorang yang cocok, 
mungkin? " 

"Saya punya beberapa teman dari era game, tetapi jika Anda mengatakan seseorang yang 
benar-benar bisa saya percayai dan bicarakan tentang apa pun, saya hanya bisa 
memikirkan Marino. Anda tahu situasi kehidupan saya yang sebenarnya, kan? " 

"Benar ... jadi itu tidak mungkin." 

Marino tidak ada lagi: membangkitkan orang mati jelas tidak mungkin bahkan untuk Shin. 

Shin telah mengetahui bahwa Milt dikurung di ranjang rumah sakit dalam kehidupan nyata, 
tetapi hanya setelah permainan kematian dimulai. Jarang sekali membicarakan masalah 
pribadi seperti itu dengan teman dalam game. 

"Kamu juga harus mempertimbangkan itu, seperti yang kamu lihat, aku gadis yang cukup 
pemalu." 

"Kamu apa sekarang?" 

Shin menusuk Milt. 

"Aku merasa lebih baik, terima kasih padamu, jadi kurasa aku akan baik-baik saja untuk 
sementara waktu. Omong-omong, aku berencana menggunakan topik ini sebagai alasan 
untuk semakin dekat denganmu." 

"Bagus, sekarang aku merasa lega..." 

"Aduh!" 

Shin menghukum Milt dengan jentikan dahi yang relatif galak karena bercanda lagi. 
"Korban" bereaksi secara dramatis, tetapi tampak bahagia pada saat yang sama. 

"Aku sudah punya banyak energi, kamu bisa kembali bekerja, Shin." 

"Apa, kamu sudah pergi?" 

Masih ada banyak waktu sampai makan malam: alasan yang membuat Milt menangis 
adalah masalah lain, tetapi berbicara santai dengannya adalah pengubah suasana hati yang 
baik untuk Shin, jadi dia tidak perlu menahan diri tentang itu. 

"Aku senang mendengarmu mengatakan itu, tapi aku akan merasa tidak enak jika 
pekerjaanmu tidak berkembang..." 

"Aku akan menyelesaikan semuanya dengan cepat kalau begitu." 
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Shin menyuruh Milt untuk tidak terlalu dekat, lalu mengeluarkan beberapa kartu item: 
Schnee dan perlengkapan lainnya. Untuk menghindari masalah yang tidak terduga, dia 
memeriksa semuanya dengan cermat. 

"Aku bisa mengerti kamu memeriksa senjata dan baju besi, tapi seragam pelayan Schnee 
juga?" 

"Itu di luar keahlian pandai besi, tetapi peralatan kerajinan membutuhkan pengetahuan 
tentang kain dan bahan monster juga, jadi aku juga mempelajari keterampilan terkait yang 
diperlukan. Anda bisa membuat berbagai macam kombinasi seperti itu, itu cukup 
menyenangkan." 

Pada akhirnya, kerajinan yang paling menarik masih pandai besi, tambah Shin. 

"Hampir tidak ada keausan... sedikit perawatan dan kita selesai." 

Peralatannya bahkan hampir tidak rusak, jadi perawatan Shin bahkan hampir tidak bisa 
disebut seperti itu. 

Senjata, yang bersentuhan langsung dengan kulit monster, taring, dll. nyaris tidak rusak: 
dalam waktu kurang dari satu jam, perlengkapan pesta itu seperti baru. 

"Peralatanmu selanjutnya, Milt. Keluarkan, ayo." 

"Kamu baru saja memutakhirkannya, bisakah itu rusak dengan mudah?" 

"Lagipula, kamu bertarung melawan Dylebion. Ketajamannya... sedikit lebih rendah." 

Shin mengambil Ordgand dan Flowing Grace Garb milik Milt dan memeriksa kondisinya. 

Seperti yang dia nyatakan, senjata Milt telah kehilangan beberapa ketajamannya, tetapi 
perbedaannya sangat kecil. Dia hanya perlu beberapa detik untuk memulihkannya. 

Adapun Flowing Grace Garb, dia dengan cepat memeriksa bagian logamnya, tetapi kainnya 
membutuhkan pemeriksaan yang lebih hati-hati. Itu mungkin terkait dengan Pekerjaan 
atau Keterampilannya. Bagaimanapun, butuh lebih banyak waktu untuk memeriksa kain 
daripada logam. 

"Melihatmu, sepertinya kamu memeriksa setiap inci tubuhku... agak memalukan." 

"Jangan berkata seperti itu kalau begitu..." 

Milt memegangi tubuhnya dan tersipu. Shin ingat bahwa Schnee juga bereaksi dengan cara 
yang sama sebelumnya. 

"Kurasa itu mengganggumu, ya." 
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"Dibandingkan dengan armor, bagiku dan Schnee equipment ini lebih terasa seperti 
pakaian. Fakta bahwa fungsi pemasangan otomatis selalu memberi tahu Anda ukuran 
sebenarnya kami juga agak mengganggu. Terutama di sekitar perut dan lengan atas..." 

Menurut Milt, itu adalah masalah yang jauh lebih rumit daripada ukuran payudara. 

Poin yang mereka khawatirkan berbeda dari rata-rata pria: bagaimanapun, Shin tidak bisa 
melakukan perawatan dengan benar tanpa memeriksa bagian-bagian itu, jadi dia 
memintanya untuk bersabar. 

"Oke, selesai. Biarkan saya melihat subweapon Anda selanjutnya, mungkin juga 
meningkatkannya juga. " 

Milt awalnya melengkapi satu set belati kembar, Mirbal, sebagai subweapon. Dia tidak 
sering menggunakannya, jadi Shin lupa untuk mengupgradenya selama upgrade terbaru. 

Hanya dalam beberapa menit, belati kembar Milt telah berubah menjadi senjata kelas Kuno 
yang lebih rendah Marcusta. Tertegun, dia tertawa kecut. 

"Jika pandai besi dari dunia ini melihat ini, rahang mereka akan menyentuh lantai." 

"Lagi pula, ada segala macam batasan. Bagaimanapun, pekerjaan sudah selesai. Istirahatlah 
dan bersiaplah untuk besok." 

Shin dengan cepat membereskan peralatannya, lalu mendorong Milt keluar dari bengkel. 
Dia tahu mereka tidak akan punya banyak waktu untuk beristirahat sebentar, jadi dia ingin 
melakukannya sebanyak mungkin, selagi dia masih bisa. 

"Ah, aku hampir lupa. Pasang fungsi pemasangan otomatis pada pakaian dalamku, oke?" 

"Oke oke." 

Shin benar-benar melupakannya. Dia memutuskan untuk segera menyelesaikan lampiran. 

"Akhirnya, aku tidak perlu merasa sesak lagi." 

"Pakaian dalam wanita tidak umum di sini, kan... Aku bertanya-tanya mengapa, mungkin 
tidak ada cukup permintaan?" 

Shin pernah mengalami situasi yang sama sekali tidak terduga karena harus memilih 
pakaian dalam untuk Schnee, jadi dia merasakan sesuatu yang tidak meyakinkan tentang 
apa yang dikatakan Milt. 

"Kamu harus pergi ke tempat yang tepat, seperti kota-kota besar, kurasa. Tetapi sangat 
sedikit yang dekat dengan pakaian dalam dunia nyata. Saya mengalami kesulitan 
menemukan bahkan ini, Anda tahu. Tapi desainnya... tidakkah menurutmu mereka bisa 
membuatnya lebih manis?" 
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Milt melambaikan kartu item bra-nya di depan mata Shin. Yang terakhir, bagaimanapun, 
tidak tahu apa-apa tentang apa yang membuat bra lucu atau tidak. 

Shin merasa dia seharusnya tidak mengatakan itu dengan keras, jadi dia memberikan 
jawaban yang ambigu. 

"... hei, Shin. Karena kamu juga bisa membuat barang dengan kain..." 

"Tidak, aku tidak membuat apapun." 

Milt memegang dagunya, tenggelam dalam pikirannya, tetapi Shin menolak sebelum dia 
bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia tahu apa yang akan ditanyakan Milt. 

"Ayolah, kenapa tidak? Aku bisa mengintipmu saat aku mencobanya juga..." 

"Sama sekali tidak!" 

Memasang fungsi pemasangan otomatis adalah satu hal, tetapi membuat pakaian dalam 
dari awal jelas bukan pilihan bagi Shin. 

"Saya dapat memasang fungsi pemasangan dan memberi Anda beberapa kain jika Anda 
membutuhkannya, tetapi Anda harus mencari orang lain untuk membuatnya." 

"Kamu sangat pelit ..." 

Mereka bisa bercanda seperti ini karena mereka saling mengenal dengan baik: begitu pikir 
Shin sambil mendorong Milt ke kamarnya. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 18 - 1.5 
TNG Vol. 18 Bab 1 Bagian 5 Keesokan harinya, setelah sarapan, Shin dan yang lainnya 
memeriksa barang dan perlengkapan mereka untuk terakhir kalinya, lalu berteleportasi ke 
tempat tunggu Gelganger. 

"Ini masih agak pagi, Pak. Apakah sesuatu terjadi?" 

"Tidak, persiapan kami berakhir lebih awal, itu saja. Bisakah kita pergi sekarang? " 

"Baiklah, persiapan kita juga sudah lengkap. Mari kita berangkat." 

Seperti yang dijanjikan Gelganger, mereka telah merawat monster yang tersisa dan sisa-
sisa mereka: tidak ada jejak mereka yang terlihat di mana pun. Monster pengubah bentuk 
mungkin menggunakan jumlah mereka yang lebih besar untuk menyerap semuanya. 

Gelganger membuka kancing transformasinya dan mendapatkan kembali bentuk aslinya. 
Kemudian berubah lagi, kali ini menjadi makhluk seperti naga dengan dua pasang sayap. 

Monster pengubah bentuk lainnya juga berubah menjadi makhluk bersayap, beberapa di 
antaranya dengan bergabung dengan yang lain terlebih dahulu. Beberapa berubah menjadi 
burung, yang lain menjadi serangga: ada cukup beragam transformasi. 

"Silakan naik." 

Seperti dugaan Shin, Gelganger menawarkan dirinya sebagai alat transportasi. Shin tidak 
yakin dari mana ia berbicara, tetapi memutuskan untuk mematuhi tawaran itu. 

Dia bersiap-siap untuk melompat ke Gelganger, karena tubuh barunya terlalu besar untuk 
dinaiki, ketika bagian dari tubuh monster itu turun dan membentuk semacam tangga. 
Merenungkan betapa nyamannya para pengubah bentuk, Shin menunggangi makhluk itu. 

"(Sangat nyaman untuk tidak memiliki bentuk yang tetap, ya.)" 

"(Mereka bahkan bisa dengan bebas mengubah ukurannya.)" 

Milt tampaknya berbagi pendapat dengan Shin dan mengangguk padanya. Monster 
pengubah bentuk, biasanya disebut slime, memiliki bentuk bulat secara default: mereka 
dapat mengubah bentuk mereka ke tingkat tertentu dalam pertempuran, tetapi tidak 
dengan cara yang drastis. 

"Kami akan terbang, jadi silakan duduk. Mereka dipasang di tubuh saya, jadi tidak ada 
risiko jatuh." 

Punggung Gelganger rata dan mudah untuk diinjak: benar-benar menyerupai interior 
pesawat komersial. Itu bahkan membentuk kursi seperti pesawat. 
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Agak mengkhawatirkan untuk dipasang di kursi, tetapi bahkan jika mereka diserang, 
perlengkapan pertahanan mereka tidak dapat ditembus dan mereka dapat dengan mudah 
membebaskan diri. Shin dan yang lainnya melakukan apa yang diperintahkan dan duduk. 

"Mari kita berangkat." 

Gelganger melebarkan sayapnya lebar-lebar. Itu mungkin menopang dirinya sendiri 
dengan sihir: hanya satu kepakan sayapnya membawa mereka tinggi di langit. 

Setelah beberapa mengepak lagi untuk mencapai ketinggian yang cukup, Gelganger mulai 
menggunakan sayapnya untuk mendorong dirinya ke depan. Setiap kepakan membiarkan 
monster itu bergerak dalam jarak yang relatif jauh, jadi dia tidak perlu sering-sering 
menggerakkan sayapnya. 

Itu adalah gaya terbang yang tidak bisa ditiru oleh makhluk nyata. 

Monster lain juga terbang dengan cara yang sama: kecepatan mereka sebanding dengan 
ukuran mereka, karena yang terbesar juga yang tercepat. Monster yang tidak bisa 
mengikuti jejak Gelganger, untuk mendapatkan keuntungan dari jalur yang dibuat di 
belakangnya. 

Bahkan tembok yang dibangun dengan susah payah oleh kekaisaran selama bertahun-
tahun dapat dengan mudah dilintasi oleh mereka, pikir Shin. 

Monster yang menyerang dari udara membutuhkan peralatan dan orang dalam jumlah 
besar untuk dilawan secara efisien, seperti yang diketahui Shin dari pengalaman. 

Gelganger dan yang lainnya mungkin telah mengadopsi metode ini hanya untuk bergerak 
lebih cepat, tetapi dari sudut pandang Shin, itu adalah satu alasan lagi mengapa akan lebih 
baik untuk bernegosiasi dengan monster. 

"(Tiera, Milt, apa kamu kedinginan?)" 

Angin dingin di ketinggian mereka saat ini. Shin dan karakter pendukungnya pasti baik-
baik saja, tetapi dua anggota kelompok lainnya tidak memiliki ketahanan yang sama 
terhadap dingin. 

Kemampuan terbang Gelganger lebih tinggi dari Wyvern Shin yang dipinjam di masa lalu, 
tetapi durasi penerbangan tidak banyak terpengaruh. 

Mereka akan berada di udara untuk sementara waktu, dan peralatan Milt dan Tiera tidak 
melindungi mereka sepenuhnya dari angin kencang, jadi Shin menawarkan untuk memberi 
mereka sesuatu untuk disampirkan di bahu mereka. 

"(Saya masih memiliki apa yang Anda pinjamkan terakhir kali, jadi saya baik-baik saja.)" 
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Shin berbalik ke arah Tiera dan menemukannya mengenakan jubah bulu: dia ingat dia telah 
meminjamkannya padanya sebelumnya dan tidak mendapatkannya kembali. 

"(Aku juga baik-baik saja!)" 

Milt juga mengenakan mantel, yang mungkin dia bawa sendiri. Tidak jarang melakukan 
perjalanan ke daerah yang sangat dingin di era game, jadi Pemain seperti dia pasti akan 
memiliki peralatan yang layak. 

"(Orang ini benar-benar bisa melakukan apa saja, ya? Aku tidak menyangka monster 
berorientasi pertahanan seperti Gelganger berubah menjadi monster terbang, dalam segala 
hal.)" 

Di darat, ia bisa menumbuhkan kaki yang tak terhitung jumlahnya dan bergerak dengan 
kecepatan tinggi; di udara, ia bisa terbang secepat Wyvern. Siapa pun yang mengenal 
Gelganger dari era game akan terkejut, seperti Milt. Shin juga tidak terkecuali. 

"(Untuk bisa berubah menjadi manusia juga tidak normal. Itu pasti monster yang unik, dan 
itu pasti cukup kuat untuk mengalahkan monster lain dan naik level.)" 

Seperti Kagerou dan yang lainnya, ada monster langka yang sangat spesial di dunia itu, 
yang pasti tidak diketahui oleh Shin dan partynya. 

Bahkan jika mereka mengetahui monster dasar, tidaklah aneh jika versi spesial mereka 
memiliki kemampuan yang belum pernah terdengar: Gelganger, yang juga memiliki Yvr 
yang melekat pada namanya, untuk semua maksud dan tujuan adalah entitas yang tidak 
dikenal. 

"(Jika kamu mengatakannya seperti itu, agak mengganggu untuk hanya duduk di sini.)" 

Shin dan yang lainnya diamankan ke kursi mereka, meskipun mereka dapat dengan mudah 
merobek sabuk pengaman. 

Baik kursi maupun ikat pinggang adalah bagian dari tubuh Gelganger, namun: ia dapat 
menyerang mereka kapan saja, jika diinginkan. Bukan tidak mungkin jika tentakel tumbuh 
dari belakang kursi, misalnya. 

Mereka bukannya tidak mampu bergerak, tapi itu pasti terbatas. Seperti yang dikatakan 
Tiera, Gelganger secara teoritis bisa menyerang dari posisi yang menguntungkan. Itu jelas 
bukan pemikiran yang menyenangkan. 

"(Biasanya, dari ketinggian ini hanya perlu membalik dan menjatuhkan kita.)" 

"(Itu bahkan lebih menakutkan!!)" 

Komentar Filma mendorong Tiera untuk mengintip pemandangan yang mengalir di bawah 
mereka, dan dia membeku. 
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Mereka bepergian dengan kecepatan yang setara dengan pesawat kecil: jatuh dari 
ketinggian seperti itu akan menandakan kematian bagi kebanyakan orang. Tanpa parasut, 
tidak ada cara untuk bertahan hidup. 

"(Itu tidak akan berhasil pada kita, kau tahu itu. Selain itu, apa gunanya datang menemui 
kita, jika itu adalah tujuan mereka?)" 

Berkat sihir dan item mereka, Shin dan partynya memiliki banyak cara untuk mendarat 
dengan selamat. 

Tiera juga bisa menggunakan Floating Shield seri peralatan Bow Princess sebagai platform 
untuk memperlambat jatuhnya dan mencapai tanah tanpa memar. 

"(Tentu saja, tapi reaksi Tiera sangat lucu...)" 

"(T-tolong hentikan...)" 

Sangat tidak biasa mengalami penerbangan di dunia ini. Terlempar dari benda terbang di 
ketinggian bahkan lebih jarang, tentu saja. Lebih tepatnya, untuk memiliki pengalaman 
seperti itu dan hidup untuk menceritakan kisah itu. 

Tiera sudah mengalami penerbangan beberapa kali, menunggangi Elder Dragon dan 
Tzaobath, jadi dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia jatuh. 

"(Terlempar pada ketinggian ini adalah jenis ketakutan yang berbeda dari jatuh dari tebing 
atau gedung tinggi. Tidak apa-apa setelah kamu terbiasa.)" 

"(Um, aku tidak berencana untuk terbiasa, terima kasih banyak...)" 

Olahraga seperti sky diving tidak ada di dunia ini. Wajar bagi Tiera untuk membalas 
komentar Shibaid seperti itu. 

"(Jika terjadi sesuatu, Shin akan melakukan sesuatu, jangan khawatir. Dia bisa 
menggunakan Flying Shadow】 tanpa batas sekarang, kudengar. Itu akan cukup untuk 

menangkapmu dan mendarat dengan selamat, Tiera.)" 

Anggota party Shin sudah menyadari bahwa Flying Shadow】 --- keterampilan yang 

memungkinkan pengguna untuk membuat pijakan sementara di udara --- telah mengalami 
transformasi setelah kejadian di desa Lanapacea. 

Seperti yang Shibaid katakan, berkat peningkatan mobilitasnya di udara, Shin dapat dengan 
mudah menangkap Tiera dan mendarat dengan santai bersamanya. 

"(Bagaimana itu bisa terjadi? Menggunakan skill terasa sama seperti sebelumnya, kan?)" 

"(Benar. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, tapi rasanya seperti sebelumnya. Ini 
seperti... entah bagaimana aku merasa bisa melakukannya.)" 
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Sensasi yang Shin rasakan saat menggunakan Skill sekarang sama seperti di era game. Dia 
hanya perlu berpikir untuk menggunakannya. 

Keterampilan Bela Diri menyebabkan tubuhnya bergerak sendiri, sementara Keterampilan 
Sihir menandai target mereka dengan efek cahaya. 

Pemain pemula bisa menggunakan fungsi yang menampilkan kata-kata "Chanting in 
Progress" di bidang pandang saat menggunakan Skill, untuk terbiasa dengan mereka. 

Tak perlu dikatakan, Shin telah mematikan sebagian besar opsi yang terkait dengan bidang 
pandang. 

Efek visual dari Keterampilan itu sendiri tidak dapat dimatikan, tetapi isyarat visual untuk 
pemula dan fungsi pendukung visual lainnya tidak ditampilkan lagi. 

Fungsi pendukung ini terkadang menyebabkan pemain salah mengartikan gerakan musuh, 
jadi Shin memutuskan untuk tidak menggunakannya, seperti kebanyakan pemain tingkat 
lanjut lainnya. 

"(Jika memungkinkan, saya ingin belajar bagaimana melakukannya juga.)" 

"(Cara Shin menjelaskannya membuatnya sangat mustahil untuk ditiru.)" 

Saat mereka berada di Romenun, Schnee dan spesialis pertarungan jarak dekat lainnya dari 
party mencoba melakukan hal yang sama seperti Shin. 

Namun, mungkin sudah bisa diduga bahwa mereka tidak bisa melampaui batas 
penggunaan asli Skill. 

Di dunia ini, Skill dapat digunakan lebih bebas daripada di era game: bukan hal yang aneh 
untuk dapat menggunakannya dengan cara yang mustahil dalam game. 

Melompat selamanya di udara, bagaimanapun, hanya mungkin bagi Shin saat ini. 

"(Mungkin kamu menerima berkah dari Pohon Dunia?)" 

"(Namun, aku tidak punya gelar baru. Meskipun menilai dari waktu yang aku sadari aku 
bisa melakukannya, sepertinya itu kemungkinan yang paling mungkin.)" 

Shin merenung sejenak, lalu menjawab pertanyaan Milt. Sebuah kekuatan baru terbangun 
dalam dirinya, tepat ketika Pohon Dunia dalam bahaya. Bisakah sesuatu yang begitu 
nyaman terjadi secara alami? 

"(Saat itu, aku hanya berpikir bahwa aku perlu bertindak secepat mungkin. 
Rasanya...benar, rasanya seperti mendapatkan Skill baru.)" 
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Di era game, perolehan Skill baru disertai dengan pesan "___ diperoleh" di layar pemain. 
Beberapa Keterampilan juga memiliki efek visual eksklusif mereka sendiri. 

Pada saat yang sama, Pemain merasakan sesuatu yang sulit untuk diungkapkan dengan 
kata-kata, perasaan mampu melakukan sesuatu yang baru. 

Itu tergantung pada Pemain, namun: beberapa tidak merasakannya sama sekali, beberapa 
hanya sesekali, yang lain setiap saat. Shin adalah tipe "sekali-sekali": pertama kali, dia 
menyadari bahwa itu sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, jadi dia memahami 
perasaan para Pemain di hadapannya. 

Karena itu, dia juga kehilangan kata-kata kali ini. Itu adalah sensasi yang perlu Anda alami 
secara langsung untuk benar-benar memahami, tidak ada jalan lain. 

"(Seperti merasakan skill baru. Hmm...)" 

"(Kamu tahu itu, kan, Schnee? Tidak mungkin untuk dijelaskan, tapi kamu sangat merasa 
kamu bisa melakukannya...ya, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan lebih 
baik...)" 

Schnee tenggelam dalam pikirannya; dia mungkin tipe orang yang tidak pernah merasakan 
sensasi itu. 

Shin mencoba menggambarkan sensasinya, tetapi hanya bisa memberikan penjelasan yang 
tidak jelas. 

"(Perasaan seperti itu yang harus kamu alami sendiri, ya.)" 

"(Tepat. Jika kamu merasakannya setidaknya sekali, aku yakin kamu akan mengerti 
maksudku.)" 

Milt rupanya tipe yang sering merasakannya: dia dengan cepat memahami penjelasan Shin, 
dan setuju bahwa itu tidak mungkin untuk diungkapkan dengan kata-kata. 

"(Bagaimana dengan Kakak Filma dan Shibaid? Sedangkan aku, aku agak mengerti...)" 

"(Aku tidak mengerti, sejujurnya. Aku belum belajar keterampilan baru sejak Shin 
menghilang, dan bahkan di masa lalu aku tidak ingat pernah merasakan hal seperti itu.)" 

"(Aku bisa mengerti sensasi itu. Menurut pendapatku, itu dekat dengan perasaan 
mengaktifkan Skill dengan insting, tanpa memikirkannya terlebih dahulu.)" 

Karakter pendukung memiliki pengalaman yang saling bertentangan, rupanya. Shin 
mengangguk pada kata-kata Shibaid, setuju bahwa sensasinya serupa. Itu seperti yang 
terjadi di manga atau anime: dalam situasi tertentu, Anda merasa ada sesuatu yang 
"datang" dan tubuh Anda hampir bergerak sendiri. 
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"(Bagaimana denganmu, Tiera? Kamu seharusnya mempelajari Skill baru baru-baru ini, 
selain Analyze】.)" 

Di antara mereka, Tiera pasti diberkati dengan kesempatan paling banyak untuk 
mempelajari Keterampilan baru. 

"(Benar...kurasa aku tahu sensasi apa yang kamu bicarakan. Saat aku menggunakan Buku 
Rahasia, aku merasa cara menggunakan Skill mengalir ke kepalaku, tapi untuk Skill lainnya, 
aku merasa aku baru mulai menggunakannya. tentu saja.)" 

Tiera juga adalah tipe orang yang sering merasakan sensasi itu: dia menambahkan bahwa 
butuh beberapa waktu untuk terbiasa dengan perasaan yang tiba-tiba itu. 

"(Jujur, saya terkadang bertanya-tanya mengapa saya tidak bisa melakukan itu 
sebelumnya, ketika perasaan itu muncul. Seperti dengan Skill belati Slash】. Gerakannya 

sederhana, dan saya pasti melakukannya sebelumnya, tapi saya tidak berpikir saya bisa 
melakukannya. lakukan sebelum aku benar-benar mempelajari Skill. Semakin sederhana 
gerakan Skill, semakin aneh bagiku.)" 

"(Ketika kamu mengatakannya seperti itu, itu adalah sensasi yang aneh...)" 

Dalam istilah game, Tiera menggambarkan perasaan mencapai kecakapan yang cukup 
untuk melakukan Skill. 

Kemahiran Keterampilan Bela Diri meningkat dengan melakukan gerakan yang sama 
berulang-ulang: banyak Keterampilan hanya bisa dipelajari dengan meningkatkan 
kemahiran ke tingkat tertentu. 

Kemahiran meningkat dengan sendirinya hanya dengan memainkan game secara normal, 
jadi Keterampilan dasar mudah diperoleh. 

Itu adalah fenomena umum dalam game, tetapi Tiera tidak dapat menemukan perbedaan 
dalam dirinya sebelum dan setelah mempelajari Skill. 

"(Hm? Sepertinya kita akan turun.)" 

Shin menyadari bahwa Gelganger terbang lebih rendah. Namun, mereka masih berada di 
ujung benua. 
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Vol. 18 - 1.6 
TNG Vol. 18 Bab 1 Bagian 6 "Apakah ada yang salah?" 

"Kita akan melakukan perjalanan melalui laut sekarang. Jika kita terus terbang menuju 
Tempat Suci, kita akan diserang oleh Rah Muon." 

Menurut Gelganger, Rah Muon secara sistematis menenggelamkan setiap dan semua benda 
terbang yang lebih besar dari ukuran tertentu. Di era game, monster itu dikenal 
menyebabkan gelombang pasang dan meluncurkan rentetan tombak es, jadi itu tidak sulit 
untuk dipercaya. 

"Jadi itu sebabnya kita tidak bisa terbang...apakah itu terjadi ketika kamu terbang keluar 
dari Tempat Suci juga?" 

"Ya. Itulah alasan mengapa monster terbang dari Tempat Suci tidak akan pernah bisa 
mencapai benua." 

Di sekitar Tempat Suci berdiam segala macam monster di atas level 500: jika mereka 
semua menyeberangi lautan pada saat yang sama, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. 

Tampaknya jarang monster yang lahir dari kekuatan sihir menjadi kuat sejak lahir: itu pasti 
salah satu alasan mengapa orang-orang di benua itu bisa mengusir invasi monster sampai 
sekarang. 

"Itu tidak akan menyerang jika kamu bepergian melalui laut?" 

"Tidak jika kita bergerak dalam kelompok kecil seperti ini. Rah Muon bukanlah monster 
yang suka berperang, awalnya. Tampaknya memiliki standar tertentu, namun: kadang-
kadang menyerang bahkan jika kita bergerak melalui laut." 

Gelganger menambahkan bahwa pengetahuan terbatas yang diberikan tidak memiliki 
informasi lain. Bagi Shin itu terdengar seperti Rah Muon bertindak untuk mencegah 
monster kuat meninggalkan Tempat Suci. 

"Schnee, Shibaid, kamu datang ke sini sebelum inspeksi, kan? Apakah kamu pernah 
diserang olehnya?" 

"Kadang-kadang dia mengawasi kita, tetapi tidak pernah benar-benar menyerang, jadi 
tidak." 

"Saya juga belum pernah mendengar adanya serangan." 

Patroli inspeksi Kekaisaran tampaknya tidak pernah diserang oleh Rah Muon. 
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Shibaid berkomentar bahwa karena sulitnya transportasi, patroli selalu terdiri dari 
sejumlah kecil, yang mungkin menjadi alasannya. 

"Kami akan melakukan persiapan yang diperlukan, harap tunggu sebentar." 

Gelganger mengecewakan Shin dan yang lainnya, lalu kembali ke bentuk bulatnya. Itu 
kemudian mengambil bentuk kapal. 

Sekarang tampak seperti perahu sederhana, tetapi tonjolan seperti kayu memanjang dari 
bawah, mungkin untuk mencegahnya jatuh ke samping. 

"Silakan naik." 

Seperti sebelumnya, Gelganger mengubah sebagian tubuhnya menjadi struktur seperti 
tangga. Begitu Shin dan yang lainnya naik kembali, monster itu mulai bergerak. Tonjolan 
seperti batang kayu bergerak untuk mendorongnya ke depan. 

Gelganger langsung menuju tebing: Shin khawatir itu akan jatuh ke laut seperti itu, tetapi 
tonjolan menempel di sisi tebing, saat Gelganger perlahan turun ke air. 

Monster itu bergerak tanpa gemetar sama sekali: tubuhnya lebih bergoyang ketika 
akhirnya memasuki air. 

"Apakah kamu memiliki baling-baling juga?" 

Shin melihat ke belakang "perahu", di mana air disemprotkan ke atas. 

"Lebih cepat bergerak seperti ini, jadi aku meniru bentuknya." 

Di dunia sekarang, perahu menggunakan layar untuk membiarkan angin 
menggerakkannya, sering kali didukung oleh sihir. 

Namun, di dunia game, sebagian besar kapal dilengkapi dengan sekrup atau perangkat 
propulsi serupa. 

Gelganger bergerak seperti perahu di era game. Monster lain yang sebelumnya terbang 
telah mengambil bentuk yang sama dan mengikuti Gelganger: barisan panjang kapal 
kosong membuntuti di belakang mereka, membentuk pemandangan yang cukup aneh. 

Namun, tidak ada monster lain yang meniru sekrup seperti Gelganger. Karena itu, jarak 
dari Gelganger ke garis belakang agak jauh. 

Ini juga disebabkan oleh perbedaan pengetahuan yang diberikan kepada mereka, rupanya. 

Tidak seperti Naga, Gelganger --- monster yang lahir di sudut benua --- tidak tahu tentang 
perangkat propulsi yang digunakan di kapal sebelum Dusk of Majesty』. 
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Monster-monster lain rupanya tidak diberi pengetahuan yang sama. 

Setelah beberapa saat, Shin menyadari kehadiran besar-besaran yang mendekat. 

"Bos daerah ini muncul, kurasa." 

"Tamu-tamu yang terhormat, tolong jangan menyerang kecuali benar-benar diperlukan." 

Berdasarkan ukuran kehadirannya, itu pasti Rah Muon. Schnee dan yang lainnya juga 
menyadarinya dan bersiap untuk dapat bertindak pada saat itu juga. 

Gelganger menyatakan bahwa risiko diserang mendekati nol, tetapi mereka tidak mampu 
menurunkan kewaspadaan mereka. 

"Eek!" 

Tiera, yang melihat ke arah asal Rah Muon, mengeluarkan teriakan kecil. Shin secara 
mental mengangguk, karena dia bisa mengerti bagaimana perasaannya. 

Tanda pertama kemunculan monster itu adalah dua sumber cahaya, perlahan naik dari 
kedalaman laut. Bahkan hanya satu dari mereka yang lebih besar dari ukuran sebenarnya 
Gelganger. 

Selanjutnya, siluet Rah Muon muncul, melukis air menjadi hitam. Itu sudah cukup untuk 
membuat gelombang tinggi, yang mengguncang Gelganger. 

Saat air surut, wajah raksasa monster laut itu muncul. 

Itu tampak seperti kepala ikan yang dipelintir secara paksa agar lebih mirip manusia. 
Sudah cukup bagi beberapa orang untuk merasa jijik. 

Satu-satunya bagian yang terlihat adalah sampai ke hidung: ukuran monster itu dengan 
mudah melampaui Reforgerer. 

Mata Rah Muon, yang saat ini memelototi Shin dan partynya, tampak bersinar di bawah air, 
tetapi begitu di atas mereka tampak hampa dan hampa seperti ikan mati, memperburuk 
penampilannya yang semakin meresahkan. 

Tidak heran Tiera akan bereaksi seperti itu setelah melihat pemandangan seperti itu untuk 
pertama kalinya. 

"Melihatnya dari dekat, itu cukup mengesankan, ya." 

"Apakah kita akan baik-baik saja? Kami, kan!?" 

Nada santai Filma memiliki nada gugup. Sety bersembunyi di belakangnya ketika Rah 
Muon muncul, sementara Tiera berlindung di belakang Shin. 
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"Kuu!" 

Keheningan berikutnya kemudian dipecahkan oleh Yuzuha. Dia melompat turun dari bahu 
Shin dan pindah ke depan kapal, menghadap Rah Muon. 

Suasananya tidak mengkhawatirkan: dia mengangkat cakarnya seolah menyapa monster 
itu. 

Rah Muon bereaksi terhadap tangisan Yuzuha dengan matanya. Tatapan mata terbelalak 
monster itu jelas tidak menyenangkan untuk ditonton. 

Beberapa detik kemudian, air kembali bergemuruh. Getaran yang berbeda dari gelombang 
laut, tumbuh semakin keras. Pada akhirnya, itu berubah menjadi suara yang mencapai 
telinga Shin dan yang lainnya. 

"Wah!?" 

Rasanya seperti hiruk-pikuk instrumen string. Namun, tidak ada dampak atau intimidasi 
yang sebenarnya: itu hanya tangisan Rah Muon. 

Itu sangat keras, bagaimanapun, bahwa mereka tidak bisa membantu tetapi menekan 
tangan mereka ke telinga mereka. 

Bahkan jika itu bukan serangan, Yuzuha --- yang berdiri paling dekat dengan monster itu --- 
tampaknya tidak terluka. 

Semua rambutnya berdiri di ujungnya, saat dia menangis dengan marah. Telinganya 
terlipat rapat. 

Mungkin berkat protesnya, tangisan berikutnya jauh lebih lembut. 

"Apakah dia ... memarahinya?" 

"Sepertinya begitu." 

Seperti dugaan Filma, gerakan dan tangisan Yuzuha menunjukkan bahwa dia marah pada 
Rah Muon. Dalam manga, dia pasti akan memiliki asap dan efek suara marah di sekitar 
kepalanya. 

Mungkin Yuzuha lebih unggul dalam hubungan kekuasaan mereka: Shin merasa bahwa Rah 
Muon tenggelam sedikit lebih rendah setiap kali dia menangis. 

"Eh, Yuzuha, kurasa sudah cukup." 

Shin mulai merasa kasihan pada Rah Muon, jadi dia mencoba mengulurkan tangan untuk 
membantu. 
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Itu cukup nyata dan hampir lucu untuk melihat Rah Muon raksasa semua menyesal di 
hadapan mode rubah kecil Yuzuha: berkat itu, kegugupan party telah hilang. 

"Kuu, katanya itu akan membawa kita ke sana!" 

Saat Yuzuha berbicara, Rah Muon menarik kapal Gelganger. Tangan berselaput raksasanya 
muncul dari air, menarik "kapal" dengan party Shin di atasnya, mengelilingi air dan 
semuanya. 

Rah Muon kemudian beralih arah dan menuju ke pulau terpencil tempat Tempat Suci 
berada. Itu mungkin menjaga kapal tetap seimbang, karena tidak goyang sama sekali. 

"Jadi, mengapa ini sangat membantu?" 

"Rah Muon datang untuk menyapaku, katanya. Juga karena terganggu oleh monster yang 
meninggalkan Tempat Suci." 

Shin tidak bisa mengartikan tangisan mereka, tapi Yuzuha dan Rah Muon tampaknya 
mendiskusikan keadaan mereka saat ini. 

Rupanya, Rah Muon menyerang monster yang pergi dari Tempat Suci ke benua karena tahu 
mereka tidak terbentuk secara alami. Untuk monster di dunia ini, monster yang lahir dari 
kekuatan sihir Tempat Suci dianggap sebagai musuh. 

Meskipun monster itu sendiri, mereka tidak berkomunikasi dan bahkan menyerang 
monster lain, jadi tidak aneh bagi Rah Muon untuk bermusuhan. Itu tidak melindungi 
habitat benua atau sesuatu yang terdengar megah seperti itu, tetapi hanya memandang 
monster itu sebagai berbahaya, atau begitulah penjelasan Yuzuha. 

Jika Tempat Suci berhenti memproduksi monster, akan senang jika ada lebih sedikit 
masalah yang harus dihadapi. 

"Ini sangat cepat." 

Shin menyaksikan kecepatan pemandangan melewati mereka. Rah Muon melanjutkan 
tanpa memperhatikan ombak, pasang surut atau arus, bahkan lebih cepat dari kapal 
bertenaga sihir. 

Karena memiliki siluet seperti manusia, Rah Muon seharusnya sulit untuk berenang sambil 
mengangkat kapal mereka, tetapi kapal itu bergerak dengan cepat dan mulus, tanpa 
percikan seperti perenang manusia. 

Tempat Suci dikelilingi oleh batu dan karang, jadi Rah Muon membawanya ke tepi pulau. 

Tim yang memeriksa pulau di masa lalu mendarat di dekat tebing, lalu memanjat bebatuan 
untuk memasuki pulau. 
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Kali ini, berkat Gelganger, mereka tidak perlu khawatir tentang tebing, batu, atau karang. 
Monster itu bisa dengan mudah berubah ke mode terbang lagi dan membawanya melewati 
bebatuan. 

"Oh, kita tidak terbang lagi?" 

Setelah melintasi tebing, Gelganger langsung mendarat, jadi Shin menanyakan niatnya. 

"Kita mungkin menjadi sasaran monster terbang lain jika kita melakukannya, jadi kita akan 
melakukan perjalanan melalui darat." 

Gelganger kemudian berubah menjadi bentuk berkaki banyak yang mereka lihat pertama 
kali. Tubuh utamanya berbentuk oval memanjang, mirip dengan bentuk kapal. Satu-
satunya perbedaan adalah bahwa tempat di mana Shin dan yang lainnya naik sekarang 
ditutupi oleh struktur seperti kubah. 

Menurut Gelganger, itu bisa mengubah pola di permukaan kubah untuk menyamarkan 
dirinya sendiri. Sebagian besar pulau adalah gurun, jadi meniru warna medan membuatnya 
sulit untuk dideteksi dari langit. 

"Kalau begitu, aku bisa menggunakan skill penyembunyian untuk menyembunyikan kita 
sepenuhnya." 

"Itu memang akan memungkinkan kami untuk bergerak lebih cepat, tetapi apakah itu tidak 
merepotkan Anda, Pak?" 

"Tidak, tidak apa-apa." 

Terbang jauh lebih cepat, bagaimanapun juga: Shin meminta Gelganger mengambil bentuk 
terbangnya lagi, lalu menggunakan Bersembunyi】 pada monster itu. 

Beberapa menit kemudian, mereka mulai melihat monster terbang tingkat tinggi yang telah 
diperingatkan Gelganger. 

Hespenias, monster mirip kelabang dengan sayap kunang-kunang. Sanguers, monster 
setengah harimau, setengah buaya yang menggunakan selaput pada anggota tubuhnya 
untuk terbang. Foaspor, monster seperti ubur-ubur yang bisa melayang di udara...dan 
banyak lagi monster terbang dari segala jenis memenuhi area tersebut. Beberapa dari 
mereka melayang daripada terbang. 

"Tidak ada pertempuran yang terjadi... monster-monster ini tidak saling bertarung?" 

"Kadang-kadang mereka melakukannya, tetapi setelah mencapai level ini, monster jarang 
menyerang satu sama lain tanpa pandang bulu." 

Shin mengamati monster sambil mendengarkan penjelasan Gelganger. 
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Mereka semua berada di atas level 500, beberapa di antaranya bahkan lebih dari 600. Jika 
mereka semua menyeberangi lautan bersama-sama, benua itu pasti akan jatuh ke dalam 
kekacauan. Dari sudut pandang ini, orang-orang berutang banyak terima kasih kepada Rah 
Muon karena menjaga monster tetap terkendali. 

"Hm? Hei, Shin, ada asap mengepul ke arah itu." 

"Kau juga berpikir begitu? Bukankah ada monster yang bertarung di sana?" 

Arah yang ditunjuk Milt berada di jalur kelompok Shin: di kejauhan, mereka bisa melihat 
beberapa kolom asap. 

Shin bisa melihat beberapa monster bertarung di depan tembok, sepertinya melindungi 
Tempat Suci. Asap mengepul dari balik dinding, jadi monster-monster itu mungkin telah 
menembus ke dalam. 

"Para penyerbu adalah monster tipe tumbuhan, sejauh yang aku bisa lihat." 

Spesies monster bernama Trent. 

Monster tingkat rendah dari jenis ini benar-benar pohon berjalan. Mereka bergerak 
perlahan dan menggunakan serangan sederhana dengan cabang mereka. Tidak sulit untuk 
menjatuhkan mereka menggunakan kapak atau pedang. 

Monster yang saat ini menyerang Tempat Suci, bagaimanapun, adalah Elder Trent, 
Hellforrests, monster yang juga disebut "Tree Army" dan banyak lagi. Semua monster yang 
membutuhkan strategi untuk dikalahkan. 

Mereka tidak sekuat Heltoros atau Selcikeus, tetapi level mereka jauh lebih tinggi daripada 
monster yang membentuk Banjir. 

"Monster yang melindungi dinding tampaknya cukup sedikit." 

"Mereka mungkin lawan yang buruk melawan penjajah, dan diubah menjadi nutrisi." 

Melihat lebih dekat ke sekeliling mengungkapkan keberadaan pohon dan tanaman yang 
tumbuh secara tidak wajar di sana-sini. 

Beberapa dari mereka memiliki mumi mayat monster yang tertusuk di dahan: seperti yang 
dikatakan Gelganger, monster yang jatuh mungkin digunakan sebagai nutrisi. 

"Baiklah kalau begitu, apa yang harus kita lakukan di sini?" 

Mereka belum memutuskan apakah akan bekerja sama dengan tuan Gelganger atau tidak, 
jadi Shin ragu-ragu. 
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Penjaga Tempat Suci lainnya dengan jelas memandang Shin sebagai musuh, jadi 
seharusnya tidak ada masalah dalam mengalahkan monster yang datang dari Tempat Suci 
seperti itu. 

"Permintaan maaf saya yang terdalam atas masalah ini. Tolong tunggu sebentar." 

Gelganger menurunkan Shin dan partynya, di tempat yang tidak terlalu jauh dari medan 
perang, dan kembali ke bentuk oval aslinya. Itu kemudian menyerang langsung ke monster 
tanaman. 

Setelah cukup dekat, tubuh Gelganger tumbuh lebih besar dan menelan Trent. 

"Wow, mereka patah seperti ranting ..." 

"Itu bergantung pada serangan fisik bahkan sekarang, begitu." 

Trent, tidak seperti monster tipe hewan, tidak akan langsung mati lemas setelah tertelan. 
Mereka pasti akan melawan, jadi Gelganger menghancurkan mereka di bawah beratnya 
untuk menekan perlawanan mereka. 

Di satu sisi, bisa dikatakan tubuhnya semua otot: di dalam atau di luar, outputnya sama. 

Gelganger menggunakan tentakelnya untuk menangkap Trent yang lolos dari jangkauan 
tekanan tubuhnya, menghancurkan mereka satu per satu. 

"Monster di atas level 600 ... jatuh seperti lalat ..." 

"Lagi pula, level Gelganger lebih tinggi dari 800. Ini cukup normal jika ada celah sebesar itu. 
Ini juga pertandingan yang bagus untuk mereka." 

Tiera menegang setelah memeriksa level monster dengan Analyze】. 

Keluarga Trent mencoba menggunakan Gelganger untuk menyerap nutrisi, tetapi akar dan 
cabang mereka patah dan meleleh di tubuh slime. 

Batang mereka juga akan segera meleleh, jika bukan karena ketebalannya. 

Pertarungan mungkin akan berbeda jika mereka menggunakan sihir, tapi tak satu pun dari 
Trent yang menyerang Tempat Suci bisa menggunakan sihir tingkat tinggi. 

"Monster pengubah bentuk dengan tingkat kecerdasan yang tinggi dapat menggunakan 
berbagai macam serangan, begitu...kita harus melakukan tindakan balasan yang tepat." 

"Benar. Serangan tentakel itu menyebalkan, itu bisa mengubah ujungnya menjadi pedang 
juga...dan aku yakin itu memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya." 
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Shibaid dan yang lainnya menjadi lebih waspada setelah menyaksikan pola serangan 
Gelganger. Bagaimanapun, itu menyerang dengan metode yang mustahil di era game. 

Tubuh Gelganger mungkin terlihat lembut, tetapi bisa menolak senjata kelas Legend 
sekalipun. Itu bisa mengubah tentakelnya menjadi tajam dan tipis seperti tombak, jadi 
kekuatan serangan mereka harus cukup tinggi. 

Tepat di depan mata mereka, tentakel Gelganger berubah menjadi bentuk seperti pedang 
lebar dan menyapu Trent. Mereka tidak bisa menganggapnya sebagai monster dengan 
kekuatan pertahanan lagi. 

Shin dan yang lainnya hanya bisa melihat pertempuran terjadi pada titik yang dilanggar 
oleh monster yang menyerang: tidak ada kelompok monster lain di sekitarnya. 

"Saya minta maaf untuk menunggu. Jika Anda mau berbaik hati mengikuti saya ke dalam. " 

Setelah membuang monster, Gelganger mengambil bentuk pria tua itu lagi dan memandu 
rombongan Shin di dalam Tempat Suci. Gerbang terbuka ketika mereka mendekat, tanpa 
ada tanda-tanda ada yang membukanya. 

Kelompok itu kemudian memasuki Tempat Suci. 

Ada kehadiran seperti monster di sana-sini, tetapi mereka tidak muncul di bidang pandang 
kelompok. 

Tempat dengan konsentrasi monster tertinggi adalah di mana dinding telah ditembus: 
mereka mungkin sudah bekerja untuk memperbaikinya. 

(Kami berada di sebuah pulau, jadi ini mungkin kota pelabuhan?) 

Banyak toko yang mereka lihat di sekitar mereka berhubungan dengan kapal: Shin berpikir 
bahwa Tempat Suci ini dulunya adalah Algaraz, kota pelabuhan seperti Barbatos. 

Algaraz adalah salah satu pelabuhan Celciutos, salah satu guildhouse Rokuten, terkadang 
berlabuh. Shin mengenali beberapa toko, jadi dia yakin. 

Karena sebagian kota menghadap ke laut, tembok tidak mengelilinginya sepenuhnya: Shin 
mengamati sekeliling dengan Clairvoyance dan menyadari bahwa material tembok telah 
berubah pada satu titik. Mereka mungkin membangunnya kembali. 

Bangunan yang akhirnya mereka capai digunakan oleh organisasi pemerintah di era game. 

Itu adalah salah satu bangunan terbesar di kota, tetapi Pemain jarang memiliki alasan 
untuk mengunjunginya. Shin baru ingat itu digunakan untuk memberikan penghargaan 
kepada orang-orang setelah acara. 

"(Sepertinya di dalam berbeda)" 
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"(Sejujurnya, aku akan terkejut jika mereka hanya menyuruh kita untuk duduk di ruang 
tamu...di dalamnya juga lebih besar daripada yang terlihat. Tapi sepertinya bukan penjara 
bawah tanah.)" 

Shin bercanda menjawab Milt, lalu memeriksa peta. 

Ruang di dalam gedung itu kira-kira tiga kali lebih besar daripada yang terlihat dari luar. 
Ada lantai dua dan ruang bawah tanah juga. 

Interiornya, yang sebelumnya mirip dengan resepsi balai kota, diubah menyerupai kastil 
manusia biasa, seperti yang pernah mereka kunjungi di masa lalu. 

"Tolong tunggu disini." 

Gelganger berhenti di depan sebuah pintu besar, di tengah lantai dua. 

Tingginya sekitar 5 mel dan lebar 3 mel, seolah dibangun untuk raksasa...atau monster. 

"Ini sejauh yang saya diizinkan untuk pergi. Silakan lanjutkan sendiri dari titik ini. " 

Gelganger membungkuk patuh, saat pintu terbuka dengan sendirinya --- tentu saja 
undangan untuk masuk. Di aula di luar pintu hanya ada satu kehadiran besar. 

Shin masuk ke dalam, waspada terhadap jebakan apa pun. Setelah mereka masuk, pintu 
tertutup dengan sendirinya. 

"Eh, kita terkunci di dalam...?" 

"Ini ruang bos, cukup banyak, hal-hal dasar." 

"Kamu ada benarnya." 

Tiera terdengar khawatir, tapi reaksi Milt dan Shin bertolak belakang. Dalam permainan, 
itu adalah norma bagi ruang bos untuk dibuka hanya setelah bos dikalahkan, jadi tidak ada 
yang perlu dikejutkan. 

Mereka berjalan lurus melintasi aula. Lantai di depan sedikit lebih tinggi, dengan kursi 
berhias indah di ujung jalan berkarpet. Tidak ada pengikut atau pelayan di sekitar, tapi itu 
memang terlihat seperti ruang singgasana. 

Di atas takhta duduk seorang pria. 

"Terima kasih sudah datang sejauh ini, tuan dan nyonya." 

Sapaan santai datang dari seorang pria --- yang terlihat persis seperti Shin. 
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Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah warna mereka. Pria yang duduk di 
singgasana itu tidak hanya memiliki rambut dan mata hitam, tetapi kulit, gigi, bahkan 
detail-detail kecil seperti bagian dalam mulutnya, dengan berbagai tingkat kepadatan, 
benar-benar monokromatik. 
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Vol. 18 - 1.7 
TNG Vol. 18 Bab 1 Bagian 7 

--- Penjaga Batas -- Level 834】 

Analisis】 dengan jelas menunjukkan identitas pria itu. 

Itu sama dengan Guardian yang mengambil penampilan Gryphon, yang Shin lawan bersama 
Rionne, putri Bayreuth. Monster hanya dalam penampilan. 

Fakta bahwa itu tampak seperti dirinya, tetapi dengan skema warna yang berbeda, 
mengingatkan Shin pada Faceman, tipe Doppelganger tingkat lanjut. 

"Oh, kamu tidak perlu keluar dari caramu untuk berbicara dengan sopan. Saya tahu 
ruangan itu mungkin menyarankan sebaliknya, tetapi saya tidak punya niat untuk 
bertindak seperti raja. Bagaimanapun, Anda mungkin sudah tahu, tapi saya rasa saya harus 
memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu makhluk yang disebut Penjaga Batas, yang 
bertanggung jawab atas Algaraz ini." 

Penjaga itu turun dari takhta dan berjalan menuju Shin dan yang lainnya. Ekspresinya 
cerah, tetapi karena warna tubuhnya dia memberi kesan badut. 

"Aku Shin. Apakah Anda perlu perkenalan untuk yang lain juga? " 

"Kurasa milikmu sudah cukup untuk saat ini." 

Penjaga itu tampaknya puas hanya dengan itu: dia melirik yang lain, lalu kembali menatap 
Shin. 

"Kalau begitu... kudengar kau ingin kami mengalahkan Penjaga lainnya?" 

"Hmm? Apakah Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan tentang penampilan saya? " 

"Kamu meniru Doppelganger atau Faceman, kurasa?" 

"Ups, kamu ketahuan. Kamu sudah pernah bertemu dengan Guardians...Kurasa itu wajar. 
Memang, penampilan saya didasarkan pada Faceman. " 

Tiruan penjaga Shin kemudian melebur menjadi siluet manusia yang serba hitam. Lebih 
dari seorang pria, dia tampak seperti sosok tongkat, seperti yang menandakan pintu keluar 
darurat. 

"Aku agak bekerja keras untuk berubah seperti itu...oh well. Bagaimanapun, seperti yang 
Yvr katakan padamu, aku tidak punya niat untuk menentangmu. Saya hanya membuat 
monster ketika saya harus mempertahankan diri dari serangan dari Penjaga lainnya." 
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The Guardian menyebut Gelganger dengan nama keduanya. Itu melambaikan tangannya 
saat berbicara: akhirnya, bahunya turun, tak berdaya. 

Kemudian dilanjutkan dengan menyatakan bahwa, jika mereka dapat mengambil alih 
Tempat Suci di pulau itu, mereka tidak akan meluncurkan serangan monster di benua itu 
lagi, persis seperti yang telah diantisipasi Gelganger. 

"Hmm, menggunakan kata Guardian mungkin akan membingungkan, karena ada orang lain 
juga, jadi tolong panggil aku Sebelas. Lagipula, aku adalah ciptaan nomor 11." 

"Tunggu sebentar... nomor 11?" 

Penjaga Batas tidak menerima nama individu. Alasannya sederhana, tapi Shin tidak bisa 
mengabaikan masalah itu begitu saja. 

The Guardian --- Eleven memandang Shin dengan lucu, tidak mengerti mengapa Shin begitu 
terkejut. 

"Para Penjaga memiliki nomor yang berbeda? Apa artinya?" 

"Ah, kamu tidak tahu. Kami Wali memiliki nomor berdasarkan urutan kami dibuat. Aku 
yang ke-11." 

"Maksudmu... kamu dan Penjaga lainnya semua diciptakan oleh seseorang?" 

"Benar. Kami pada dasarnya adalah tentara. " 

Sebelas tidak terdengar seperti sedang membicarakan dirinya sendiri. 

"...apa sebenarnya Penjaga Batas itu? Apa yang harus kamu jaga?" 

Shin menyuarakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan sejak pertemuan pertamanya 
dengan Guardian. 

"Kamu mungkin bisa menebak jawabannya, bukan? Karena kamu juga tahu tentang dunia 
lain." 

Sebelas menjawab dengan tenang. Kepalanya hanya berbentuk bola hitam sekarang, jadi 
tidak ada ekspresi, tapi mudah untuk membayangkan senyum tipis di bibirnya. 

"Bisakah Anda memberi tahu saya apakah saya benar?" 

"Saya dapat memberi tahu Anda apa yang saya pikirkan. Saya kira Anda tidak akan bekerja 
sama dengan kami jika saya tidak melakukannya. " 

Jawaban Sebelas agak kabur, tetapi Shin menyimpulkan tidak ada salahnya mereka 
berbicara, jadi dia mengungkapkan pikirannya. 
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Penjaga Batas ditugaskan untuk melindungi "Batas" antara dunia ini dan dunia lain, 
menyerang makhluk apa pun yang datang ke dunia ini dari luar. 

Teori Shin, bagaimanapun, memiliki lubang di dalamnya. 

Seperti dia, ada banyak makhluk hidup lain yang dipindahkan ke dunia itu: Milt dan semua 
mantan pemain lainnya. Bisa juga dikatakan bahwa para Penjaga menunjukkan sedikit atau 
tidak ada perilaku "pelindung" --- meskipun ada kemungkinan Shin dan partynya tidak 
menyaksikannya. 

"Batas antara dunia, hmm. Saya melihat Anda benar-benar berpikir ada dunia yang 
berbeda dari dunia Anda. " 

Sebelas mengangguk, seolah-olah dia ingin mengkonfirmasi pikiran Shin. 

"Saya mengatakan apa yang saya pikirkan. Sekarang giliranmu, kan?" 

"Benar. Pertama-tama --- ini adalah dunia yang berbeda dari dunia Anda, seperti yang Anda 
katakan. Perbedaan terbesarnya adalah duniamu lebih tinggi, pada dasarnya." 

"Lebih tinggi?" 

"Lebih tinggi dalam hal apa, Anda bertanya? Yah, sulit untuk dijelaskan. Tindakan apa pun 
dari dunia Anda dapat mengubah bahkan hukum alam di sini. Ini memperjelas posisi dunia 
mana yang lebih tinggi atau lebih rendah, bukan?" 

Dunia yang berbeda dari kita. 

Dunia atau dimensi paralel adalah tema umum dalam komik dan fiksi. Shin memiliki 
pemahaman umum tentang konsep seperti itu. 

Pemahamannya terbatas pada fiksi sekalipun. Dia tidak bisa hanya mengangguk dan 
menerima bahwa hal-hal seperti itu benar-benar ada. 

"Kamu harus menjelaskan semuanya, dari awal." 

"Aah, kurasa aku salah memberimu ide...sebenarnya, aku juga tidak tahu bagaimana dunia 
ini terbentuk. Jika ada Penjaga yang tahu, itu mungkin satu digit." 

Jadi jawab Sebelas sambil menggaruk kepalanya. Shin berharap akhirnya bisa mempelajari 
rahasia dunia ini, jadi dia merasa agak sedih. 

"Kamu sendiri dua tempat dari satu digit." 

"Itu benar, tapi ada perbedaan besar antara satu dan dua digit. Saya sebenarnya tidak 
diberi banyak informasi. Apa yang saya katakan barusan adalah cukup banyak yang saya 
ketahui tentang dunia ini. Tapi saya tahu siapa yang pasti bisa memberi tahu Anda lebih 
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banyak. Asal yang kamu lawan --- atau lebih tepatnya, kita mungkin menyebutnya Asal I --- 
pasti tahu tentang prinsip-prinsip inti dunia ini." 

"Asal aku... aku tahu sedikit tentang itu, tapi..." 

Shin tidak menyangka akan mendengar nama makhluk yang Yuzuha bicarakan dalam 
situasi itu. 

Origin adalah bos yang dikalahkan Shin di dungeon terakhir game. 

Alasan mengapa Shin memperoleh gelar dan keterampilan yang belum pernah dia dengar 
sebelumnya. 

Shin mencari melalui ingatannya, tetapi tidak bisa memikirkan ruang bawah tanah lain 
yang serupa dengan itu. Ketika dia mengalahkan Origin, dia dengan jelas mendengar pesan 
yang mengumumkan bahwa dia telah menyelesaikan permainan. 

Jika ada bos lain di level yang sama dengan bos terakhir itu, pengumuman game mungkin 
akan mengatakannya. Itu tidak akan membiarkan mereka keluar dalam kasus itu. 

Shin tidak bisa memikirkan alasan mengapa itu terjadi. 

"Tujuh orang pertama yang lahir ke dunia ini adalah prototipe "Seri Asal" umat manusia. 
Origin I adalah prototipe untuk balapan Dragnil. Itu terlihat seperti satu, bukan?" 

Seperti yang Eleven katakan, Origin --- lebih tepatnya, Origin I --- memiliki penampilan 
yang mirip dengan naga, seperti Shibaid. 

Jika ukurannya lebih kecil, itu akan terlihat seperti avatar Dragnil lainnya. 

"Yang saya tahu adalah lokasi makhluk yang dikatakan setengah dari Origin I. Jika saya 
ingat, itu menyebut dirinya Hades sekarang." 

"Apa katamu?" 

Shin terkejut mendengar kata Hades: kata pertama dari skill yang masih belum bisa dia 
gunakan. "Setengah" dari Origin Saya pasti terhubung entah bagaimana. 

"Sepertinya kamu tahu sesuatu tentang itu. Saya menawarkan informasi ini dan 
penangguhan serangan monster di benua dengan imbalan Anda mengambil alih dua kota 
untuk saya. Apa yang kamu katakan?" 

Shin tidak langsung menjawab. 

Sebelas menawarkan informasi tentang seseorang yang kemungkinan besar mengetahui 
keadaan di balik kelahiran dunia ini. Shin secara alami sangat tertarik padanya. 
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Informasi yang sudah diperoleh dari Eleven sudah menyediakan banyak bahan untuk 
dipikirkan, tetapi jika ada lebih banyak informasi yang tersedia, memperolehnya jelas 
merupakan nilai tambah --- karena itu juga berarti perdamaian bagi benua. 

"Biarkan aku bertanya satu hal dulu. Siapa atau apa yang para Penjaga lawan? Anda 
mengatakan bahwa dunia kita lebih tinggi dari yang ini, tetapi Anda belum menjawab apa 
pun. " 

"Ya, tentang itu...sebenarnya, aku belum pernah melawan siapapun yang melewati batas." 

Shin menekan Eleven tentang apa yang belum dia jawab, tetapi menerima jawaban yang 
tidak terduga. 

"Bagaimana apanya?" 

"Persis apa yang saya katakan. Secara sederhana, kami Wali adalah karakter pendukung 
yang cukup banyak. Kami diciptakan dan bergerak seperti yang diperintahkan. Kami pada 
dasarnya adalah mesin dengan tingkat otonomi tertentu." 

Karakter pendukung dalam game persis seperti yang dijelaskan Eleven. 

Namun, tidak ada seorang pun di kelompok Shin yang berpikir bahwa Eleven cocok dengan 
deskripsi seperti itu. 

"Semuanya berubah pada hari kamu memanggil "Dusk of Majesty". Hari itu, sifat dasar 
dunia ini berubah...dan kami kehilangan tuan kami." 

Nada santai Eleven tenggelam sejenak. 

"Tuanmu ... Asal aku?" 

"Benar. Yah, hubungan kita berbeda dari hubunganmu, jadi tidak ada yang benar-benar 
berubah bahkan setelah itu menghilang. Kami diciptakan untuk bertarung melawan musuh 
tertentu, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan... selebihnya adalah sejarah." 

"Jadi, mengapa Guardian menargetkanku? Apakah saya musuh khusus itu? " 

Jika para Penjaga benar-benar tidak tahu apa yang harus mereka lawan, Shin merasa tidak 
masuk akal untuk menjadi target mereka, jadi dia melemparkan tatapan kritis ke Eleven. 

"Mau bagaimana lagi, kamu satu-satunya yang melewati batas saat masih memiliki tubuh 
fisik. Kaulah satu-satunya yang dekat dengan "musuh" yang seharusnya kita lawan. 
Sebagian besar Wali hanya berpikir untuk memenuhi peran mereka. Atau lebih tepatnya, 
hanya itu yang mereka coba lakukan. Mereka memiliki keinginan mereka sendiri, tetapi 
tidak pernah menyimpang dari prioritas itu." 

"Lalu, bagaimana dengan kita?" 
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Milt menyela. Shin menatap Sebelas dengan rasa ingin tahu: dia ingin tahu itu juga. 

"Hm, aku bertanya-tanya. Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa Anda mantan pemain 
tidak bertentangan dengan standar yang kami berikan." 

Sebelas menambahkan bahwa masih memiliki tubuh fisik mungkin merupakan alasan 
utama. 

"Kamu juga mengalahkan tuan kami, tapi sebenarnya itu tidak terlalu penting. Meskipun 
kita adalah ciptaannya, kita hanyalah alat. Aku bahkan tidak pernah membicarakannya." 

Hubungan antara Guardians dan Origin I hanyalah salah satu alat dan pencipta, jadi tidak 
ada perasaan buruk terhadap Shin karena mengalahkannya. 

"Benar, rasanya ketika pria yang duduk di sebelahmu pada hari pertama sekolah berhenti 
datang pada hari berikutnya, tanpa kalian berdua bahkan bertukar kata." 

"Saya tidak tahu dari mana contoh itu berasal...tapi saya agak mengerti maksud Anda. 
Apakah itu baik-baik saja denganmu?" 

Shin adalah seorang siswa di dunia sebelumnya, jadi contoh Eleven terasa agak realistis. 
Namun, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa kehilangan tuannya harus terasa berbeda 
dari itu. 

Cara Eleven berbicara tentang Origin aku terlalu santai. 

"Saya tidak punya keinginan untuk membalas dendam, jadi apa lagi yang harus saya 
katakan? Hubungan kami unik, saya kira, tetapi kesetiaan saya ditanamkan ke dalam diri 
saya. Saya tidak berpikir ada Wali lain yang berpikir dan bertindak sebebas saya. " 

"Saya bertaruh." 

Dibandingkan dengan Guardian lain yang pernah Shin temui sampai sekarang --- yang 
bahkan tidak mau bertukar kata dengannya --- Eleven mungkin terlalu banyak bicara. 
Perbedaan terbesar adalah bagaimana dia mengungkapkan keinginannya sendiri. 

Memikirkannya lagi, tindakan para Penjaga yang mengendalikan Gryphon dan Ishkar 
terasa agak mekanis. 

"Lalu bagaimana denganmu? Aku seharusnya menjadi musuhmu, kan?" 

"Saya didasarkan pada monster yang berubah bentuk: itu mungkin juga alasan mengapa 
saya bisa memikirkan segala macam hal, dibandingkan dengan Wali lainnya. Dan itulah 
yang saya lakukan: Saya memikirkan hal-hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, 
membayangkannya...dan selama proses itu, saya menyadari bahwa saya adalah individu 
saya sendiri. Sebuah hati nurani tumbuh dalam diriku, bisa dibilang. Aku punya wasiat 
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bahkan sebelum itu, tapi dari sudut pandangku saat ini, sepertinya aku sedang berpikir, 
tapi tidak benar-benar berpikir. Saya hanya melamun mengulangi serangkaian tugas. " 

Sebelas menambahkan bahwa dia hanya bereaksi terhadap situasi, menggunakan 
serangkaian pola. 

"Tapi aku berbeda sekarang. Saya memiliki cukup hati nurani untuk memahami bahwa 
saya. Jika tidak, saya tidak akan mengobrol dengan seseorang yang harus saya singkirkan." 

Nada suara Sebelas turun. Ekspresinya secara alami tidak berubah, tetapi dia jelas serius. 

"Sejujurnya, aku tidak menganggapmu sebagai musuh. Lagipula, aku tidak memiliki 
gagasan yang jelas tentang apa musuh kita. Mengapa mereka yang datang dari sisi lain 
perbatasan adalah musuh? Mengapa kita harus melawan mereka? Saya tidak tahu. Saya 
saat ini tidak akan bertarung karena alasan yang tidak dapat dipahami dan tidak ada. 
Penjaga lainnya, bagaimanapun, tidak memiliki keraguan yang sama. Mereka melihat saya 
sebagai kelainan dan mencoba menghapus saya, karena saya memiliki keraguan itu. Aku 
tidak punya niat untuk mati seperti ini, bahkan tanpa mengetahui alasannya." 

Sebelas mengatakan dia adalah ciptaan seseorang. Namun, dengan kata-kata itu, Shin 
merasakan kehadiran keinginan tulusnya. 

"...dipahami. Aku menerima tawaranmu." 

"Apakah kamu benar-benar akan melakukannya?" 

"Ya. Hanya satu hal: orang Hades itu ada di tempat yang bisa diakses bahkan oleh kita, saya 
harap? Geografi dunia ini berubah setelah Senja Yang Mulia. Peta lama tidak berguna 
sekarang." 

"Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Itu ada di tempat yang pasti bisa kamu capai, aku 
yakin...walaupun aku tidak tahu persis di mana itu. Lagi pula, kita tidak bisa pergi ke sana 
untuk memeriksanya...tapi saya bisa merasakan di mana makhluk itu berada: itu adalah 
setengah dari pencipta saya. Bahkan jika aku bertarung melawan Guardian lain, aku tidak 
akan pernah salah." 

Sebelas menambahkan bahwa dia ingin Shin mempercayai kata-katanya. 

Shin berpikir, selama Eleven bisa memberitahu mereka lokasi secara real time, mereka 
pasti bisa mencapai tempat yang dimaksud. Dia masih tidak tahu bagaimana tepatnya 
dunia telah berubah sejak Dusk of Majesty: Jika Eleven menunjuk ke suatu tempat di peta 
dunia era game, mereka berisiko tidak pernah menemukan tujuan. 

"Oh, dan satu hal lagi. Jika kita mengambil alih Tempat Suci dan kamu menjadi penguasa 
baru, apa yang terjadi pada Penjaga yang memerintah mereka sebelumnya?" 
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"Mereka menghilang." 

Jawaban Sebelas sangat jelas. Tidak ada emosi di dalamnya. 

"Hidup kita terikat pada inti Tempat Suci. Mengambil alih Tempat Suci berarti mengambil 
alih kepemilikan inti. Tanpa koneksi itu, Guardian tidak bisa hidup kembali. Jika itu terjadi, 
mereka sama seperti monster level tinggi lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 
setelah dikalahkan, mereka berubah menjadi esensi sihir dan menghilang. " 

Mereka tidak akan meninggalkan mayat, rupanya. 

"Apakah ada kemungkinan mereka akan hidup kembali segera setelah kita mengalahkan 
mereka? Penjaga Gryphon di Kalkia kembali tidak peduli berapa kali kita 
mengalahkannya." 

"Nomor 13, benar. Itu dibuat dengan fokus pada regenerasi daripada kekuatan bertarung, 
sehingga bisa dihidupkan kembali dengan cepat. Anda harus menyegelnya sebagai 
gantinya. Bahkan saya tidak tahu berapa kali Anda harus membunuhnya sebelum berhenti 
beregenerasi. Penjaga yang aku ingin kamu kalahkan tidak memiliki kekuatan regenerasi 
ekstrim seperti itu, jadi jangan khawatir. Selama mereka terhubung ke inti, mereka dapat 
bangkit kembali setelah dikalahkan, tetapi mereka membutuhkan setidaknya satu minggu. 
Kami hanya perlu mengambil alih inti sementara itu. " 

Jika Guardian dikalahkan, intinya menjadi tidak berdaya. Sebelas bahkan bisa mengambil 
alih kepemilikannya melalui Gelganger, tanpa menyentuhnya secara langsung. 

"Kurasa itu bukan masalah kalau begitu. Anda tahu bahwa saya bertarung melawan Nomor 
13? " 

"Kami bertukar informasi sebanyak itu sebelumnya. Setelah saya mulai bertarung melawan 
tetangga saya yang gaduh, saya terputus dari jaringan. Sangat menyusahkan untuk 
mengumpulkan intel di luar. " 

Untuk sesaat, Shin berpikir untuk bertanya kepada Eleven tentang mengapa senjata dan 
tubuhnya bersinar sesaat ketika dia mengalahkan Penjaga Gryphon. Namun, jika Eleven 
tidak mengetahui fenomena itu, itu berarti memberinya informasi yang berpotensi 
merusak. 

Jika Eleven tahu apa itu, Shin pasti ingin tahu, tapi tidak ada cara untuk memastikan Eleven 
akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada kepercayaan di antara mereka. 

Shin berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Akan lebih baik 
untuk bertanya kepada Hades, karena kemungkinan memiliki lebih banyak informasi. 

"Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang musuh." 
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Shin memutuskan untuk memprioritaskan lawan yang akan mereka lawan selanjutnya dan 
bertanya kepada Eleven tentang informasi yang dia miliki. 

Dia tidak tahu kapan Eleven terputus dari jaringan informasi Penjaga, tapi dia harus tahu 
setidaknya siapa musuhnya. 

"Kamu pernah melihat monster menyerang tempat ini dalam perjalanan ke sini, bukan? 
Mereka datang dari Tempat Suci terdekat. Guardian yang berkuasa didasarkan pada 
monster tipe tanaman yang disebut Vanwood. Yang lainnya didasarkan pada monster tipe 
golem, Arahabaki. Bentuk Penjaga seharusnya tidak berubah, jadi aku akan menjelaskan 
tentang kemampuan mereka juga." 

Kemampuan mereka seharusnya tidak terlalu banyak berubah, atau begitulah lanjut 
Eleven. Shin mengangguk dan mulai memikirkan tindakan balasan. 

Saat itu juga, bel berbunyi di kepala Shin, mengingatkannya akan permusuhan yang 
mendekat. 

Wawasan telah diaktifkan. Serangan akan datang, untuk alasan apa pun. 

Shin berbalik. Schnee, Filma, Shibaid, dan Milt --- yang juga memiliki Insight --- melihat ke 
arah yang sama. Dengan begitu banyak "saksi", tidak diragukan lagi. 

Beberapa detik kemudian, tanah bergetar. Tidak lama kemudian, ledakan bisa terdengar di 
kejauhan. 

"Apa yang sedang terjadi?" 

"Tetangga menyerang. Padahal, rasanya berbeda dari biasanya." 

Peta dan kemampuan deteksi kehadiran Shin tidak dapat membedakan antara monster 
Algaraz di bawah Eleven, yang dipimpin oleh Gelganger, dan monster lainnya. 

Trent yang menyerang Algaraz ketika kelompok itu tiba dan monster terbang yang 
menganggur semuanya memiliki kehadiran yang sama. 

Monster spesial menunjukkan kehadiran yang berbeda, tapi kali ini tidak demikian. 

Saat ini, satu-satunya kehadiran unik yang bisa diambil Shin adalah Eleven. 

Yang lain hanya diklasifikasikan sebagai aktif atau tidak aktif, tetapi ukurannya sebagian 
besar sama. 

"Ini pertama kalinya kami diserang dari udara. Aku ingin tahu apa yang terjadi?" 

"Kamu cukup tenang, tidakkah kamu perlu bertarung?" 
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"Yvr dan yang lainnya akan mengurusnya." 

Sebelas sepenuhnya menyerahkan serangan balik ke Gelganger. Terlepas dari sifat 
serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia tidak tampak khawatir sedikit pun. 

"(Adakah yang bisa menentukan keberadaan di luar mana yang menyerang?)" 

"(Ini cukup sulit dilakukan dari sini.)" 

"(Di luar sana sangat kacau.)" 

Pertanyaan Shin melalui Obrolan Pikiran disambut oleh jawaban yang dingin dan 
terkumpul dari Schnee dan kerutan dari Milt. Filma dan Shibaid mengangguk setuju. 

Monster-monster terbang bisa bergerak tanpa memandang dinding: mereka telah terbang 
di sekitar area itu sejak sebelum kedatangan Shin. 

Bahkan Schnee dan yang lainnya tidak tahu persis monster mana yang menyerang. 
Sebagian besar monster di sekitar Tempat Suci memiliki ikon aktif, meskipun faktanya 
kelompok Shin tidak melawan mereka secara langsung. 

Jika Shin dan yang lainnya tidak menyembunyikan kehadiran mereka dalam perjalanan ke 
Algaraz, monster-monster itu pasti akan berkumpul. Satu-satunya monster yang tidak 
bertarung adalah monster yang bepergian ke sini dari benua dengan kelompok Shin. 

"Mereka terbang untuk mengelilingi Algaraz." 

"Sepertinya mereka ingin memastikan seseorang tidak keluar." 

Kehadiran di peta menunjukkan bahwa monster terbang, yang diduga penyerang, 
menyebar di sekitar dinding. Sebelas menyadarinya juga dan menebak niat mereka. 

"Monster yang menempel di dinding baru saja dikalahkan: masih terlalu dini untuk 
melakukan tindakan baru. Saya hanya bisa memikirkan satu penyebab perkembangan 
abnormal seperti itu." 

"Beberapa monster terbang memata-matai kita?" 

Ada berbagai jenis monster terbang di daerah itu, jadi akan sulit untuk menyadari jika 
monster yang datang dari tempat lain telah berbaur di antara mereka. 

"Monster-monster di sini lahir dari kekuatan sihirku, jadi setidaknya aku bisa membedakan 
mereka..." 

"Lebih cepat untuk pergi menemui mereka secara langsung." 

Shin dan partynya tidak bisa membedakannya, tapi Eleven bisa. 
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Tidak ada lagi yang bisa mereka pelajari dengan tinggal di sana, jadi mereka memutuskan 
untuk menyembunyikan kehadiran mereka dan pergi mengamati situasi di luar. 

"Begitu, mereka menggunakan parasit. Keluarga Trent juga bertugas menabur benih saat 
itu." 

Pelengkap seperti tanaman tumbuh dari tubuh monster terbang. 

Parasit Sebelas disebutkan adalah salah satu kemampuan monster tanaman: mereka 
mengubur benih di tubuh monster lain untuk mengendalikan mereka. 

Penjaga di Tempat Suci terdekat tampaknya didasarkan pada monster tipe Trent Vanwood, 
jadi kemungkinan besar pelakunya. 

"Mereka sudah mulai bertarung di dalam tembok. Bisakah monstermu merawat mereka?" 

"Iya tidak masalah. Anda dipersilakan untuk menerobos dan pergi ke Tempat Suci. " 

Bahkan jika monster penyerang mulai mengamuk di dalam dinding, Eleven tetap tenang 
seperti biasanya. Dia mungkin yakin mereka bisa mengurus situasi sendiri. 

Dengan demikian, Shin memutuskan untuk menyerahkan monster padanya dan pindah. 
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Vol. 18 - 2.1 
TNG Vol. 18 Bab 2 Bagian 1 Begitu Shin dan rombongannya lolos dari Algaraz, monster-
monster itu menghancurkan pengepungan mereka dan mulai mengejar mereka. 

"Jika mereka datang dari langit, kurasa giliranku?" 

"Ya, aku dan Sety akan memulai serangan. Schnee, Tiera, urus semua yang tersesat. Milt 
dan yang lainnya, harap tetap waspada terhadap ancaman dari arah lain, terutama di 
bawah tanah. Lagipula, Trent suka menggunakan akarnya untuk menyerang." 

Sambil memberikan instruksi kepada anggota party, Shin menyiapkan serangan sihirnya. 
Di sebelahnya, Sety juga menyulap Keterampilan Sihir. 

Kumpulan monster terbang sangat banyak: saat monster yang sebelumnya mengelilingi 
Algaraz mengejar kereta Shin, kelompok lain muncul entah dari mana dan mendekat dari 
depan. 

Level rata-rata monster di belakang lebih dari 500, tapi kebanyakan monster di depan lebih 
rendah. Formasi mereka jelas terfokus pada kualitas di belakang dan kuantitas di depan. 

Namun, mereka telah memilih lawan yang salah. Sebelum pesta Shin, bahkan jumlah 
seperti itu hanya menghasilkan sedikit gangguan. 

"Haruskah kita mendapatkan yang di belakang dulu, karena mereka lebih dekat?" 

"Ya, mereka memiliki level yang lebih tinggi dan mungkin bisa terbang jarak jauh juga." 

Shin merasakan kekuatan sihir melonjak di tangannya dan mengarahkan telapak 
tangannya ke monster yang mendekat dari belakang. Sety juga mengangkat tongkatnya. 

Sihir Sety diaktifkan terlebih dahulu: mereka berdua melewatkan nyanyian, tetapi, karena 
terspesialisasi dalam bertarung dengan sihir, mantra Sety membutuhkan lebih sedikit 
waktu. 

Beberapa bola cahaya, berdiameter sekitar 30 cemel, terbentuk di dekat kereta. Dari bola 
dunia, yang melayang di sekitar kastor, meletuskan sinar cahaya yang mampu 
menghancurkan batu-batu besar menjadi berkeping-keping dengan mudah. 

Keterampilan Sihir tipe ringan Avraid Ray】. 

Sinar cahaya, selebar bola dunia, menembak monster terbang satu demi satu. 

Sihir ringan, seperti Petir, bergerak terlalu cepat untuk dilihat oleh siapa pun --- kecuali 
pemain atau monster khusus. 
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Untuk menghindari serangan seperti itu di udara adalah suatu prestasi bagi manusia karet. 
Jika serangan itu ditembakkan berulang kali dan dengan presisi tinggi, sungguh tragis 
berada di pihak penerima. 

Para Wyvern dihantam langsung oleh balok-balok yang ditelan dari kepala ke ekor dan 
menghilang ke udara tipis. Hesbenias, sayangnya disambar ke samping oleh beberapa 
balok, terbelah menjadi dua: kekuatan regeneratif mereka yang seperti serangga 
memungkinkan mereka untuk tidak mati di tempat, tetapi mereka jatuh saat menggeliat. 

"Apakah mereka dikendalikan? Mereka tidak ragu sama sekali." 

Meskipun rekan-rekan mereka jatuh di sekitar mereka, monster-monster itu maju tanpa 
henti. Shin mengkonfirmasinya, lalu mengaktifkan mantra lain. 

Beberapa bola api seukuran kepalan tangan terbentuk di udara. 10, 20 dan bola api yang 
tumbuh menyebar ke seluruh ruang antara kelompok Shin dan monster. 

Keterampilan Sihir tipe api Tambang Flare】 

Setiap bola api mampu menebang monster level 300 dalam satu tembakan. 

Setelah diatur, ranjau tidak dapat dipindahkan, kecuali dinonaktifkan: ranjau tersebut 
digunakan untuk memasang jebakan di darat atau di dinding, untuk membatasi pergerakan 
lawan. 

Shin menempatkan mereka di sekitar gerombolan monster yang mendekat. 

Monster yang sangat cepat dan mereka yang, meskipun terkendali, mendeteksi bahaya dan 
menghindarinya, ditebas oleh Sety; formasi monster pengejar sekarang telah mengambil 
bentuk oval. 

Apa yang akan terjadi jika array Flare Mine】 tersebar di depan mereka? Sebuah ledakan 

yang mengguncang udara. 

Shin telah meletakkan begitu banyak bola api Flare Mine】. bahkan Sety merasa tidak ada 

gunanya melanjutkan pemotretan Avraid Ray】. 

Lapisan yang sangat tebal telah dipasang tepat di depan monster, cukup untuk 
menyembunyikan mereka dari pandangan party. 

Jika mereka menyerang lurus ke depan, semua yang menunggu adalah rentetan dampak 
berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. Berbelok ke rute baru akan sia-sia: ladang Flare 
Mine】 membuat monster benar-benar terkepung. 

"Aku hampir merasa kasihan pada mereka ..." 
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Setiap ledakan Flare Mine】 memicu yang lain di sekitarnya: akhirnya, mereka membentuk 

ledakan besar yang mengguncang atmosfer. 

Monster yang terperangkap hancur berkeping-keping, tidak ada yang lolos dari 
kehancuran. Milt melihat bagaimana beberapa dari mereka jatuh saat terbakar dan 
tersenyum kecut. 

"Jika mereka hanya dikendalikan, saya mungkin akan merasa seperti itu juga." 

Bahkan jika mereka dikendalikan, mereka tetaplah monster yang lahir dari kekuatan sihir 
Tempat Suci. Partai Shin harus melawan mereka cepat atau lambat dalam misi mereka. 
Akan merepotkan jika mereka ikut campur dalam pertempuran melawan Vanwood, jadi 
menyingkirkan mereka di sini sebenarnya nyaman untuk party. 

Mereka bisa saja melanjutkan sambil menyembunyikan kehadiran mereka, tetapi Penjaga 
Tempat Suci yang mereka tuju didasarkan pada monster Vanwood, yang memiliki 
kemampuan untuk meniadakan kemampuan penyembunyian di medan yang disusupi oleh 
akarnya. 

Jika Guardian memiliki kemampuan yang sama, Hiding tidak akan ada artinya: party 
dengan demikian menyerbu ke Tempat Suci secara terbuka. 

"Apa saja dari bawah tanah?" 

"Belum ada." 

"Memang. Apakah mereka tidak menyerang karena mereka tahu kita mendekat, atau 
karena akar mereka tidak sampai sejauh ini? Mempertimbangkan jarak ke Tempat Suci, 
saya cenderung ke yang terakhir. " 

Milt dan Shibaid menjawab pertanyaan Shin dengan melaporkan situasi saat ini. 

Party tersebut berfokus pada serangan bawah tanah, ditambah sebagian besar anggotanya 
memiliki Insight dan keterampilan deteksi bahaya lainnya, jadi kecuali sesuatu yang benar-
benar ekstrim terjadi, mereka tidak mengambil risiko untuk melakukan penyergapan. 

"Kita mungkin juga mengurus yang di depan, ya?" 

"Tentunya." 

Sety bersiap untuk pergi. Dia mengarahkan tongkatnya yang terpercaya, Dusk Moon』, 

pada gerombolan terbang yang mendekat. 

Begitu Shin memberikan OK, dia mengaktifkan mantra. 

Kereta kuda itu dikelilingi oleh bola api berbentuk bola selebar 2 mel. Dengan pandangan 
sekilas, Shin mengerti mantra apa yang diberikan Sety. 
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Keterampilan Sihir tipe api Fiery Cluster】. 

Beberapa bola api oval besar berisi yang lebih kecil di dalamnya: mereka akan meledak di 
depan lawan, menyebarkan bola api yang lebih kecil ke sekeliling. Mantra itu bekerja mirip 
dengan bom cluster kehidupan nyata. 

Di THE NEW GATE】 ada banyak keterampilan yang dimodelkan setelah senjata dan 

senjata api kehidupan nyata. 

Tidak seperti bom cluster, bola api kecil di Fiery Cluster】 dapat dikontrol dengan tepat, 

mengirimnya terbang ke target yang diinginkan. 

Bola api kecil meledak segera setelah mereka bersentuhan dengan apa pun, memicu 
ledakan bola api lain di sekitarnya. Meluncurkannya melawan gerombolan monster berarti 
serangkaian ledakan panjang, dipicu atau saat tumbukan: bola api besar dan kecil dapat 
mengubah area itu menjadi lautan api. 

Bahkan jika mereka tidak bersentuhan atau dipicu oleh apa pun, bola api itu akan meledak 
setelah waktu yang ditentukan. 

Bola api akan jatuh ke tanah dan meledak setelah beberapa saat: mereka juga berguna 
sebagai tindakan balasan anti-darat. Kebetulan, beberapa pemain lebih suka 
menggunakannya seperti itu. 

Tiga puluh bola api seperti itu ditembakkan --- tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, 
dengan jarak yang dihitung dengan tepat di antara masing-masingnya. Waktu 
peluncurannya sedikit berbeda, karena jarak antara bola api dan targetnya. 

Monster yang ditargetkan oleh bola api besar berubah arah, jelas berusaha menghindar: 
mereka memiliki kecerdasan sebanyak itu, rupanya. 

"Sayang sekali, kamu tidak akan melarikan diri seperti itu." 

Sekitar 10 mel sebelum dampak yang diharapkan, bola api besar meledak. Mereka meletus 
seperti balon, tanpa ledakan. 

Bola api kecil seukuran bisbol kemudian keluar di tempat terbuka. 

Gerakan yang tidak wajar, dengan cara khas sihir, menyebabkan bola api muncul tepat di 
depan semua monster, baik yang mencoba menghindar maupun yang terus terbang lurus 
ke depan. 

Setiap pesawat modern akan berakhir sebagai puing-puing yang menyala setelah hanya 
menabrak salah satu bola api; monster pasti akan rusak juga, tapi, kecuali sayap mereka 
dihancurkan, mereka bisa terus terbang. 
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Berkat tubuh mereka yang kuat, dalam beberapa kasus mereka bahkan tidak akan 
kehilangan keseimbangan setelah terkena bola api. 

Itu hanya akan terjadi jika kekuatan bola api sebanding dengan ukurannya. 

Bola api kecil yang bersentuhan dengan monster meledak. Itu adalah bola api kecil, seperti 
yang bisa disulap oleh seorang perapal mantra pemula sebagai latihan, tetapi mereka 
menyebabkan ledakan yang cukup besar untuk menelan banyak monster. 

Monster yang lebih dekat ke bola api kecil pada saat ledakan itu tercabik-cabik. Yang lebih 
jauh rusak oleh ledakan dan gelombang panas. Bola api kecil yang bergerak lebih lambat 
kemudian akan mencapai mereka, menyebabkan ledakan tambahan. 

Bola api yang lebih lambat terbang di udara yang mendesis, mengukir lebih dalam di 
gerombolan itu. Dengan cara ini adalah mungkin untuk menyerang jauh ke dalam 
sekawanan monster, tidak peduli seberapa padatnya. 

"Eh, apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung juga...?" 

Melihat potongan-potongan monster yang menghujani sekeliling, Tiera menghela nafas. 

Schnee dan Tiera ditugaskan untuk melenyapkan monster apa pun yang lolos dari 
serangan Shin dan Sety, tetapi dua mantra terakhir terlalu merusak untuk monster mana 
pun untuk bertahan hidup. 

Sety terus menembakkan tembakan Fiery Cluster】: sebagian dari langit terus-menerus 

dilalap api. 

Setiap monster yang secara ajaib selamat dari pengeboman kemudian ditembak jatuh oleh 
Avraid Ray】 milik Shin, secara efektif mengambil setiap kesempatan untuk menjauh dari 

Schnee dan Tiera. 

"Tidak ada kesempatan, jujur. Ini juga terkadang terjadi padaku, ketika bekerja sama 
dengan perapal mantra yang berspesialisasi dalam sihir jangkauan luas. Anda 
mendapatkan semua seperti "untuk apa saya di sini?"" 

Milt menjawab sambil merenungkan langit yang penuh ledakan. Shin kemudian 
menambahkan komentar. 

"Biasanya, sihir semacam ini tidak bisa digunakan untuk beberapa saat setelah kau 
melemparkannya, jadi tidak ada gunanya memiliki cadangan. Terus terang, saya tidak 
menyangka Sety bisa menembak begitu banyak." 

Di era game, kecuali pengecualian unik, semua skill memiliki cooldown. Periode ini 
bervariasi dari satu keterampilan ke keterampilan lainnya. Pemain memutuskan urutan 
penggunaan skill berdasarkan cooldown mereka. 
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Spellcaster yang berspesialisasi dalam pemulihan dan sihir ofensif harus sangat ketat 
dengan waktu mereka: semakin besar jumlah yang terlibat dalam pertempuran, semakin 
sulit mengelola MP dan keterampilan. 

Di dunia ini, cooldown hampir sepenuhnya hilang, tetapi itu tidak berarti bahwa skill yang 
kuat dapat digunakan secara berurutan dengan cepat. 

Yang paling penting adalah manipulasi kekuatan sihir, sesuatu yang Shin masih latih. 
Sebagai salah satu kekuatan sihir yang dikendalikan lebih lancar, mantra bisa dilemparkan 
lebih cepat dan dengan frekuensi yang lebih tinggi, menurut Sety. 

Kata-kata itu berasal dari pengalaman: Manipulasi kekuatan sihir Sety bahkan 
mengejutkan Shin. Dia tidak bisa menembakkan Fiery Cluster】 dengan kecepatan yang 

sama dengannya sekarang. 

"Jika aku tidak bisa membuktikan nilaiku dalam pertempuran berbasis sihir, aku akan 
menjadi orang yang tidak berguna. Jika Shin dan kakak Schnee berganti senjata, mereka 
bisa melakukan hal yang sama denganku." 

Shin telah memaksimalkan statistik sejak awal, sementara keterampilan Schnee tidak 
tertandingi di antara karakter pendukung. 

Seperti yang dikatakan Sety, jika mereka menggunakan peralatan yang ditujukan untuk 
perapal mantra jarak jauh, mereka mungkin bisa melakukan hal serupa. 

Tidak menghitung kemampuan berdasarkan keahlian pribadi, seperti manipulasi sihir, 
kekuatan bawaan Shin melampaui siapa pun di dunia ini. Lagipula, dia tidak 
memaksimalkan statistik untuk apa pun. 

Di sisi lain, Sety akan kesulitan bertarung dengan cara yang sama seperti Shin dan yang 
lainnya. 

Dengan cara yang sama, Shibaid dan Filma yang berorientasi pada pertempuran jarak 
dekat akan sulit sekali bertarung dengan sihir seperti yang dilakukan Sety. Bahkan jika dia 
menggunakan senjata jarak dekat, dia tidak bisa bertarung seperti mereka. 

Shin dan Schnee terlalu terampil sebagai serba bisa. Mampu menangani pertarungan jarak 
dekat, menengah dan jauh adalah bakat yang diimpikan oleh siapa pun di dunia ini. 

Namun Sety, bahkan dengan keterbatasannya, dapat membuat pekerjaan singkat dari 
Chosen One mana pun: Party Shin terlalu abnormal. 

"Mereka berkelahi sambil mengobrol, tapi monster-monster itu terus berjatuhan seperti 
lalat..." 
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Seperti Tiera, Milt menatap langit yang menyala. Dia juga spesialis pertarungan jarak dekat, 
jadi tidak ada yang bisa dia lakukan dalam pertarungan berbasis sihir. Itu juga alasan 
mengapa Shin menyuruhnya untuk waspada terhadap ancaman di permukaan tanah. 

"Ada banyak dari mereka, itu saja ..." 

Shin menjawab, bertanya-tanya apa yang musuh coba capai dengan serangan seperti itu. 

Dia hampir tidak melakukan apa pun pada monster yang datang dari depan: serangan Sety 
memusnahkan sebagian besar dari mereka. 

Dia melakukan bagiannya juga, tetapi segalanya akan berhasil bahkan tanpa dia. Monster 
tidak akan pernah mencapai kereta kuda mereka, bahkan jika Shin ada di tempat lain. 

"Sepertinya mereka menargetkan kita, tetapi mereka mungkin berkumpul untuk tujuan 
yang berbeda pada awalnya. Sepertinya mereka tidak menggunakan angka yang lebih 
tinggi untuk membuat kita menyia-nyiakan cadangan kita..." 

Schnee membalas komentar Shin, sambil melihat sisa-sisa monster yang jatuh. Begitu Sety 
mengaktifkan Fiery Cluster, dia mengharapkan hasil seperti itu. 

Jika musuh benar-benar berencana untuk melelahkan kelompok, mereka akan 
membutuhkan sejumlah monster di tingkat Banjir Besar. Lagi pula, mereka punya cukup 
waktu sampai tujuan mereka agar MP mereka terisi penuh. 

"Kurasa mereka diciptakan untuk menyerang Tempat Suci Sebelas." 

"Itu mungkin saja. Saya tidak melihat tindakan pencegahan anti-udara di sana." 

"Tidak ada balista di dinding, atau sejenisnya?" 

"Tidak sejauh yang saya bisa lihat." 

Tempat Suci Sebelas sangat dekat seperti yang diingat oleh Algaraz Shin. Jika mereka 
menggunakan dinding tanpa modifikasi, seharusnya ada beberapa pertahanan anti-udara. 

"Mungkin mereka merusak, atau mereka mengambilnya... aneh juga menggunakan kota 
sebagai Tempat Suci." 

Bahkan jika terlihat sama, itu tidak berarti bahwa kota itu telah digunakan seperti apa 
adanya: mereka mungkin hanya meniru penampilannya. Ini akan menimbulkan pertanyaan 
mengapa mereka melakukan hal seperti itu --- tetapi Shin mengesampingkan keraguannya, 
berpikir dia bisa bertanya kepada Eleven setelah mereka kembali. 
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Vol. 18 - 2.2 
TNG Vol. 18 Bab 2 Bagian 2 

"Semua sudah selesai, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" 

"Ayo pergi ke Tempat Suci Penjaga Vanwood sebelum orang lain menghalangi kita. Tidak 
ada alasan untuk santai." 

Shin meminta Kagerou untuk mempercepat, sementara mereka terus mengawasi setiap 
ancaman di sekitarnya. 

Mereka menggunakan kereta kuda khusus Shin, yang tidak akan pecah bahkan jika 
Kagerou menariknya dengan kecepatan penuh. Itu hampir tidak bergetar di dalam, tentu 
saja, membuatnya menjadi perjalanan yang sangat nyaman. 

"Tidak ada monster yang terlihat. Tidak mungkin Sety yang mengalahkan mereka semua... 
kan?" 

"Ada banyak dari mereka yang dekat dengan Tempat Suci, tapi kurasa daerah yang lebih 
jauh berbeda." 

Filma dengan hati-hati mengamati sekeliling dan berkomentar, lalu Shibaid mengangguk. 
Karena mereka tidak bisa berbuat banyak selama pertempuran sebelumnya, mereka terus 
berjaga-jaga selama perjalanan. 

"Apakah tidak ada monster liar?" 

"Lagi pula, ada monster di atas level 500 berkeliaran dengan bebas di sekitar sini. Monster 
yang bahkan akan menyerang orang lain dari spesies yang sama. Monster tingkat rendah 
memiliki sedikit atau tidak ada peluang untuk bertahan hidup, kurasa. " 

Jika mereka terspesialisasi dalam menyembunyikan kehadiran mereka atau melarikan diri, 
mereka mungkin memiliki sedikit peluang, tetapi tidak dalam kasus lain, pikir Shin. 

"Ngomong-ngomong, beberapa monster memang kuat sejak awal, kan? Mungkin mereka 
bisa melakukannya?" 

"Di sekitar sini, kekuatan sihir mengalir dengan aneh. Saya tidak berpikir mereka bisa." 

"Betulkah?" 

Yuzuha benar-benar hakim yang andal untuk hal-hal seperti itu: Shin mencoba 
menggunakan manipulasi kekuatan sihir untuk memindai kekuatan sihir di sekitarnya. 
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Dibandingkan dengan skill tipe deteksi, dia hanya bisa mendapatkan respon yang kabur; 
dia membutuhkan konsentrasi penuh, jadi dia hanya bisa mencoba ketika tidak ada 
ancaman langsung di sekitarnya, seperti sekarang. 

Shin sebelumnya bertanya kepada Sety apakah dia bisa menggunakan manipulasi kekuatan 
sihir dengan cara itu, bahkan jika dia masih gagal menerapkannya pada keterampilan, dan 
diberitahu untuk "mensinkronkan kekuatan sihirmu dengan atmosfer. Buatlah ringan dan 
lapang." dengan gayanya yang penuh teka-teki. Itu memang ringan dan lapang, terlalu 
banyak bagi pikiran Shin untuk memahami artinya, jadi dia masih berjuang dengan itu. 

"Hmm, masih sulit tanpa menggunakan Magic Vision..." 

Magic Vision memungkinkan pengguna untuk merasakan sebagian aliran kekuatan sihir. 
Shin telah menggunakannya sampai sekarang sebagai penopang, untuk memahami 
alirannya. 

Aliran kekuatan sihir biasanya muncul sebagai pita cahaya semi-transparan yang lembut, 
tetapi di sini cahayanya lemah dan berkedip-kedip, meletus dan pecah --- sangat tidak 
stabil. 

Shin sekarang mengerti apa maksud Yuzuha. Sensasi yang dirasakan di luar Magic Vision 
sangat kabur dan ambigu, hingga tingkat yang membuat frustrasi. 

"Hm? Ada yang aneh di depan?" 

Kekuatan sihir di sekitarnya tidak stabil dan kabur --- kecuali untuk satu tempat, di mana 
itu sangat tenang. Inspeksi dengan Far Sight mengungkapkan perubahan pemandangan. 

"Itu... gurun?" 

"...ini." 

Milt juga memeriksa dengan Penglihatan Jauhnya sendiri. 

Medan yang sangat tidak teratur dengan sedikit atau tanpa hambatan visual. Sebuah gurun 
dengan pohon-pohon sedikit dan jauh di antaranya. Itulah jenis pemandangan yang telah 
dilalui Shin dan kelompoknya sampai sekarang; namun sekarang sebelum mereka muncul 
jenis lingkungan yang membutuhkan peralatan khusus untuk dilalui. 

Medan yang keras dan padat tepat di sebelah hamparan pasir tak berbentuk. Tidak ada 
bukti yang lebih jelas bahwa mereka berada di perbatasan antara kedua wilayah tersebut. 

"Aku baru mendengarnya...jadi ini adalah gurun." 

Tiera mengeluarkan bisikan emosional. Dia hanya tahu keberadaan gurun melalui buku. 

"Tempat Suci seharusnya berada di luar gurun, kan?" 
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"Ya, itu semua seperti yang kami diberitahu." 

Sebelas telah memberi mereka informasi tidak hanya tentang Penjaga, tetapi juga Tempat 
Suci dan area di sekitarnya. Dia juga menambahkan bahwa informasi tertanggal ketika dia 
masih menjadi bagian dari jaringan informasi Guardian, dan hal-hal bisa berbeda sekarang: 
Shin berpikir bahwa mereka akan beruntung jika terbukti berguna sama sekali. 

Tempat Suci yang paling dekat dengan Algaraz terletak di tengah gurun. 

"Berhenti di sini sebentar." 

Shin menyuruh Kagerou untuk berhenti tepat sebelum mereka memasuki gurun. 

Seperti pegunungan dan rawa bersalju, gurun --- dan semua area dengan medan yang sulit 
--- membutuhkan persiapan khusus sebelum masuk. Bahaya gerbong terguling dan 
tersangkut, misalnya, menjangkiti semua pemain. 

Kereta Shin secara khusus disesuaikan, tetapi tidak cukup untuk terus berlari begitu saja. 

Dengan demikian Shin mengganti roda dengan yang lebih ringan yang tidak akan 
tenggelam di pasir, juga memastikan kereta tidak akan terguling meskipun dimiringkan. 

Dia juga menyuruh Kagerou memakai peralatan untuk mencegah kakinya tersangkut di 
pasir. Cakar Eksplorasi』 dibuat khusus untuk monster berkaki empat dengan cakar tajam, 

seperti Kagerou. 

Nama dan bentuk peralatan tersebut berubah sesuai dengan jenis monsternya, tetapi 
efeknya tetap sama. Jika monster yang menarik kereta adalah tipe kuda, itu akan dilengkapi 
dengan Exploration Hooves』 yang cocok. 

"Ini benar-benar ... semua pasir." 

Sementara Shin sedang bertukar peralatan, Tiera mengambil pasir dan membiarkannya 
tertiup angin. 

Mereka telah bepergian bersama sejak Bayreuth, tetapi itu adalah pertama kalinya mereka 
menemukan gurun. Tidak seperti salju, yang dapat dilihat di musim dingin jika suhu 
menjadi cukup rendah, gurun adalah lingkungan yang tidak dapat dialami kecuali benar-
benar dikunjungi. 

Di dunia ini tidak ada televisi: tidak ada cara untuk bersiap menghadapi pemandangan 
seperti itu. 

"Begitu, itu membuatnya sulit untuk berjalan saja." 

Tiera menyentuh tanah dan mencoba menginjaknya. 
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Dalam permainan, pemain yang mengenakan pelindung seluruh tubuh akan tenggelam dan 
tidak bisa bergerak. 

Shin memperhatikan Tiera bersandar pada satu kaki, untuk melihat seberapa jauh ia akan 
tenggelam, dan berpikir dia harus memeriksanya secara langsung juga. 

"Hmm, lebih sulit untuk bergerak daripada sebelumnya." 

Shin melangkah ke dalam gurun dan bergerak sedikit: dia segera menyadari bahwa 
berjalan di atas pasir sekarang jauh lebih sulit, dibandingkan dengan era game. 

Perlengkapan kaki para pemain membuatnya lebih mudah untuk menangani medan kasar 
semakin tinggi tingkatannya; Namun, itu tidak bisa sepenuhnya mencegah tergelincir dan 
tenggelam. 

Shin meminta Shibaid yang memakai perisai untuk menyodoknya dengan ringan: dia 
akhirnya meluncur dua kali lipat dari jarak yang diharapkan. 

"Hei, bukankah ini akan membuatnya cukup sulit untuk bertarung?" 

"Tentu saja. Saya kira kita perlu lebih banyak persiapan. " 

Shin mengangguk ke Filma, lalu meminta semua orang melepas perlengkapan kaki mereka. 

Dia memastikan semua peralatan yang dia buat memiliki beberapa kelonggaran untuk 
penyesuaian: itu adalah teknik yang tidak hanya digunakan oleh Shin, tetapi semua pandai 
besi yang terampil. 

Pesona yang memungkinkan untuk menangani medan kasar seperti gurun atau 
pegunungan bersalju membutuhkan kapasitas yang sangat kecil; pandai besi meninggalkan 
beberapa ruang terbuka, sehingga pesona semacam itu dapat diterapkan dengan mudah. 
Sekarang persis waktu itu. 

Ini memungkinkan untuk menjelajahi segala jenis bidang dengan peralatan yang sama. 
Meski tidak menetralisir ancaman lingkungan di luar medan tentunya. 

"Hanya satu pesona yang membuatnya terasa sangat berbeda... rasanya seperti aku 
berjalan di tanah biasa." 

"Lebih sulit berjalan di atas pasir sekarang dibandingkan dengan era game, jadi kurasa 
bonus peralatannya bahkan lebih besar.." 

Shin membalas Milt, lalu mencoba berjalan di atas pasir sendiri. Saat dia berkata, kakinya 
tidak tenggelam lagi: dia bisa merasakannya menginjak tanah dengan kuat. 

"Ngomong-ngomong...apa hanya aku, atau sinar matahari juga jauh lebih kuat?" 
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"Tidak, bukan hanya kamu. Peralatan kami melindungi kami sampai batas tertentu, tetapi 
sangat panas di sini. " 

Setelah mengganti peralatan, Milt berkomentar tentang suhu sambil mengipasi dirinya 
sendiri, dan Shin setuju. 

Bahkan tanpa pengukuran yang akurat, mereka dapat mengetahui bahwa suhu naik segera 
setelah mereka melangkahi batas wilayah. Sinar matahari terasa seperti belati kecil. 

"Rasanya seperti kulitku berduri." 

"Saya tidak terlalu merasakannya, tapi pasti lebih panas di sini." 

Peralatan Tiera dan Filma memperlihatkan lengan dan kaki mereka: perbedaan kesan 
mereka mungkin berasal dari perbedaan tingkat peralatan mereka, serta statistik mereka 
sendiri. 

"Kurasa kita juga harus memakai jubah. Sinar matahari yang kuat menghilangkan lebih 
banyak energi daripada yang Anda pikirkan. " 

"Itu benar. Gunakan ini." 

Shin mewujudkan satu set jubah berwarna pasir. 

Cukup menempelkan tombol di leher melindungi pengguna hingga ke mulutnya. Menarik 
kap mesin akan menyembunyikan tubuh hampir sepenuhnya. 

Penambahan pesona yang melindungi dari sihir Api dan Air memungkinkan jubah itu 
untuk mengatur suhu tubuh pemakainya juga: jubah itu akan melindungi tidak hanya dari 
panas yang membakar di siang hari, tetapi juga di malam gurun yang dingin. 

"Jubah Shin terasa lebih enak daripada milikku!!" 

Milt, yang pertama menunjukkan panasnya, dengan cekatan menangkap salah satu jubah 
dan mencobanya. Dia memiliki jubahnya sendiri, tetapi karena menantang gurun bukanlah 
hal yang biasa, itu hanya jubah darurat. Shin dengan demikian tidak memprotes dan 
membiarkannya memilikinya juga. 

Shin memiliki pekerjaan tipe Penciptaan dan membuat item dengan segala macam tujuan 
dalam pikirannya; Milt, di sisi lain, adalah anggota yang berorientasi pada pertempuran, 
jadi dia tidak mengharapkan hal seperti itu darinya. 

Bahkan di era game, sangat sedikit pemain yang menyiapkan peralatan yang hanya 
berfokus pada membersihkan area gurun. 

Jika Milt membawa perlengkapan gurun tingkat tinggi bersamanya, Shin akan sangat 
terkejut dan terkesan. 
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Shin memastikan masalah pergerakan gurun semua orang ditangani, lalu kelompok itu 
mulai bergerak lagi. 

Sebelas mengatakan bahwa monster akan bertambah jumlahnya saat mereka semakin 
dekat ke Tempat Suci: tetapi, selain dari gerombolan yang mereka kalahkan setelah 
meninggalkan Algaraz, kelompok Shin belum menemukan monster lain. 

"Mereka mungkin mengharapkan kita untuk datang, jadi mereka mengumpulkan semua 
kekuatan mereka di satu titik." 

"Itu mungkin. Rupanya, Gryphon Guardian Shin yang bertarung di masa lalu baru saja 
menyerang tanpa henti, tetapi strategi mereka jelas berbeda di sini." 

Cara bicara dan berpikir sebelas tidak terlalu berbeda dari manusia normal; tidak aneh jika 
seorang Guardian yang mampu memanipulasi monster untuk memata-matai Algaraz 
memiliki tingkat kecerdasan yang sama. 

"Jika Guardian didasarkan pada monster tanaman, kenapa Tempat Suci dikelilingi oleh 
gurun? Saya berharap untuk menemukannya di hutan pluvial, jujur. 

"Lingkungan seperti ini menyulitkan kami, itu sudah pasti. Sulit untuk bergerak dan tidak 
ada halangan untuk bersembunyi di baliknya. Kondisi sempurna untuk dengan mudah 
menargetkan kita. " 

Pertanyaan Filma dan teori Sety bisa dimengerti. Bahkan Eleven tidak tahu mengapa 
Tempat Suci berada di tengah gurun. 

"Kurasa Guardian hanya berdasarkan pada monster tumbuhan, mirip dengan bagaimana 
Eleven berbeda dari Faceman normal." 

"Benar, Guardian di sini mungkin jauh berbeda dari Vanwood biasa, bukan hanya cara 
mereka berpikir. Pasti ada alasan mengapa area di sekitar Tempat Suci juga tidak banyak 
berubah." 

Shin mengangguk pada komentar Milt. 

Selama penjelasan, Eleven sedikit menyentuh kemampuannya sendiri, tetapi itu semua 
adalah kemampuan yang dimiliki Faceman. Dilihat dari Guardian yang mereka lawan 
sampai sekarang, Eleven dan Vanwood Guardian pasti memiliki kemampuan unik mereka 
sendiri juga. 

Daerah di sekitar Algaraz memiliki pepohonan yang tersebar di sana-sini, dibandingkan 
dengan gurun yang telah dilalui Shin dan kelompok itu sejak mereka mendarat di pulau itu. 
Namun, gurun yang mereka hadapi sekarang adalah lingkungan yang sama sekali berbeda. 
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Menurut Eleven, lingkungan yang berubah bukan hanya gurun: area di luar Tempat Suci 
yang mereka tuju, rumah Guardian berdasarkan monster tipe golem Arahabaki, juga sangat 
berbeda dari gurun. 

Dengan kata lain, hanya area yang diperintah oleh Eleven yang berubah sangat sedikit. 
Pengecualian ini harus memiliki arti. 

"Hm? Ada apa, Kagerou?" 

Saat kelompok itu bertukar pendapat, kecepatan kereta tiba-tiba turun. Shin telah 
membiarkan Kagerou mengambil alih untuk berpartisipasi dalam percakapan, tetapi 
sekarang berbalik ke arah "pelatih" mereka. 

Kagerou menangis pelan, lalu perlahan bergerak dengan langkah santai. Sebuah bukit kecil 
terbentang di depan, yang membuatnya sulit untuk melihat ke depan. 

Jika mereka melanjutkan dengan kecepatan mereka saat ini, mereka dapat melintasi bukit 
dalam waktu singkat. Kagerou tampaknya tidak khawatir, jadi Shin menunggu tanpa 
menggunakan Skill untuk memeriksanya. 

"Aku tidak melihat sesuatu yang tidak biasa...?" 

Kagerou berhenti di atas bukit. 

Sama seperti sebelumnya, pemandangan menunjukkan pasir sejauh mata memandang. 
Mereka telah melakukan perjalanan melalui lingkungan yang sama sampai sekarang: tidak 
ada perbedaan khusus. 

Karena Kagerou telah melambat, bagaimanapun, mungkin ada sesuatu yang berbeda di 
depan. 

"Yuzuha, bisakah kamu menerjemahkan?" 

"Kuu!" 

Kedua makhluk mirip binatang itu mulai menggeram dan saling berteriak; pada saat itu, 
Schnee menyadari sesuatu di lautan pasir dan ekspresinya berubah. 

"Bolehkah aku mencoba sesuatu?" 

"Hm? Ya, tentu, kurasa?" 

Keterampilan Sihir tipe Bumi Batu Peluru. 

Keterampilan menembak batu seukuran bola sepak. Batu itu tampak terbang di udara, 
tetapi segera melambat dan terperangkap oleh gravitasi, jatuh di atas pasir. 
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"... itu tenggelam?" 

Rock Bullet】 menghilang di bawah pasir hanya dalam hitungan detik. 

Mantra sihir bumi memiliki massa paling banyak dari tujuh elemen, tetapi tidak mungkin 
itu akan menghilang begitu cepat di gurun biasa. 

"Kagerou mengatakan area di depan berbeda." 

Yuzuha menghubungkan pesan Kagerou dengan waktu yang tepat, cakarnya menunjuk ke 
suatu tempat di luar bukit tempat mereka berada. 

Pemandangannya terlihat persis sama, jadi butuh waktu bagi Shin untuk menyadarinya, 
tapi melihat lebih dekat, dia bisa tahu ada yang tidak beres. Tidak seperti daerah yang 
mereka lalui sampai sekarang, pemandangan di depan benar-benar datar. 

Satu-satunya variasi adalah pembengkakan atau depresi di pasir, tersebar di sana-sini. 

"Sepertinya... lautan pasir.." 

"Tempat ini berubah menjadi lebih menyakitkan ..." 

Milt memperhatikan perubahan yang tidak wajar di gurun dan mengerutkan kening. 

Shin, Schnee, dan Shibaid berbagi perasaannya, meskipun mungkin tidak secara terbuka. 
Satu-satunya yang, tidak mengerti mengapa, memiringkan kepala mereka ke samping, 
adalah Tiera dan Kagerou: mereka belum pernah melihat lautan pasir. 

"Menilai dari raut wajahmu... itu pasti sangat berbahaya?" 

"Aku ingin tahu seperti apa penampilan itu ..." 

Shin menyentuh wajahnya, bertanya-tanya apakah dia memiliki ekspresi aneh. Dia tidak 
tahu. 

"Kesampingkan hal-hal yang tidak berguna ini ..." 

"Tak berarti...?" 

"Laut pasir...pada dasarnya, seperti namanya. Ini seperti laut, tetapi dengan pasir, bukan 
air. Ini sebenarnya bukan hal yang sama, jelas: Anda tidak bisa hanya melewatinya dengan 
peralatan air, tetapi peralatan gurun juga tidak akan membantu. Bagaimanapun, itu benar-
benar menyakitkan. " 

Milt menutupi "kekhawatiran" Shin dan memberikan penjelasan yang agak kabur --- 
meskipun satu-satunya yang mungkin. 
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Laut pasir menyedot pelancong seperti pasir hisap di beberapa tempat, tetapi sebagian 
besar mengalir seperti air: itu adalah laut tiruan, dibuat dengan pasir. 

Itulah sifat sebenarnya dari pemandangan yang terbentang di depan mereka. 

Ada makhluk hidup di dalamnya, seperti laut sungguhan: di era game, mereka sebagian 
besar adalah monster seperti ikan, lengkap dengan predator, hiu, atau makhluk seperti 
paus. 

"Pasir di sini bahkan lebih halus dari biasanya: mengalir dan menetes dari tangan Anda 
seperti air. Sentuh saja dan Anda akan melihatnya. Anda mungkin berpikir bahwa ini 
memungkinkan untuk berenang di dalamnya, tetapi berhati-hatilah: tanpa keterampilan 
yang tepat, bahkan perenang ahli pun akan mudah tenggelam. Lingkungan bawah air --- 
atau, dalam hal ini, di bawah pasir --- sangat sulit untuk dilepaskan begitu masuk. Tidak 
seperti air biasa, tidak mungkin mengapung secara alami di sini." 

"Betul sekali. Di masa lalu, jatuh ke laut pasir berarti mati: itu adalah akal sehat. Kita 
pernah menyelam ke laut sebelumnya, bukan? Tenggelam ke dalam pasir terasa seperti 
ditarik ke dalam kegelapan itu." 

"Eep..." 

Schnee memberikan penjelasan yang lebih rinci, yang mana Filma menambahkan 
pengalaman pribadinya. Tiera dapat dengan mudah membayangkan bagaimana rasanya 
ditarik ke dalam jurang, saat dia menjadi pucat dan menjauh dari lautan pasir. 

"Kita harus berkemah di sini untuk hari ini. Saya kira Tempat Suci tidak tenggelam ke 
dalam lautan pasir, tetapi jika kita melanjutkan, kita berisiko harus menghabiskan malam 
di 'ombak'. " 

Shin menghentikan kereta: dia tidak punya niat untuk menghadapi risiko itu. 

"Bisakah itu sangat buruk sehingga kamu bahkan tidak bisa mengatasinya, Shin?" 

"Ya, itu sangat buruk. Monster yang cukup besar untuk menelan kapal yang kami gunakan 
di Barbatos dalam sekali teguk." 

Monster seperti itu berdiam di lautan pasir di era game: mungkin tidak ada lagi, tapi tidak 
aneh jika masih ada. Shin tidak ingin menjadi kelinci percobaan untuk percobaan ini. 

Nama monster itu adalah Giant Caput: pada dasarnya adalah seekor paus, hanya beberapa 
kali lebih besar. 

Sepasang tanduk bengkok tumbuh dari sisi kepalanya, yang digunakan untuk 
memancarkan gelombang magis untuk mendeteksi mangsanya. Biasanya mencari mangsa 
atau tempat berburu di siang hari dan benar-benar berburu di malam hari. Karena itu, 
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sampai kebiasaannya diposting di papan buletin permainan, banyak pemain diam-diam 
dilacak, kemudian ditelan, dikirim dan semuanya, saat mereka sedang beristirahat di 
malam hari. 

Itu tidak berarti bahwa laut pasir akan lebih aman di siang hari. 

"Kedalaman lautnya menakutkan, tapi laut pasirnya juga sangat buruk ..." 

Nama Barbatos mengingatkan Tiera ketika mereka menyelam jauh ke dalam laut, jadi dia 
sedikit gemetar. Jatuh ke laut pasir akan mirip dengan menyelam ke dunia yang gelap 
gulita itu. 

"Kami memiliki tindakan pencegahan, jangan khawatir. Kami akan berangkat besok pagi, 
saya akan memperbaiki peralatan untuk Schnee dan yang lainnya. Tiera, Kagerou, Yuzuha, 
aku juga harus menambahkan beberapa pesonamu." 

"Terima kasih banyak." 

Tiera tampak sedikit tegang, oleh karena itu jawaban yang luar biasa sopan. Shin khawatir 
dia mungkin sedikit membuatnya takut. 

Laut pasir benar-benar berbahaya. Statistik Tiera saat ini bahkan melampaui Yang Terpilih, 
tetapi jika dia jatuh ke pasir, dia mungkin akan tamat. 

Peralatan gurun akan mencegahnya tenggelam segera, tetapi jika dia tidak bisa keluar di 
jendela yang sangat pendek antara jatuh dan tenggelam, pasir pasti akan menelannya. 

Bahaya terbesar dari lingkungan itu adalah kemampuan pasir untuk menangkap apa pun 
yang menyentuhnya. Jika Anda berdiri di darat, menyentuh pasir dengan tangan atau kaki 
akan terasa seperti menyentuh air laut: bahkan akan terasa lebih menyenangkan, karena 
tidak ada risiko basah. 

Namun, kecerobohan seperti itu bisa berakibat fatal. Saat Anda meninggalkan daratan, 
pasir tidak akan pernah lepas. 

Beberapa pemain berhipotesis bahwa efeknya berubah tergantung pada ukuran 
permukaan tanah yang bersentuhan dengannya, dan bahwa lautan pasir terbuat dari jenis 
bahan tertentu, atau begitulah yang Shin dengar. 

"Bagaimana denganmu, Mil? Saya juga bisa memeriksa peralatan Anda jika Anda mau. " 

"Tolong!! Pak!!" 

Milt juga terdengar lebih sopan, meski tidak sebanyak Tiera. Di sisi lain, dia jauh lebih 
bersemangat untuk menyetel peralatannya. 

"Baiklah kalau begitu. Mungkin juga mengalahkan Tsuki no Hokora." 
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Shin bergerak sedikit lebih jauh dari perbatasan antara gurun dan lautan pasir, lalu 
mewujudkan Tsuki no Hokora. Jika terlalu dekat, itu bisa menghalangi jika monster muncul 
dari ombak pasir. 

"Aku akan membuat persiapan untuk makan malam kalau begitu." 

"Aku juga akan membantu." 

Matahari masih tinggi, tapi jelas belum terlalu dini untuk mulai menyiapkan makan malam. 
Sety, yang biasa memasak untuk dirinya sendiri di Desa Peri, bergabung dengan Schnee di 
dapur. 

"Saya akan berpatroli di sekitar. Kami mungkin memiliki penghalang, tetapi kami masih 
berada di wilayah musuh. Tidak ada alasan untuk lengah." 

"Aku akan pergi denganmu kalau begitu. Yang bisa saya lakukan di dapur adalah mengatur 
meja. " 

Shibaid dan Filma pergi, senjata di tangan. 

Di gurun, bukanlah hal yang aneh bagi monster untuk menyerang dari bawah tanah. 
Mereka tidak bisa merasakan kehadiran apa pun saat ini, tetapi mereka mungkin 
disembunyikan oleh akar Guardian. 

Shin yakin Shibaid dan Filma akan baik-baik saja, jadi dia hanya melihat mereka pergi. 
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Vol. 18 - 2.3 
TNG Vol. 18 Bab 2 Bagian 3 "Kalau begitu mari kita siapkan peralatannya. Peralatan Schnee 
dan yang lainnya hanya perlu diperiksa, jadi mari kita urus milikmu dulu, Tiera." 

Shin menuju ke bengkel, diikuti oleh Tiera dan yang lainnya. 

Dia tidak perlu berada di bengkel untuk melakukan pesona, tetapi itu selalu merupakan 
tempat yang ideal baginya untuk mengerjakan peralatan. Di dunia ini, kondisi mental 
pengrajin sangat mempengaruhi hasil pekerjaan mereka, yang mungkin juga menjadi 
alasan. 

Shin berpikir untuk menjelaskan mantra sambil menerapkannya, jadi dia memilih Tiera 
sebagai "subjek" pertama. 

"Ini sangat berbahaya sehingga kamu harus membuat peralatan khusus?" 

"Ya. Seperti kata Filma, jika kamu jatuh ke lautan pasir dengan peralatan biasa, kamu sama 
saja sudah mati. Itulah betapa sulitnya untuk melarikan diri. Kita mungkin bisa dengan 
kasar memaksa keluar dengan skill, tapi jika kita jatuh ke pasir, itu berarti kita sedang 
bertarung: kemungkinan besar bahkan jika kamu bisa keluar, serangan monster akan 
mengenaimu dan membuatmu jatuh. lagi. Atau bahwa Anda tidak dapat mencapai daratan 
atau kapal bahkan setelah keluar." 

Sebagian besar kematian pemain di lautan pasir adalah serangan monster yang 
menyebabkan mereka tenggelam. 

Shin juga pernah mengalami jatuh ke pasir, berhasil melarikan diri, hanya untuk dipukul 
kembali oleh monster: dia tahu itu sangat mungkin. Monster secara alami berbahaya, tetapi 
musuh terbesar di area itu mungkin adalah lingkungan. 

"Untuk beradaptasi dengan lingkungan ini, kami harus menyerah menggunakan set 
peralatan, sehingga kualitas keseluruhan akan sedikit turun. Aku akan memperkuat mantel 
yang kuberikan padamu saat kita memasuki gurun, untuk mengatur suhu tubuhmu, serta 
sihir pendukung. Akhirnya, keterampilan melarikan diri darurat jika Anda jatuh. " 

Keterampilan yang dimaksud akan memindahkan pengguna ke pijakan perusahaan 
terdekat, kapal, atau tanah sebenarnya. Itu hanya berfungsi jika ada area seperti itu dalam 
radiusnya, tetapi itu akan membuat perbedaan besar. 

"Oh... aku ingin itu. Tentu saja." 

Tiera mendengar penjelasannya dan mengangguk dengan penuh semangat. Pengalaman 
tenggelam yang mengerikan yang dia dengar dari Filma terdengar sangat traumatis. 
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"Tentang perlengkapannya, saya ingin Anda mencoba perlengkapan cadangan Schnee 
terlebih dahulu. Jika itu berhasil, kita hanya perlu menyesuaikannya sedikit. Jika tidak, saya 
harus membuat yang baru. Statistikmu lebih tinggi sekarang, jadi kamu mungkin bisa 
memakainya." 

Perlengkapan cadangan Schnee semuanya kelas Kuno. 

Bahkan dalam kelas yang sama, beberapa senjata atau baju besi memiliki persyaratan yang 
sedikit berbeda. 

Semakin canggih peralatannya, semakin tinggi statistik yang dibutuhkan: Tiera dan Milt 
bisa terkena penalti saat memakainya. 

"...Shin...kau bercanda, kan?" 

"Karena hanya suku cadang, saya tidak mengubah desainnya: semuanya resmi, peralatan 
laut pasir standar. Izinkan saya mengatakannya lagi: Saya tidak mengedit satu detail pun." 

Tiera melihat peralatan yang terwujud, lalu memelototi Shin, yang dengan susah payah 
menjelaskan bahwa dia tidak memiliki bagian di dalamnya. 

"Gaya Arab, kurasa? Meskipun menyebutnya seperti itu mungkin akan membuat marah 
orang-orang dari negara-negara itu...pemain wanita memiliki hubungan cinta/benci 
dengan ini." 

Milt tertawa kecut: dia juga tidak bisa mempertahankannya. 

Perlengkapan itu menampilkan celana longgar, tetapi tubuh bagian atas hanya memiliki 
kerudung tipis semi-transparan yang menutupi mulut, selembar kain di dada dan sepasang 
gelang: itu agak stereotip. Bahkan ada versi yang lebih seksi untuk penari. 

Versi laki-lakinya serupa: jenis celana yang sama, jaket tipis dan topi seperti sorban. 

"Beberapa orang mencampurkan ini dengan perlengkapan seri Amazoness, jika saya ingat." 

"Lagipula, itu hanya memiliki satu potong kain untuk tubuh bagian atas. Setidaknya itu 
mencakup sedikit lebih banyak. " 

Itu tetap cukup memikat. Lebih menonjol lagi jika pemakainya adalah wanita dengan fisik 
yang berkembang, seperti Milt dan Tiera. 

"Jika Anda membiarkan saya mengutak-atik desainnya, saya bisa membuatnya lebih 
konversatif." 

Tidak akan sulit untuk mengurangi paparan kulit: mengubah desain tubuh bagian atas 
menjadi t-shirt, menambahkan sesuatu untuk digantungkan di bahu, dan sebagainya. 
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Itu hanya cadangan, jadi Shin meninggalkan desain default; jika dia membuat yang baru 
dari awal, dia bisa memodifikasi visual dengan kebebasan yang relatif tinggi. 

"Tidak apa-apa seperti ini bagiku. Lagipula, tidak ada orang lain selain pesta ini yang akan 
melihatnya. Aku yakin kamu juga lebih suka yang ini, kan Shin?" 

Jadi kata Milt, seringai di wajahnya. 

Beberapa pemain tidak sabar untuk melihat pemain wanita memakai peralatan seksi, jadi 
Milt tidak mengatakan omong kosong. 

"Schnee akan melakukan senyum dinginnya, jadi tolong jangan. Atau aku akan 
mengubahnya menjadi desain mumi dan membungkusmu dengan perban dari ujung kepala 
sampai ujung kaki." 

Sementara Shin menggunakan kata mumi, desain ini berarti dibungkus seperti sebuah 
paket, jadi itu jelas bukan pemandangan yang indah. Bahkan di era game, itu hanya 
digunakan sebagai lelucon. 

"Ah, yang itu...Aku memakainya sekali, sebenarnya lebih mudah untuk masuk daripada 
yang kuduga." 

"Penampilan adalah satu-satunya hal yang benar-benar berubah. Jadi, apa yang ingin kamu 
lakukan, Tiera? Kamu tidak suka desain seperti ini, kan?" 

Ketika Shin mengganti seri peralatan Heat Haze, Tiera khawatir tentang jumlah paparan 
kulit. Dia yakin dia akan mengatakan sesuatu tentang peralatan laut pasir. 

"Eh, bolehkah aku mencoba memakainya sekali?" 

"Tentu, aku akan meninggalkan ruangan kalau begitu. Hubungi aku jika kamu sudah 
selesai." 

Jawaban Tiera tidak terduga, tetapi Shin berpikir akan aneh baginya untuk bersikeras 
mengubah desain, jadi dia hanya mengangguk dan meninggalkan bengkel. Beberapa saat 
kemudian, dia dipanggil kembali: Tiera dan Milt sama-sama berubah menjadi peralatan 
laut pasir. 

"Fungsi pemasangan otomatis sangat nyaman...ini juga menekan goyangan. Kamu benar-
benar yang terbaik dalam hal keterikatan ini, Shin." 

"Jika kamu mempelajarinya dengan Buku Rahasia dan meningkatkan kemampuanmu, 
kamu juga bisa melakukannya, kamu tahu itu. Itu sudah cukup untuk menerapkan 
keterikatan pada pakaian normal. " 
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Shin menjawab, memalingkan muka dari belahan dada yang didorong Milt dengan kedua 
tangannya. Dia pasti melakukannya dengan sengaja untuk membuatnya terlihat, tetapi jika 
dia menunjukkannya, dia hanya akan lebih menggodanya. 

Segera setelah mempelajari keterampilan pesona pas otomatis, itu hanya mungkin untuk 
menggunakannya pada peralatan hingga kelas Langka. Shin berpikir itu akan cukup untuk 
pakaian biasa, tetapi Milt tampaknya tidak memiliki keinginan untuk mempelajarinya 
sendiri. 

"Yang penting adalah kamu melakukannya untukku, Shin. Karena itu membuatku merasa 
seperti berada dalam pelukanmu." 

"Apakah begitu." 

Shin ingat bahwa salah satu dari Tujuh Dosa Mematikan telah mengatakan hal serupa, 
tetapi menyimpannya untuk dirinya sendiri. 

"Tubuhku terasa agak berat, meskipun. Saya kira itu hukumannya." 

Statistik Milt telah meningkat, tapi itu mungkin tidak cukup. 

Memeriksa status mengungkapkan bahwa dia kekurangan VIT. Itu hanya satu parameter, 
jadi penaltinya kecil. 

"Dulu penalti cukup berat bahkan jika sebagian dari statistikmu kurang, tapi kurasa 
semuanya berbeda sekarang." 

"Mungkin. Ini pertama kalinya saya mendapatkan penalti setelah datang ke sini, jadi saya 
tidak begitu tahu pasti." 

Di era game, terkena penalti terasa seperti tubuhmu tiba-tiba menjadi lebih berat juga. 
Namun, tidak ada derajat sejauh mana hukuman itu: tidak peduli jika Anda melewatkan 
ambang batas stat dengan 1 poin atau 100, hukuman yang dihasilkan adalah sama, atau 
begitulah yang diingat Shin. 

"Ah!! Jika Anda harus membuat ulang peralatan dari awal, apakah itu berarti Anda harus 
mengukur seluruh tubuh saya? Setiap sudut dan celah??" 

"Ya... tidak." 

Fungsi pemasangan otomatis akan membuat peralatan pas terlepas dari tinggi atau ukuran 
pemakainya. Peralatan yang dibuat untuk wanita jangkung akan cocok untuk seorang gadis 
muda tanpa masalah ... 

...yang juga berarti bahwa perlengkapan yang dibuat untuk anak laki-laki bisa muat untuk 
pria besar dan kekar juga. 
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Biasanya, peralatan kerajinan membutuhkan pengukuran, tapi itu tidak berlaku untuk Shin. 

"Bagaimana, Tiera?" 

Shin mengabaikan Milt, terengah-engah pada jawaban keringnya, dan berbalik ke arah 
Tiera. 

Fungsi pemasangan otomatis menyesuaikan ukuran, jadi satu-satunya masalah yang 
tersisa adalah mobilitas dan visual. 

"Rasanya mudah untuk pindah, seperti semua peralatan yang Anda berikan kepada saya 
sampai sekarang. Aku juga merasa agak berat." 

Sejak Milt melaporkan perasaan berat, Shin memikirkan kemungkinan penyebabnya: 
seperti yang diharapkan, Tiera melaporkan sensasi yang sama. 

Namun, statistiknya sangat dekat dengan Schnee era game. Statistik yang dibutuhkan 
seharusnya tidak terlalu tinggi, tapi jika ada penalti, dia harus membuat ulang equipment 
dari awal. 

"Juga, ehm ..." 

Shin berpikir bahwa karena dia harus membuat ulang peralatan, dia juga bisa mengubah 
visualnya. Pada saat yang sama, Tiera gelisah, menatap lantai. 

Dia terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, jadi Shin menunggu. 

Setelah sekitar 10 detik bergumam dan bergumam, Tiera mengumpulkan keberaniannya 
dan angkat bicara. 

"Bagaimana penampilanku?" 

Pipi Tiera berwarna merah cerah. Dia memegang siku kirinya dengan tangan kanannya, 
saat dia membungkuk sedikit ke depan dan menatap Shin. 

Pakaian dan ekspresinya berbeda dari Tiera biasanya: Shin merasa jantungnya berdetak 
kencang. Sudah jelas apa yang ingin dia ketahui. 

"Aku pikir ... itu terlihat bagus untukmu." 

"....!!" 

Shin berpikir akan buruk untuk tidak mengatakan apa-apa, jadi dia memujinya. Tiera 
berubah menjadi merah cerah, hampir mengepul. 
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Shin bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, ketika Milt tiba-tiba 
memeluknya dari belakang. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan kakinya di 
pinggangnya, menempel padanya sebanyak yang dia bisa. 

"Kau mengabaikanku, tapi mesra dengan Tiera, ya?" 

"Bukan begitu...bagaimana kalau kau turunkan aku dulu?" 

"Hm... tidak." 

Milt meletakkan kepalanya di bahu Shin dan berbisik ke telinganya. 

Rasanya geli. Namun, yang lebih merangsang dari itu adalah beban lembut dan montok 
yang dia rasakan di punggungnya. Milt juga memakai peralatan laut pasir, jadi payudaranya 
menempel di punggung Shin. 

"【Lempar Willow!!" 

Sebelum berhenti menjadi lelucon, Shin mengumumkan pengaktifan Skill yang tidak 
mematikan. Tubuh Milt dengan mudahnya terlepas, berputar sekali di udara, lalu mendarat 
di lengan Shin. 

"...Aku tidak menyangka akan berakhir di pelukanmu dari pose itu." 

Skill yang digunakan oleh Shin biasanya mengenai target di tanah, tapi dia tidak bisa 
melakukan itu pada Milt, jadi dia menangkapnya: yang membuat segalanya menjadi lebih 
canggung. 

"Cukup lelucon, oke? Lagi pula, karena Anda mendapat penalti, saya harus mengulang 
peralatan dari awal: desain seperti apa yang Anda inginkan? Yang default adalah yang 
paling mudah, tetapi tidak masalah untuk melakukan modifikasi. Jika Anda memiliki 
permintaan, saya siap mendengarkan. " 

Hampir semua pemain wanita yang meminta Shin untuk membuat peralatan itu untuk 
mereka juga meminta modifikasi desain. 

Sejumlah kecil dari mereka meminta untuk mempertahankan desain default atau 
membuatnya lebih seksi, jadi dia memiliki beberapa sampel desain dengan eksposur yang 
lebih sedikit. 

"Hmm, coba lihat...oh, desain seperti apa yang kamu buat untuk pakaian laut pasir Schnee 
dan yang lainnya?" 

"Hm? Oke, tunggu sebentar." 
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Peralatan pasir laut bukanlah sesuatu yang sering mereka gunakan, jadi Shin tidak 
mengingat desainnya secara detail. Dia mengambil kartu dari kotak barang, melihat 
gambarnya --- dan membeku. 

Pakaian laut pasir untuk Schnee dan Filma terdiri dari kerudung tipis yang menutupi 
kepala dan punggung, bikini dan kerudung tipis lainnya yang dililitkan di pinggang. Tidak 
ada lagi. Tipe penari seksi, pada dasarnya. 

Shin tidak tahu mengapa dia memilih desain seperti itu: karena tidak ada orang lain yang 
akan melihat mereka, dia mungkin membiarkan lebih banyak emosi duniawi mengambil 
alih. 

Itu mungkin alasan mengapa peralatan Sety memiliki desain default. 

"Ya ampun, desain yang cukup berani yang kita miliki di sini ..." 

"Gh...Aku tidak punya alasan..." 

Milt menyeringai dan menyikut Shin, yang kali ini tidak bisa membela diri. 

Anggota Rokuten lainnya tidak dapat mengubah desain tanpa sepengetahuannya: dia 
pastilah penulis desain "skandal" itu. 

"Aku akan menggunakan ini juga, kalau begitu." 

"Dengan serius?" 

Shin yakin Schnee dan yang lainnya akan mengeluh, jadi dia bertanya pada Milt apakah dia 
benar-benar yakin. 

"Maksudku, ini gaya yang kamu suka, kan?" 

"Gah...Aku tidak bisa menyangkalnya, dengan kartu-kartu ini di depanku..." 

Pandangan sekilas Milt terasa menyakitkan. 

Tatapan Yuzuha yang luar biasa tenang juga terasa menyengat, begitu pula mata Tiera yang 
melemparkan belati ke punggung Shin. Shin harus bertanya padanya juga, jadi dia dengan 
takut-takut berbalik. 

"Eh, jadi, Tiera, kamu ingin desain yang lebih sederhana, kan? Saya punya beberapa sampel, 
Anda dapat melihatnya dan memilih dengan bebas ... " 

Shin dengan hati-hati memilih kata-katanya, saat tatapan Tiera terpaku pada gambar yang 
menggambarkan desain untuk Schnee dan Filma. 
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Milt bercanda, tetapi Tiera tampaknya benar-benar merasa jijik, yang membuat Shin takut. 
Dia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. 

"...saya juga." 

"Eh?" 

"Aku juga menginginkan ini." 

Tiera dengan jelas menunjuk ke pakaian laut pasir tipe penari seksi, tanpa sedikit pun 
perubahan ekspresinya. 

"Dengan serius?" 

"Ya silahkan." 

Hanya dengan kata-kata itu, Tiera berbalik dan meninggalkan bengkel. 

Fungsi pemasangan otomatis membuat pengukuran apa pun tidak diperlukan: karena 
desainnya sama, Shin bisa membuat Tiera bahkan tanpa kehadirannya. Bukannya dia 
hanya mengajukan permintaan dan pergi begitu saja. 

"Bahkan telinganya merah." 

"Ya." 

Dia berhasil mengembalikan ekspresinya kembali normal, tapi tidak dengan telinganya. 
Pintunya tertutup, tapi Shin dan yang lainnya tahu bahwa Tiera ada di belakangnya. 

Keterampilan Mendengarkan mengambil suara lemah "apa yang saya lakukan ...!" Tiera 
pasti memerah lagi. 

"Mari kita berpura-pura tidak mendengar apa-apa." 

"Ya." 

Mereka bisa membayangkan reaksi Tiera jika dia tahu mereka mendengar, jadi mereka 
memutuskan untuk diam. 

"Jadi Milt, menurutmu kenapa dia bertingkah seperti itu?" 

"Hmm, aku khawatir itu salahku." 

"Hei... kau tidak terlalu menggodanya lagi, kan?" 

Shin memelototi Milt, menuduhnya memprovokasi Tiera. Itu akan menjelaskan mengapa 
dia bertanya pada Shin bagaimana penampilannya. 
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"Aku tidak melakukannya, sebenarnya. Begitulah yang terjadi, tapi... aku tidak menyangka 
dia akan begitu proaktif." 

"Dia memberitahumu sesuatu, bukan?" 

"Ah, tentang hal kamu menghilangkan kutukannya." 

Ketika Shin memberi tahu Tiera tentang masa lalunya, dia juga menyebut Milt: itu mungkin 
alasan mengapa Tiera merasa cukup nyaman untuk membicarakan kutukannya. 

"Melihat Tiera, aku mendapat kesan bahwa kamu juga melakukan hal lain padanya... 
bukan?" 

"Kenapa kamu berpikir begitu?" 

Shin melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan keterkejutan dalam suaranya. 

"Aku merasa tertarik atau naksir orang yang membebaskanmu dari kutukan yang 
menjebakmu begitu lama. Tapi saingannya adalah Schnee, kan? Dan kalian berdua sudah 
menjadi pasangan. Tidak seperti Pemain, Peri di sini adalah monogami, jadi biasanya 
mereka akan menyerah begitu saja." 

Peri juga manusia: jatuh cinta dengan seseorang yang sudah diambil, atau merebut kekasih 
seseorang bukanlah hal yang tidak mereka ketahui. 

Namun, di dunia ini, kebanyakan Elf menyerah begitu saja ketika orang yang mereka cintai 
menjalin hubungan saling menyayangi dengan orang lain. Tiera juga dibesarkan dalam 
budaya seperti itu, sampai dia diasingkan dari desanya. 

Milt kemudian menebak bahwa pasti ada sesuatu yang lebih dari sekedar jatuh cinta pada 
orang yang menyelamatkannya dari kutukan. 

"Yah, aku tidak bisa mengatakan itu... tidak ada yang terjadi." 

"Ya, ya, lanjutkan." 

"Tidak mungkin." 

"Oh, ayolah, kita pada dasarnya adalah teman lama saat ini." 

Nada bicara Milt ringan, tetapi tekanan yang dia keluarkan tidak. 

"Yah, aku bisa bertanya pada Tiera, kurasa." 

"Baik, baik, saya akan bicara, oke?" 
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Itu juga melibatkan Marino, teman terdekat Milt. Dengan demikian, Shin memutuskan 
untuk mengungkapkan apa yang terjadi di Hinomoto. 

"Begitu... dia tertarik padamu, tapi tidak sampai berpikir untuk mengambilmu untuk 
dirinya sendiri." 

Milt, meletakkan dagunya di tangannya, menyuarakan pendapatnya tentang situasinya. 

"Tunggu, tunggu, aku mengumumkan pernikahanku dengan Schnee, tahu? Dia tidak akan 
berpikir dia punya kesempatan." 

Alasan terbesar dari tindakan Tiera adalah apa yang terjadi di Hinomoto. Atau begitulah 
pikir Shin. 

Namun, peristiwa-peristiwa itu sangat dipengaruhi oleh kehadiran Marino di dalam Tiera. 
Kehadiran yang sekarang hilang: dia seharusnya tidak memiliki pengaruh pada Tiera lagi. 

Seharusnya tidak ada sesuatu yang cukup kuat untuk mengubah pandangan dan moral 
yang tumbuh bersama Tiera. 

"Hahaha, Shin, kamu tidak mengerti ..." 

"Aku tidak mengerti apa." 

Milt tersenyum melihat ketidakberdayaan Shin, jadi dia bertanya balik. Dia mencoba 
memikirkan tanda apa pun yang bisa dia lewatkan tetapi tidak menemukan apa pun. 

"Mencintai seseorang atau jatuh cinta dapat menghilangkan perbedaan ras, moral, atau 
akal sehat. Mungkin tidak persis sama, tapi saya rasa Anda juga pernah mengalaminya, 
bukan? Sesuatu yang dapat memotivasi Anda untuk melakukan hal yang biasanya tabu." 

"...ya, aku bisa melihatnya sekarang." 

Shin tidak bisa protes. Dia juga telah membasahi tangannya dengan darah karena cinta. 

"Kalau begitu, haruskah aku dengan jelas mengatakan padanya bahwa aku tidak bisa 
menerima perasaannya?" 

"Hmm, aku tidak tahu persis seberapa serius Tiera tentang itu... dia mungkin sudah 
mencoba menyerah, siapa tahu." 

Perasaannya mungkin tidak cukup kuat untuk menghancurkan moralnya, tetapi tidak 
cukup berubah-ubah untuk menyerah begitu saja. Itu tebakan Milt. 

Bagaimanapun juga, tindakan Tiera tidak mengungkapkan semua yang dia rasakan. 

"Namun, jika dia serius, itu berarti aku memiliki sekutu baru, jadi itu semua baik untukku." 
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"Hanya untukmu!!" 

Untuk kekecewaan Shin, Milt tampaknya tidak menyerah keinginannya untuk menjadi 
"nomor 2" nya baik. 

"Saya seorang Pixie, tetapi saya tidak terlalu peduli dengan nilai-nilai yang mereka miliki di 
dunia ini. Tidak masalah! Mari kita mulai harem ini!" 

"Aku bilang tidak mungkin!!" 

Dorongan antusias Milt dimentahkan dengan sebuah pukulan di kepala. Dia tidak berniat 
menambah jumlah kekasih. 

"Kamu tahu, aku sudah berpikir, mengapa kamu begitu fokus pada itu? Ada kemungkinan 
hubungan lain yang bisa dimiliki pria dan wanita, kan?" 

Shin, memikirkan tindakan Milt sejak mereka bertemu lagi di dunia ini, meminta 
penjelasan padanya. 

Rasanya berbeda dari cinta atau naksir --- jenis kasih sayang yang baru saja disebutkan 
Milt sendiri. 

Bahkan jika dia ingin bersama satu-satunya orang yang berbagi masa lalunya dengannya, 
tidak perlu membangun harem. 

"Aku sudah membicarakannya sebelumnya, tetapi nilai-nilai orang-orang di sini 
sedikit...Maksudku, seseorang yang sangat kuat, tidak sombong atau narsis, yang akan 
menjaga pasangannya dengan baik, sangat baik dalam keahliannya juga...seseorang seperti 
itu akan menjadi sangat populer di dunia ini, bukan? Anda sudah mendapat tawaran 
sebelumnya, bukan? " 

Begitu kata Milt, sambil menggosok bagian yang sakit di kepalanya. Dia berpikir bahwa 
Shin mungkin memiliki pengalaman serupa dengannya. 

"Di dunia ini, kekuatan adalah salah satu sifat terpenting. Jika Anda mengatakannya seperti 
itu, saya kira saya memang memiliki tawaran, tetapi menjadi populer karena itu agak..." 

Shin memang pernah mengalami hal seperti itu. Namun, dia tidak setuju dengan pemikiran 
seperti itu. 

"Jadi kamu juga pernah mengalami hal yang sama. Alasan pertama kenapa saya begitu 
"fokus" adalah Marino. Anda tidak akan membayangkan berapa kali saya harus mendengar 
tentang cintanya kepada Anda." 

"Nyata?" 

Shin sangat penasaran ingin tahu persis apa yang Milt dengar. 
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"Saya ingin menunjukkan kepada Anda betapa jungkir baliknya dia, sungguh. Jadi 
bagaimanapun, karena itu saya tahu bahwa Anda pasti pria yang baik. Kemudian kami 
melakukan pencarian bersama dan saya menyadari bahwa itu semua benar." 

"Ketika kami melakukan banyak hal bersama, saya berada dalam fase yang cukup 
berbahaya." 

Penampilan Shin mungkin sama seperti sebelumnya, tapi apa yang dia lakukan hanyalah 
pembunuhan. Tentu saja bukan aktivitas yang akan dilakukan oleh "orang baik". 

"Apa yang saya rasakan adalah bagi saya untuk memutuskan. Bagaimanapun, sentuhan 
terakhir adalah bahwa Anda mengabulkan keinginan saya. Anda membantu diri saya yang 
pengecut menemui ajalnya. " 

Nada bicara Milt menjadi sangat serius. Suaranya yang tenang menunjukkan keadaan 
pikirannya saat ini. 

"Tidak terdengar seperti alasan untuk jatuh cinta dengan seseorang bagiku." 

"Alasan mengapa kamu mencintai seseorang selalu sulit dipahami orang lain. Anda tidak 
mengatakan omong kosong yang tidak berarti, seperti "jika Anda hidup, hal-hal baik pasti 
akan terjadi pada Anda". Anda tahu saya akan benar-benar mati, tetapi tetap 
melakukannya. Itu sudah cukup bagiku." 

Sangat kontras dengan sifat suram dari peristiwa yang dia ingat, Milt memiliki senyum 
paling cerah di wajahnya. Itu benar-benar terlihat seperti dia dengan tulus memikirkan apa 
yang dia katakan. 

"Kamu membunuh seseorang, dan mereka jatuh cinta padamu... Aku ingin tahu apakah 
orang lain selain aku pernah mengalami hal ini pada mereka." 

"Ahaha, kan? Hidup kembali setelah kematian hanyalah fantasi." 

Shin menghela nafas tak berdaya dan Milt tertawa. Dia kemudian secara dramatis 
menunjuk ke arahnya. 

"Kamu harus bertanggung jawab karena membunuhku!" 

"Jangan berkata seperti itu, aku melakukannya karena aku ingin!!" 

Setelah Milt mengatakan versi aslinya dari kalimat klise itu, Shin mendorongnya keluar 
dari bengkel. Karena dia menginginkan desain default untuk peralatannya juga, tidak perlu 
pengukuran. 

"Sejujurnya..." 
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Shin menghela nafas lagi. Dia bercanda lagi pada akhirnya, jadi dia tidak bisa memastikan 
bahwa dia benar-benar serius dengan pernyataannya. Rasanya seperti dia mengakui 
perasaannya yang sebenarnya, tetapi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya untuk 
saat ini. 

◆◆◆◆ 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 18 - 2.4 
TNG Vol. 18 Bab 2 Bagian 4 

"Oke, selanjutnya adalah Yuzuha. Yang mana yang Anda ... hmm, mungkin juga melakukan 
keduanya. " 

Yuzuha bisa menggunakan peralatan tipe monster dan tipe manusia. Mempersiapkan 
keduanya akan memungkinkannya untuk memiliki peralatan yang tersedia tidak peduli 
dalam bentuk apa dia berada. 

Peralatan yang dia kenakan dalam bentuk manusia tidak dihapus ketika dia berubah 
menjadi bentuk monster: dia bisa melengkapi item dengan cara yang mustahil bagi 
manusia juga. 

"Kalau begitu, lakukan yang ini dulu." 

Yuzuha, yang baru saja mendengarkan dalam mode rubah kecil sampai sekarang, berubah 
menjadi bentuk manusia. Ketika dia melakukannya, dia biasanya berubah menjadi ukuran 
seperti anak kecil, tapi kali ini dia berubah menjadi bentuk yang paling dewasa, yang 
tampak seperti di akhir masa remaja. 

"Kamu akan menggunakan formulir itu kali ini?" 

"Dalam bentuk anak, lebih sulit untuk membuat keputusan cepat." 

Yuzuha tampaknya menilai mode rubah kecil tidak cocok untuk pertempuran. 

Nada suaranya berbeda dari biasanya, juga perilaku dan suasananya: dia lebih tenang dan 
tenang, lebih dekat dengan bagaimana Shin mengingat Ekor Elemen. 

Dia mengingat nada bentuk monsternya menjadi sedikit lebih kuno, tapi itu mungkin 
berubah tergantung pada tingkat transformasinya. 

"Apakah kamu tumbuh lagi?" 

Shin memperhatikan bahwa Yuzuha terlihat sedikit lebih dewasa daripada terakhir kali dia 
melihatnya. 

"Sedikit. Aku akan kembali ke Yuzuha yang kau kenal." 

Yuzuha sebelumnya mengatakan bahwa, saat dia menjadi lebih akrab dengan energi yang 
dia serap, tubuhnya juga akan tumbuh. Namun, pada tahap ini, pertumbuhannya tidak 
begitu mudah diperhatikan lagi. 

Shin telah menyaksikan pertumbuhannya yang cepat beberapa kali, jadi dia merasa lega. 
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Alasannya adalah bahwa setiap kali dia mengalami serangan pertumbuhan yang cepat, 
sebuah fenomena aneh terjadi: semua peralatannya terlepas, meninggalkannya telanjang. 

Yuzuha biasanya membungkus dirinya dengan selimut Shin, dan fenomena itu sering 
terjadi saat dia sedang tidur. Karena itu, Shin akhirnya akan melihatnya seperti itu saat 
mereka berada di tempat tidur bersama. 

Hal-hal berbeda ketika dia masih berukuran anak-anak, tetapi sekarang dia tampak hampir 
seperti wanita dewasa, itu adalah masalah besar baginya untuk menemukannya telanjang 
di bawah selimut. Yuzuha bahkan tidak berusaha menyembunyikan apa pun dalam situasi 
itu: jika ada yang melihat mereka, Shin akan kesulitan menemukan penjelasan yang dapat 
dipercaya. 

"Oke, pilih desainnya kalau begitu. Ukurannya akan menyesuaikan secara otomatis, jadi 
saya bisa melakukan sisanya sendiri." 

Shin mengeluarkan sampel desain yang dia buat sampai sekarang dan menunjukkannya 
kepada Yuzuha dalam bentuk pamflet, yang dibuat dari kotak item. 

Tiera dan Milt telah memutuskan desain yang mereka inginkan setelah melihat desain suku 
cadang yang dibuat untuk Schnee dan Filma, jadi Shin menunjukkan sampelnya untuk 
pertama kalinya. 

"Saya ingin ini." 

"Yang ini...? Terus terang, saya bertanya-tanya bagaimana saya mengubahnya sebanyak ini. 
" 

Beberapa sampel benar-benar berbeda dari desain standar, membuat orang bertanya-
tanya apakah itu peralatan yang sama. 

Ada banyak kebebasan, tetapi juga batasan seperti videogame. Untuk alasan apa pun, 
bagaimanapun, peralatan yang dimaksudkan untuk lingkungan tertentu, seperti peralatan 
laut pasir, memiliki batasan yang tidak terlalu ketat. 

Desain yang dipilih Yuzuha adalah salah satunya. Itu pada dasarnya adalah hakama wanita 
dengan selembar kain menutupi bahu. Tidak ada ciri-ciri Arab yang dapat ditemukan di 
mana pun. 

Yuzuha juga meminta desain tubuh bagian bawah diubah menjadi rok mini dan sepatu bot 
panjang. Dia terbiasa memakai hakama, tapi saat dia memakai jenis pakaian lain dia merasa 
tidak nyaman jika dia tidak bisa melepaskan ekornya. Bahkan jika desain yang dia minta 
pada dasarnya adalah hakama, menurut Yuzuha itu tidak persis sama. 

"Tentang peralatan bentuk monster, ini satu set cakar dan satu aksesori." 
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Cakarnya akan memungkinkan Yuzuha berlari di pasir untuk waktu yang terbatas, bahkan 
tanpa menggunakan Skill. Aksesori itu tidak bisa membiarkannya berlari di lautan pasir, 
tetapi akan menyelamatkannya jika dia jatuh. 

Satu item untuk membantunya keluar dari pasir, item lain untuk menyelamatkannya jika 
dia jatuh. Di era game, hanya satu yang bisa digunakan pada saat yang sama, tetapi di dunia 
saat ini batasan seperti itu tidak ada lagi. 

Shin menyuruh Yuzuha berubah menjadi bentuk monster dan meningkatkan perlengkapan 
gurunnya menjadi Exploration Claws Plus』, lalu memasang Liquid Band』 di telinga 

kanannya. 

Sekarang dia akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk menjauh dari lautan pasir dan 
juga keluar jika dia pernah melakukannya. Jika mereka juga menambahkan aksesori tipe 
lengket, dia akan sepenuhnya siap menghadapi gelombang pasir berbahaya. 

"Hmm, rasanya enak." 

Yuzuha menunggu sampai peralatan siap dan segera memakainya. Kembali dalam bentuk 
manusia, dia berputar dengan gembira, memamerkan kostumnya. 

Bengkel itu agak sempit, tapi dia tidak terlalu kikuk untuk menabrak apa pun. 

Satu hal yang membuat Shin khawatir adalah dengan setiap putaran, rok Yuzuha akan naik 
lebih tinggi. 

Panjangnya disesuaikan dengan preferensi Yuzuha, tapi itu cukup pendek. Rupanya, itu 
akan terasa menindas jika lebih lama. 

Shin tidak bisa melihat bagian yang disembunyikan oleh roknya, tapi orang lain mungkin 
bisa. Yuzuha awalnya adalah monster, tetapi ketika dia dalam bentuk manusia, dia ingin dia 
lebih memikirkan hal-hal seperti itu. 

"Jika Anda ingin melihat, silakan." 

Shin memperingatkannya untuk berhati-hati, tapi jawaban Yuzuha terlalu acuh tak acuh. 

"Jangan mulai bertingkah seperti Milt sekarang." 

"Aduh!" 

Yuzuha hendak mengangkat ujung roknya, tapi pukulan ringan Shin lebih cepat. Dia tahu 
dia bercanda, jadi dia hanya menyodoknya dengan ringan. 

"Ngomong-ngomong, ketika kamu tumbuh, kamu mengambil beberapa ingatanmu juga, 
kan? Apakah Anda ingat sesuatu tentang dunia ini? " 
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Yuzuha memegangi kepalanya, menatap tajam ke arah Shin, ketika dia menanyakan 
pertanyaan ini. 

Dia tidak bisa mengingat banyak ketika kekuatannya sebagian besar masih hilang, tapi dia 
mungkin tahu lebih banyak sekarang. Shin bertaruh pada harapan samar ini, tapi Yuzuha 
menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. 

"Kenangan yang paling penting dan berharga adalah tidur di dalam diriku. Jika saya 
sementara berubah menjadi bentuk dewasa saya, saya dapat mengingat banyak, tetapi 
tidak semuanya. Saya masih tidak dapat mengingat hal-hal yang ingin Anda ketahui." 

"Tidak akan semudah itu, ya...hei, aku hanya bertanya kalau-kalau kamu ingat sesuatu, 
jangan memasang wajah seperti itu." 

Yuzuha terlalu jelas mengungkapkan bagaimana dia merasa menyesal, jadi Shin menepuk 
kepalanya. Shin benar-benar bermaksud bahwa dia pikir itu mungkin kesempatan 
beruntung jika dia mengingat sesuatu: dia tidak berniat menuduhnya sama sekali. 

"Oke, seharusnya sudah waktunya untuk makan malam, ayo kembali." 

Peralatan sudah siap, mereka hanya perlu menyeberangi lautan pasir. Shin dan yang 
lainnya benar-benar menikmati masakan Schnee dan beristirahat dengan baik untuk 
bersiap-siap keesokan paginya. 

"Pertama, kapal." 

Shin menggabungkan bagian-bagian untuk membuat kapal, seperti yang dia lakukan di 
Barbatos. 

Kapal itu juga disesuaikan untuk lautan pasir: memiliki perangkat propulsi khusus, 
dilengkapi dengan mantra sihir Api, Air, Angin, dan Bumi, dipasang berpasangan di setiap 
ujung kapal. Kekuatan pendorong kapal sangat tinggi, cukup untuk membuat kapal normal 
berputar. 

Alasan mengapa mereka membutuhkan sesuatu yang sangat kuat adalah karena objek apa 
pun dengan berat tertentu akan sangat dipengaruhi oleh lautan pasir: kapal dengan layar 
tidak dapat maju kecuali Pemain menggunakan mantra Angin yang kuat. Beberapa Pemain 
dikabarkan bahwa efek khusus ini adalah jebakan yang dibuat sebelumnya oleh pencipta. 

"Selanjutnya, peralatannya." 

Shin membagikan peralatan itu kepada anggota party. 

Sebagian dari peralatan itu ternyata memiliki desain yang agak bersifat cabul, jadi Shin 
berpikir untuk mengubahnya. Milt dan Tiera telah meminta desain khusus itu, jadi 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

meskipun Shin mengubahnya untuk Schnee dan Filma, dia akan terlihat menuduh, jadi dia 
menyerah untuk membuat perubahan apa pun. 

Bagaimanapun, dia akan menerima penampilan lucu, begitu desain aslinya diketahui. 

"... itu memalukan, setelah semua ..." 

Setelah berganti pakaian, Tiera tersipu dan menggeliat, menyembunyikan tubuhnya. 
Karena desain peralatannya, gerakan itu membuatnya terlihat lebih menggoda. 

"Aku juga menyiapkan desain yang lebih moderat, untuk berjaga-jaga." 

Karena Tiera tidak sepenuhnya waras ketika dia memilih desain, Shin juga telah 
menyiapkan versi konservatifnya. 

"...tidak terima kasih. Saya sendiri yang memilih ini." 

Tiera melirik Schnee, lalu menolak lamaran Shin. Sama seperti Milt, Schnee dan yang 
lainnya memakai perlengkapan itu tanpa rasa malu. 

"Kesalahanmu adalah berpikir bahwa itu memalukan. Anggap saja itu sebagai pakaian 
renang..." 

Tiera bergumam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Shin berpikir lebih baik tidak 
merangsangnya lebih jauh dan melihat yang lain. Saat itu, seseorang mengepalkan 
bahunya. 

"Hei, Shin? Mengapa semua orang selain saya memiliki desain itu? Pada dasarnya, Anda 
hanya akan membiarkan seseorang memakainya jika mereka memiliki aset tertentu 
dengan ukuran tertentu?" 

Nadanya tenang, tapi sangat menakutkan. Tentu saja, itu adalah Sety. 

Tidak termasuk Yuzuha, yang saat ini dalam bentuk monster, semua anggota party 
perempuan mengenakan desain yang sama --- kecuali Sety. 

"Tunggu, tunggu, tunggu!! Itu tidak sengaja!! Tiera dan Milt melihat desain peralatan 
Schnee dan Filma dan mengatakan mereka menginginkan hal yang sama! Kami hampir 
tidak pernah menggunakan peralatan laut pasir Anda, bukan? Jadi itu hanya tinggal sebagai 
default. Anda juga tidak ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih terbuka, bukan?" 

Keringat dingin mengalir di punggung Shin. Melihat anggota party yang berjejer di geladak 
kapal, tak perlu dijelaskan "aset" mana yang dimaksud Sety. Itu bergoyang setiap kali 
mereka bergerak, semakin diperkuat oleh ciri unik kostum itu. 

"Benarkah? Itu saja?" 
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"Tentu saja!! Saya menunjukkan desain lain kepada Milt dan Tiera, bukan berarti saya 
memaksa mereka untuk memakainya!!" 

Shin mati-matian membela diri dari tuduhan keras Sety. Semua anggota partai lain tahu 
bahwa ukuran "aset" itu adalah masalah yang sangat dia sadari. 

Hal-hal mungkin akan berbeda jika ada anggota lain dengan fisik seperti miliknya, tapi di 
party ini, ukuran rata-ratanya cukup tinggi. 

Namun, selain Tiera, proporsi mereka semua ditentukan oleh Pemain yang 
menciptakannya: dengan perbedaan yang begitu mencolok, tidak aneh bagi Sety untuk 
merasa ada sesuatu di baliknya, atau begitulah pikir Shin. 

"Tolong, Sety, jangan menyusahkan Shin seperti ini." 

Schnee tahu bahwa Shin menghindari menggunakan peralatan ini setelah mengumpulkan 
bahan-bahan di lautan pasir, jadi dia membantunya. 

Di era game, hanya Schnee dan Filma yang beberapa kali mengalami lautan pasir. Statistik 
mereka sudah tinggi pada saat itu, dan karena di lautan pasir lebih efektif mengumpulkan 
material dengan menyelinap dalam jumlah kecil, mereka memutuskan untuk bergerak 
dalam kelompok kecil. 

Girard, Shibaid, dan Sety telah berada di lautan pasir sebelumnya, tetapi tidak 
berpartisipasi dalam banyak perjalanan pengumpulan materi seperti Schnee dan Filma. 
Peralatan Sety dengan demikian masih memiliki desain default. 

Shin telah mengubah desain Schnee dan Filma karena keindahan yang bisa diberikannya. 

"Ngh... itu benar, tapi..." 

Sety tahu apa yang dikatakan Shin itu benar, tetapi tidak bisa menerimanya dengan mudah. 

Apakah dia menatap aset Schnee yang mengesankan atau kerudung yang 
membungkusnya? Mungkin keduanya. 

"Kalau begitu, mengapa tidak membuat sesuatu yang istimewa untuk Sety? Bahkan jika 
kamu tidak melakukannya dengan sengaja, memang benar bahwa dia satu-satunya yang 
tertinggal." 

"I-Itu bukan mengapa aku marah, meskipun ..." 

Sety keberatan dengan saran Schnee, tetapi kata-katanya terhenti. 

"Niat membunuh" yang dia tunjukkan sebelumnya benar-benar nyata: seperti yang 
dikatakan Schnee, dia mungkin tidak suka ditinggalkan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Merasa menyesal, Shin setuju untuk membuat peralatan untuknya juga. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 18 - 2.5 
"Selama kita seperti ini, rasanya seperti laut, tanpa ombak." 

Tiera tampaknya telah mengambil keputusan: dia tidak bersembunyi lagi, saat rambutnya 
berkibar tertiup angin. 

Mungkin, karena mereka berlayar di atas gelombang pasir dan bukannya di laut, kapal itu 
tidak banyak bergoyang, jika sama sekali. Arus jauh lebih tenang di lautan pasir. 

"Tidak ada monster yang bisa ditemukan ..." 

Pesta itu telah waspada terhadap monster yang muncul dari pasir di malam hari, tetapi 
tidak ada yang terjadi. 

Mereka telah waspada sejak mereka menginjakkan kaki di lautan pasir, tetapi tidak dapat 
mendeteksi kehadiran musuh. Mereka melihat beberapa monster langka bergerak sendiri, 
tapi mereka tidak menunjukkan niat untuk menyerang party. 

"Kurasa mereka semua menunggu untuk menyergap kita?" 

"Itu mungkin. Aku mengalami kesulitan memindai monster sejak kami memasuki lautan 
pasir. Mereka mungkin mengganggu indra kita entah bagaimana. " 

Shin tidak merasa kemampuan pemindaiannya berkurang setengahnya atau dinetralkan: 
tetapi jika dia mencoba memperluas bidang deteksi, dia merasa seolah-olah sedang melihat 
kaca yang diasap: dia bisa melihat, tetapi tidak dengan jelas. 

Bukannya dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi sensasi yang tidak biasa menggerogotinya. 

"Schnee, Milt, apakah kamu merasakan sesuatu?" 

Shin meminta pendapat Schnee dan Milt, karena yang pertama memiliki jangkauan deteksi 
terluas setelah dia dan yang terakhir adalah mantan pemain seperti dia. 

"Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi itu sangat kecil sehingga saya sejujurnya 
tidak khawatir." 

"Sama disini. Rasanya ada yang aneh, tapi jika kau bilang itu hanya imajinasiku, aku setuju." 

Sensasi yang mereka rasakan lebih kecil dibandingkan dengan Shin. Dia menanyakan hal 
yang sama kepada Shibaid, tetapi menerima jawaban yang sama. 

"Rasanya seperti ada sesuatu yang mencoba menipu indra kita. Penjaga Batas di sini 
didasarkan pada Vanwood, jadi itu mungkin benar." 
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"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, rasanya seperti itu." 

Di area hutan dan ruang bawah tanah, monster tinggal dengan kemampuan mengganggu 
bidang deteksi: lokasi tertentu juga memiliki kemampuan bawaan untuk memblokir 
deteksi. 

"Aku cukup percaya diri jika ini tentang monster tipe tumbuhan, sebenarnya. 
Bagaimanapun, saya adalah pendeta dari Pohon Dunia --- puncak kehidupan tanaman." 

Tiera dengan bangga menyatakan bahwa dia tidak akan kalah bahkan dari Schnee di area 
itu. 

Apa yang dia katakan adalah kebenaran: jika berurusan dengan tanaman, indranya lebih 
tajam daripada indra Schnee atau bahkan Shin. Itu adalah sesuatu yang dia miliki sejak 
lahir, jadi Shin tidak bisa menandingi kemampuannya. 

"Hm?" 

Shin mengangguk, terkesan, ketika pemindaiannya menemukan sesuatu. 

Mereka telah mengabaikan kehadiran sendirian sesekali yang mereka rasakan sampai saat 
itu, tetapi monster yang baru muncul itu memiliki aura yang terlalu besar untuk diabaikan: 
Shin mempercepat kapalnya. 

"Ah... mungkinkah ini..." 

"Ya, bagaimanapun juga, ini ada di sini." 

Dilihat dari reaksi Milt, dia pasti telah mendeteksinya juga. Dia mengangguk, menunjukkan 
tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Schnee dan yang lainnya juga bereaksi dengan cara 
yang sama. 

"Eh? Apa?" 

"Aku punya firasat buruk tentang ini ..." 

Tiera dan Sety memiliki bidang deteksi yang lebih kecil daripada yang lain: satu 
memandang pesta dengan khawatir dan bingung, yang lain secara naluriah memahami ada 
sesuatu yang terjadi. 

"Monster yang kita bicarakan kemarin, Giant Caput, memutuskan untuk muncul." 

Dilihat dari ukuran kehadirannya, itu dengan mudah lima kali lebih besar dari kapal. Lima 
kali lebih besar dari kapal yang dilengkapi dengan kamar individu untuk setiap anggota 
partai, dapur, dan ruang tamu. 
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Banyak monster yang tinggal di lautan pasir berukuran sangat besar, tetapi bahkan 
menurut standar seperti itu, Giant Caput sangat besar. 

"F-lima kali lebih besar dari kapal ini? Apakah kamu serius? Kita akan melawan sesuatu 
seperti itu di tempat berbahaya seperti ini?" 

Shin memberi tahu Tiera tentang monster itu secara lebih rinci, tetapi dia tidak bisa 
mempercayai telinganya. Namun, jawaban Shin atas pertanyaannya adalah tidak. 

"Tidak mungkin. Benda itu sangat besar, tetapi tidak bisa berenang dengan sangat cepat. 
Kami tidak datang ke sini untuk melawannya, jadi kami menghindarinya. " 

Giant Caput biasanya melayang di kisaran level 600-700. Itu adalah lawan yang 
membutuhkan statistik yang cukup tinggi dan peralatan khusus. 

Tujuan party saat ini adalah menaklukkan Tempat Suci di luar lautan pasir: mereka tidak 
punya alasan untuk berurusan dengan Kaput Raksasa. 

"Aku akan menggunakan alat akselerasi untuk mendorong kapal menjauh dari sini. Kami 
akan mengguncang kapal, bersiaplah. " 

Shin mengetuk panel kontrol dan perangkat propulsi muncul dari sisi kapal. Itu adalah 
versi yang lebih kuat dari perangkat yang digunakan untuk menggerakkan kapal ke depan. 

"Apakah kamu siap, semuanya? Ini dia!" 

Kapal meledak ke depan, saat Shin ditekan ke kursi pilot. 

Schnee dan yang lainnya, yang telah mengalami akselerasi yang sama sebelumnya, tetap di 
kursi mereka, tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Hanya Tiera yang benar-benar 
tegang. 

Itu mungkin pertama kalinya bagi Kagerou dan Yuzuha juga, tapi mereka terlihat sangat 
tenang. 

Yuzuha, dalam wujud manusia, bahkan duduk di pangkuan Shin, dengan santai menjuntai 
kakinya. Itu adalah misteri bagaimana akselerasi tiba-tiba tidak menjatuhkannya. 

"Wow, cepat sekali! Apakah kita menerobos ke Tempat Suci seperti ini? " 

"Aku akan melambat begitu kita sudah cukup jauh. Jika kita terus seperti ini dan mereka 
memiliki penghalang, itu tidak akan bagus." 

Kapal itu tidak dibangun untuk bisa segera berhenti. Itu memiliki perangkat seperti rem, 
tetapi mereka hanya bisa memperlambatnya. Tidak ada rem darurat. Jika mereka 
menemukan penghalang tak terlihat, mereka pasti akan jatuh. 
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"Tidak cantik? Maksud kamu apa?" 

Karena mereka dikelilingi oleh pasir, sulit untuk mengatakannya, tetapi pemandangan 
masih bertiup melewati mereka dengan kecepatan luar biasa: Tiera membayangkan hasil 
yang "tidak cantik" dan dengan takut-takut bertanya. Dia mungkin membayangkan kapal 
itu hancur berkeping-keping. 

"Yah, terus terang..." 

"B-terus terang berbicara ...?" 

Sambil memperhatikan setiap rintangan di jalan mereka, Shin berbisik setelah jeda yang 
dramatis. 

"... kamar kita di bawah akan menjadi sangat berantakan." 

"...Hah?" 

Tiera menggambar kosong, tidak dapat memproses jawaban Shin. Ketika dia akhirnya 
berhasil, dia memerah dengan ganas. 

"Shiiin!!!" 

"Ha ha ha! Bahkan jika kita menabrak penghalang, kapal ini cukup kuat untuk menahan 
benturan. Kami juga memiliki alat pengaman sehingga tidak ada yang terlempar ke dinding, 
jangan khawatir." 

Tiera menyadari bahwa Shin sedang menggodanya dan memprotes, mengepalkan 
tangannya. Shin tidak begitu bertanggung jawab untuk menanggapi itu saat mengemudikan 
kapal, bagaimanapun, jadi tinju Tiera tidak punya tempat untuk pergi, menyebabkan rasa 
malunya yang merah cerah. 

"Hehe, manis sekali." 

"Jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu bisa menyelamatkannya dari rasa malu ..." 

Filma melihat pertukaran itu dan tertawa kecil. Dia kemudian menambahkan bahwa dia 
mengerti keinginan Shin untuk menggodanya, dan Shibaid menghela nafas tanpa daya. 

"Kurasa aku akan pergi ke kamarku sebentar. Setelah misi benar-benar dimulai, tidak akan 
ada waktu untuk bersantai. " 

Tempat Suci masih cukup jauh: itulah salah satu alasan mengapa Shin memiliki 
kelonggaran untuk menggoda Tiera. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 18 - 2.6 
"...Bolehkah aku membantumu?" 

Setelah menonton Filma berjalan menuju Shin dan yang lainnya, Shibaid menoleh ke arah 
lain. Tatapannya diarahkan pada Milt. 

"Karena kami masih punya waktu sampai tujuan kami, saya pikir ini bisa menjadi 
kesempatan yang baik untuk berbicara." 

"Tidak perlu terlalu sopan. Ini adalah cara berbicara yang menurutku paling nyaman, jadi 
kamu harus melakukan hal yang sama, Milt." 

"Apakah begitu? Terima kasih, kalau begitu." 

Meskipun dengan pesta Shin cukup sering, di luar Shin dan hubungan yang berkembang 
dengan Tiera, Milt tidak pernah benar-benar berinteraksi dengan yang lain. 

Berkat pengalamannya, Shibaid dengan cepat mengerti bahwa dia gugup. Dia terlihat 
seperti tipe orang yang bisa dengan mudah bergaul dengan siapa saja, tapi itu hanya 
kepura-puraan yang dia kenakan. 

Shibaid sudah mengenal orang seperti itu, jadi dia tidak kesulitan memahami Milt. 

"Kami tidak pernah banyak bicara, tapi saya rasa kami juga pergi jauh ke belakang. Ini 
perasaan yang aneh, sejujurnya... tapi kurasa kau tidak di sini untuk mengobrol." 

Shibaid mempertahankan ingatannya tentang era game, termasuk periode di mana Milt 
bergabung dengan party Shin. 

Milt juga mengenal Shibaid, sebagai karakter pendukung. 

"Yah, agak aneh untuk mengatakan ini setelah aku bergabung dengan kalian berkali-kali... 
tapi aku bertanya-tanya apa pendapatmu tentang apa yang aku lakukan." 

"Hmm. Tentang apa sebenarnya?" 

"Shin dan Schnee secara resmi bersama sekarang, jadi aku bertanya-tanya apakah kamu 
tidak memiliki pendapat buruk tentangku. Aku tahu mungkin sudah terlambat untuk 
mengatakan hal seperti ini, tapi karena kamu adalah karakter pendukung seperti Schnee, 
kupikir kamu mungkin melihatku sebagai seseorang yang menghalangi jalan mereka, kan? 
Saat aku bersama Shin aku cenderung kehilangan kendali, maksudku, aku menjadi sedikit 
berani...memikirkannya, aku seperti mencoba mengacaukan seseorang yang sebenarnya 
tidak ada..." 

Setelah secara objektif melihat posisi Tiera, Milt juga meninjau tindakannya sendiri. 
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"Bertemu Shin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama membuatku kehilangan 
ketenangan, kurasa." 

Setelah "tinjauan" seperti itu, Milt menemukan bahwa perilakunya sangat tidak pantas. 

Dia juga menambahkan bahwa wanita lain di pesta itu tampaknya tidak keberatan. Itu 
adalah sesuatu yang Shibaid tidak bisa pahami sendiri. 

Shibaid ragu-ragu sejenak, lalu berbicara. 

"Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Schnee, tetapi seperti yang kamu katakan, 
dia tidak tampak marah." 

Semua orang, tidak hanya Elf, akan merasa tidak enak jika seseorang terlalu dekat dengan 
orang yang mereka cintai. Bahkan jika tidak, mereka pasti akan mencoba untuk mencegah 
"penyusup" dari bertahan dalam perilaku seperti itu. 

Milt tidak berusaha menyembunyikan kemajuannya, jadi Schnee pasti tahu tentang itu, 
kecuali dia ada di tempat lain. 

"Dia pasti sangat percaya pada Shin, atau mungkin dia memikirkan hal yang sama seperti 
kita, bahkan sekarang." 

"Hal yang sama?" 

"Milt, apakah Shin memberitahumu bagaimana dia kembali ke dunia ini?" 

"Iya, dia melakukannya." 

Milt tahu bahwa Shin sebenarnya tidak mati di dunia game. Shibaid kemudian melanjutkan. 

"Ada banyak orang yang bertindak sebagai ikatan antara Shin dan dunia ini. Itulah yang 
kami pikirkan. Untuk menghibur hubungan dengan orang lain adalah salah satunya: emosi 
dapat mengikat orang lebih kuat dari apa pun." 

Untuk lebih baik atau lebih buruk. 

Kata-kata Shibaid didasarkan pada pengalamannya sebagai penguasa sebuah kerajaan. 

"Apakah kamu benar-benar perlu berpikir seperti itu? Shin telah memutuskan untuk 
tinggal di sini, bukan?" 

"Shin telah menghilang dari kita sekali. Mengetahui keadaan saat itu, saya percaya itu 
wajar. Saya juga tahu bahwa keadaan saat ini berbeda. Namun, tidak ada yang bisa 
mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Jika cara bagi Shin untuk kembali 
ditemukan...kita membutuhkan ikatan sebanyak mungkin, agar dia dapat memilih ini --- 
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hmm. Ini tidak baik ... ketika menghadapi topik ini, saya cenderung kembali ke diri kaisar 
lama saya ... " 

Shibaid mengusap dagunya. 

"Tidak, ini bukanlah cara berpikir seorang kaisar. Saya telah hidup lama di dunia ini... 
sejujurnya, bukan hal yang aneh di sini bagi seorang pria kuat untuk memiliki banyak istri. 
Dalam masyarakat Manusia dan Binatang itu direkomendasikan, sebenarnya. Dengan 
keturunan yang kuat, Anda akan mampu menghadapi segala macam bahaya." 

Dari monster yang lebih normal hingga makhluk luar biasa seperti Iblis, Binatang Ilahi, dan 
Iblis. Di dunia di mana hal-hal seperti itu ada, seseorang tidak akan pernah cukup kuat. 

"Sebagai kesimpulan, saya tidak punya niat untuk menghukum perilaku Anda, Milt. Karena 
saya pikir Anda belum melampaui batas atau melakukan sesuatu yang keterlaluan. " 

Akan berbeda jika tindakannya menyinggung Shin atau yang lainnya. Setelah implikasi ini, 
Shibaid melihat ke grup Shin, di mana penambahan Filma membuat segalanya agak bising. 
Namun, dia bisa melihat suasananya ceria. 

"Jadi begitu. Kalau begitu, sekarang setelah aku mendapatkan stempel persetujuanmu, 
kurasa aku akan bergabung dengan mereka juga." 

"Hah, Shin benar-benar kasar ..." 

Pesta itu jelas tidak terlihat seperti mereka akan pergi berperang sama sekali, namun 
Shibaid tahu bahwa tidak ada yang benar-benar menurunkan kewaspadaan mereka. 

Mereka belum bertemu lawan mereka, tetapi mereka masih berada di wilayah musuh. 
Meski tampak bersenang-senang, semua anggota siap beraksi jika terjadi sesuatu. Hanya 
Tiera yang mungkin tidak sesiap yang lain, tapi itu hanya perbedaan pengalaman. 

"Untuk berpikir bahwa aku akan bertindak sebagai pendamping ..." 

Jadi Shibaid berbisik pada dirinya sendiri, sambil melihat kelompok Shin. 

Apa yang dia katakan kepada Milt juga benar untuk dirinya sendiri. Untuk menemukan 
pasangan dan melahirkan keturunan yang kuat. Di dunia ini, ini adalah semacam tugas 
untuk yang kuat: dan Shibaid tidak terkecuali. 

Ketika dia menjadi kaisar, para menteri, fungsionaris, dan bahkan komandan militer 
merekomendasikan --- terkadang secara halus, terkadang secara terbuka --- calon 
permaisuri. 

Shimaia, putri kaisar saat ini, memperbarui lamaran pernikahannya kepadanya setiap kali 
mereka bertemu. 
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Saya pikir saya tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu, tetapi sekarang saya sendiri 
adalah seorang pendamping, rasanya sangat berbeda ... betapa anehnya. 

"Bagaimanapun, kapanpun anak-anakmu lahir, aku ingin mengajari mereka seni bela diri." 

Shibaid membayangkan menjadi instruktur anak-anak Shin dan teringat kata-kata seorang 
komandan militer, yang pernah mengaku bahwa itu adalah mimpinya untuk suatu hari 
mengajar anak-anak Shibaid. 

Akhirnya memahami perasaan pria itu, Shibaid mengangguk pada dirinya sendiri. 

Dia kemudian diam-diam mengirim pandangan dukungan ke Schnee. 
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Vol. 18 - 3.1 
"Menemukan kehadiran ... tunggu ... apa ...?" 

Satu jam setelah party memulai perjalanan laut pasir mereka, berkat kecepatan kapal 
bertenaga sihir mereka akhirnya mencapai apa yang tampaknya menjadi lokasi Tempat 
Suci. Ukurannya yang tipis, bagaimanapun, membuat Shin hampir tidak bisa berkata-kata. 

"Untuk mengatakan itu besar ... akan menjadi pernyataan yang sangat meremehkan." 

Schnee rupanya mengambilnya juga: ekspresinya sedikit menegang. Semakin mereka 
mendekati kehadiran, semakin jelas ukurannya: itu sudah cukup untuk mengerdilkan 
Kaput Raksasa. 

"Tempat Suci menyatu dengan monster...?" 

"Aku tidak bisa memikirkan penjelasan lain ..." 

Milt berbisik sambil melihat pemandangan dan Shibaid mengangguk setuju. 

Mata party itu terfokus pada akar raksasa, menembus dinding kastil. Benda seperti vena 
hitam dan merah menonjol dan berdenyut di akar: karakteristik unik untuk monster tipe 
Tumbuhan tertentu. 

Jika informasi mereka benar, itu mungkin milik Vanwood Guardian. 

"Bisakah monster menyatu dengan kota sekarang...?" 

"Berdasarkan apa yang dikatakan Eleven, kurasa?" 

Sety benar-benar tidak percaya, sementara Filma juga berjuang dengan konsep itu. 

"Jadi apa yang harus kita lakukan?" 

"Pertama, mari kita periksa apa itu sebenarnya. Jika ia memiliki mata atau organ serupa, ia 
akan tahu kita ada di sini, tapi setidaknya tidak bertingkah seperti itu sekarang. Aku bisa 
melihat tempat yang bisa kita gunakan untuk mendarat. Kami akan pergi ke sana, dan, jika 
tidak terjadi apa-apa, saya dan Schnee akan turun terlebih dahulu untuk memeriksa area 
tersebut." 

Shin menjawab pertanyaan Tiera; mereka akan menyelidiki daerah itu terlebih dahulu. 

Jika satu-satunya tujuan mereka adalah mengalahkan musuh, Schnee dan Sety akan 
menembakkan mantra jarak jauh untuk membakar sebagian besar tubuh monster itu. 
Namun, dalam hal itu, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada inti Tempat Suci. 
Mereka tidak tahu seberapa kokoh itu, atau bahkan lokasinya. 
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Jika mereka menyerang di mana inti mungkin tidak, tetapi akhirnya menghancurkannya 
dalam proses, itu semua tidak akan berarti apa-apa. Sihir skala besar adalah pilihan 
terakhir kelompok itu; mereka sudah tahu bahwa inti bisa dihancurkan. 

Jika mereka bisa menembakkan mantra seperti itu secara berurutan, mereka bisa 
mengendalikan daya tembak mereka dan secara sistematis menyerang monster itu dari 
akar ke atas, tapi tidak mungkin menggunakan mantra begitu cepat saat ini. Pada akhirnya 
Shin memutuskan untuk tidak menggunakannya, juga sebagai bentuk asuransi. 

"Kita sudah cukup dekat, tapi aku tidak bisa melihat atau mendeteksi monster lain." 

"Benar ... mungkinkah itu mengubah semuanya menjadi nutrisi?" 

Shin mengikuti komentar Schnee dengan penjelasan yang mungkin. 

Monster di sekitar Tempat Suci lahir dari kekuatan sihir yang meluap darinya, tetapi 
mereka tidak kebal terhadap serangan master Tempat Suci. 

Tidak aneh bagi master untuk menyerap monster untuk memulihkan kekuatan sihir 
berlebih. 

"Kehadiran monster itu begitu kuat sehingga sulit untuk dipindai di dalam Tempat Suci. Itu 
pasti di dalam." 

"Mungkin ada monster di bawah kendali tuannya. Jika itu bisa menanam benih di dalamnya 
untuk mengendalikannya, itu pasti lebih efektif daripada hanya melepaskan gerombolan 
monster di kota." 

Kehadiran yang kemungkinan dimiliki oleh Penjaga menyelimuti seluruh kota, mungkin 
sebagai konsekuensi dari menyatu dengannya. 

Di peta, area sedikit di depan titik pendaratan party benar-benar merah. Ikon itu begitu 
besar sehingga mungkin ada segala macam hal yang bersembunyi di bawahnya. 

Ikonnya lebih pucat dari ikon monster biasa, yang memungkinkan untuk memiliki 
gambaran umum tentang struktur kota. 

Namun, seperti yang dikatakan Filma, mustahil untuk mendeteksi jika ada monster lain di 
dalamnya. 

Di Tempat Suci Penjaga Gryphon, di mana Shin telah dikirim di masa lalu, monster 
bergerak dan bertindak dengan bebas. 

Hal-hal yang jelas sangat berbeda di sini. Seperti yang ditunjukkan Shibaid, monster dari 
berbagai jenis dapat dimanipulasi untuk bekerja sama, membuat mereka lebih berbahaya 
daripada yang disarankan level mereka. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Yuzuha, bisakah kamu merasakan sesuatu?" 

"Kehadirannya terlalu kabur ... tapi aku punya firasat buruk tentang itu." 

Menjadi monster, Yuzuha mendeteksi kehadiran dengan cara yang berbeda dari Shin dan 
yang lainnya. Shin bertanya padanya apakah dia merasakan sesuatu yang tidak mereka 
rasakan: Yuzuha menjawab sambil menatap ke arah Tempat Suci. 

Dia juga tidak tahu persis apa yang ada di dalamnya, tapi penyebutannya tentang "perasaan 
buruk" menarik minat Shin. 

"Perasaan buruk, hmm...kalau bisa ceritakan lebih banyak...Kurasa kau sudah 
melakukannya. Apakah ada yang merasakan hal lain?" 

So Shin bertanya pada anggota lainnya. 

Seperti "perasaan buruk" Yuzuha, sensasi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata tidak 
bisa diremehkan. Mereka mungkin secara tidak sadar menemukan sesuatu yang sangat 
penting. 

"Ini sedikit berbeda dari apa yang Yuzuha katakan, tapi aku merasa itu kesakitan. Mungkin 
Guardian tidak berencana untuk mencapai keadaan ini." 

Tiera adalah yang pertama menjawab. Karena Guardian didasarkan pada monster tipe 
Tumbuhan, dia mungkin bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan Shin dan yang 
lainnya. 

"Kesakitan...?" 

"Hei, Shin, mungkinkah intinya mengamuk?" 

"Hmm, aku ingin tahu ... ya, kamu mungkin benar." 

Bagi Shin, konsumen setia manga dan game, musuh kehilangan kendali dan menjadi liar, 
bahkan jika kelompok pahlawan tidak melakukan apa-apa, bukanlah perkembangan yang 
tidak biasa. 

Ide Milt mungkin didasarkan pada fakta bahwa dia juga mengetahui cerita seperti itu. 

"Intinya mengamuk? Maksud kamu apa?" 

"Kami belum bisa memastikan, tapi saya pernah membaca tentang hal semacam ini 
sebelumnya. Sebelas juga tidak menjelaskan banyak tentang inti itu... lagi pula, mungkin 
saja sesuatu yang tidak terduga terjadi --- sesuatu yang bahkan tidak diprediksi oleh 
master inti. Yah, itu hanya kemungkinan." 

Saat mereka berbicara, kapal akhirnya menyeberangi tepi laut pasir. 
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Tempat Suci dikelilingi oleh tanah seluas 50 mel, di luarnya terdapat dinding kastil, dirusak 
oleh akarnya. 

Shin menghentikan kapal dan memasukkannya kembali ke dalam kotak barang. Belum ada 
tanda-tanda monster akan menyerang. 

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya dan Schnee akan melakukan pengintaian 
terlebih dahulu. Jika terjadi sesuatu, beri tahu kami dengan Mind Chat." 

Shibaid dan anggota party lainnya mengangguk, lalu Shin dan Schnee menuju ke dinding 
kastil. Fakta bahwa mereka tidak hancur di mana pun, meskipun akar raksasa menembus 
mereka, adalah bukti ketahanan mereka. 

"Aku tidak tahu apakah itu berarti apa-apa, tapi mari kita sembunyikan kehadiran kita, 
untuk berjaga-jaga." 

Shin dan Schnee menggunakan Hiding】, serta skill untuk menghapus aroma mereka. 

Mereka menggunakan kemampuan siluman mereka secara maksimal, juga sebagai cara 
untuk menguji kemampuan deteksi Guardian. 

Mereka memanjat tembok, dengan hati-hati menghindari akarnya, lalu mengamati interior 
kota. 

"Saya tahu kami tidak akan menemukan sesuatu yang cantik...tapi ini melebihi ekspektasi 
saya." 

"Ya ... arah kami berasal adalah satu-satunya yang mempertahankan fitur seperti kota, 
rupanya." 

Di balik dinding kastil terbentang lautan pepohonan. 

Ada struktur seperti bangunan di sana-sini, tetapi mereka ditutupi vegetasi, akar dan 
cabang yang tumbuh melalui dinding dan atap mereka, nyaris tidak mempertahankan 
bentuk aslinya. 

"Itu harus lebih besar dari kota aslinya...setidaknya, aku tidak ingat kota sebesar ini di era 
game." 

Lautan pepohonan menyebar melampaui apa yang bisa dilihat Shin dan Schnee. Beberapa 
kota di era game sangat besar, tetapi tidak sejauh ini. Pohon-pohon laut telah mengambil 
alih kota, lalu terus berkembang. 

"Namun, ini membuatnya cukup sulit untuk menemukan intinya." 

"Benar. Sebelas mengatakan itu mungkin di pusat kota, sekarang kota aslinya hampir tidak 
dapat dikenali, kami bahkan tidak tahu di mana menemukannya. " 
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Berkat kehadiran tembok kastil, mereka tahu bahwa pusat kota seharusnya tidak terlalu 
jauh, tapi hanya itu yang mereka tahu. 

"Apakah intinya benar-benar berada di pusat kota, aku bertanya-tanya." 

"Apakah menurutmu itu pindah?" 

Sebelas telah memberi tahu Shin dan party bahwa mereka hanya perlu menuju pusat kota, 
tetapi dia tidak mengatakan bahwa intinya tidak dapat dipindahkan. 

"Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi ada yang aneh dengan situasi saat ini. 
Karena tembok ini, kita tahu seharusnya ada kota di sini. Dengan asumsi bahwa inti berada 
di tengahnya, itu dimulai dari sana, mengubah area yang lebih dekat ke Tempat Suci 
Sebelas menjadi lautan pasir, lalu membentuk lautan pohon di sisi lain. Saya pikir itu 
dilakukan hanya untuk mempersulit Eleven untuk menyerang. " 

"Hmm, jika dia bisa melakukan semua ini, akan lebih mudah untuk meregangkan akarnya 
sampai ke markas Eleven dan menyerang, kan..." 

Ada monster di lautan pasir, tetapi kegunaannya sangat terbatas di darat. 

Gagasan Schnee bahwa lautan pasir adalah murni tindakan defensif sangat beralasan. 
Meskipun tidak sempurna, itu bisa bekerja dengan baik sebagai zona penyangga antara 
Tempat Suci. 

Kapasitas pasti inti tidak diketahui, tetapi Shin berpikir bahwa memperluas wilayah 
seseorang pasti akan menjadi keuntungan, 

Jika Vanwood Guardian bisa meregangkan akarnya, menanam benih di monster mana pun 
yang mereka temukan dan memakannya, itu bisa sangat menguntungkan dalam 
pertempuran. 

"Akar di sini bisa merentang sampai ke Tempat Suci yang bersekutu dengan Penjaga ini. 
Mungkin bisa melakukan itu karena mereka sekutu? Tapi jujur..." 

"Rasanya lebih seperti invasi." 

"Benar. Sebelas mengatakan bahwa kedua Penjaga bergabung untuk melawannya, tetapi 
kebenarannya bisa berbeda ... " 

Paling tidak, kelompok Shin tidak mengalami serangan musuh saat mereka melakukan 
perjalanan melintasi lautan pasir, mereka juga tidak melihat monster yang datang dari 
Tempat Suci. 

Monster yang menyerang Tempat Suci Sebelas adalah monster tipe Tumbuhan dan 
monster yang dikendalikan oleh benih parasit. 
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Monster yang dibentuk oleh kekuatan sihir Tempat Suci tidak selalu mengikuti tipe 
monster yang menjadi dasar Penjaga: mungkin ada monster dari Tempat Suci ini di antara 
yang menyerang Tempat Suci Sebelas, tapi tidak ada cara untuk memastikannya. 

"Ini terasa sangat berbeda dari apa yang telah kita diberitahu ..." 

"Dia memberi kami informasi palsu dan menawarkan hadiah palsu untuk menggunakan 
kami. Apakah itu yang kamu pikirkan, Shin? " 

"Sedikit, ya. Sebelas pasti tahu hal-hal yang tidak kita ketahui. Dia mungkin mencoba untuk 
menggunakan kita, dan juga memiliki sesuatu untuk digunakan jika kita mengetahuinya ... 
tetapi jika kita mulai mempertanyakan hal-hal kita akan berada di sini sepanjang hari. 

Ada begitu banyak hal yang mencurigakan tentang seluruh situasi. 

"Bahkan dalam skenario terburuk, kita setidaknya harus bisa menghentikan mereka 
mengirim monster ke benua. Itulah alasan mengapa kekaisaran setuju untuk bekerja sama: 
permintaan Sebelas hanyalah bonus. " 

Begitu Yuzuha mendapatkan kembali kekuatan dan ingatan aslinya, dia kemungkinan akan 
menjadi sumber untuk semua informasi yang ingin diketahui Shin. 

Shin, cukup memalukan, baru menyadarinya malam sebelumnya, ketika dia memasang 
perlengkapannya untuk lautan pasir. 

"Bagaimanapun... aku tidak menyangka harus mengirim pesan darurat secepat ini." 

"Jika hal-hal sangat berbeda dari apa yang kita harapkan... saya pikir kita harus 
melakukannya." 

Shin menatap langit. 

Cara untuk menghubungi Gelganger setelah mengamankan inti telah diputuskan. 

Shin dan Schnee menuruni dinding kastil, berkumpul kembali dengan anggota party 
lainnya dan menjelaskan apa yang mereka temukan. Selanjutnya, Shin menembakkan 
Fireball ke arah langit. 

Beberapa saat kemudian, seekor naga seukuran burung datang terbang. Sebenarnya, itu 
adalah slime berbentuk naga, karena makhluk itu terbentuk dari bagian tubuh Gelganger. 
Itu bisa digunakan untuk berkomunikasi jarak pendek, rupanya. 

Tubuh utama Gelganger berdiri tidak terlalu jauh, pada ketinggian di mana tidak ada risiko 
bertemu monster terbang lainnya. 

"Saya belum dipanggil karena inti telah diambil, saya kira." 
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"Bagaimanapun, Tempat Suci berada dalam keadaan seperti ini. Sejujurnya, kami tidak 
tahu di mana itu bisa terjadi. Bisakah Anda menemukan petunjuk dari atas? " 

"Kota ini tertutup awan, jadi tubuh utamaku juga tidak bisa melihat apa-apa. Berdasarkan 
apa yang dapat dilihat oleh salinan saya yang lain, hutan ini membentang sekitar 10 
kemel." 

"Tidak ada bangunan tertentu, atau area apa pun yang menonjol?" 

Salinan Gelganger menggelengkan kepalanya. 

"Baiklah kalau begitu...kita butuh rencana." 

Semua petunjuk hilang. Bahkan party Shin akan membutuhkan waktu lama untuk mencari 
di hutan sebesar itu tanpa petunjuk apapun. 

"Kurasa tidak ada cara lain. Saya akan membawa tubuh utama saya ke grup Anda dan 
mencari dari sana. " 

"Apakah kamu punya cara untuk menemukan intinya?" 

Menurut Gelganger, diciptakan sebagai pengikut Eleven memberinya kemampuan untuk 
mendeteksi panjang gelombang inti. 

Meskipun tidak dapat menentukan lokasi tepatnya, mengetahui arah umumnya merupakan 
langkah maju yang besar. 

Saat ini, Gelganger adalah satu-satunya pengikut Eleven, jadi mengendalikan inti juga 
merupakan tugasnya. 

Jika sesuatu terjadi pada Gelganger, tidak mungkin untuk mengambil alih inti, jadi itu 
menunggu jauh dari Tempat Suci, tetapi situasinya menuntut sebaliknya. 
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Vol. 18 - 3.2 
Setelah beberapa saat, tubuh utama Gelganger turun dari langit. Itu mendarat di dekatnya 
dan berubah menjadi bentuk manusia. 

"Saya minta maaf untuk menunggu. Saya telah memindai area itu lagi saat turun, tetapi 
tidak dapat melihat bangunan catatan apa pun. " 

"Saat itu kami tidak memiliki yang lebih baik dari kemampuan pendeteksianmu. Kami akan 
berjaga-jaga, jadi tolong fokus pada itu. " 

"Sangat baik. Aku tidak pernah bermimpi untuk mendapat kehormatan dikawal oleh 
Manusia Tertinggi." 

Gelganger menyelesaikan kata-katanya dengan senyuman. 

Ekspresinya terlihat sangat manusiawi: Shin merasa bahwa setelah bertemu dengan 
mereka, Gelganger semakin menyerupai manusia normal. Ekspresi dan gerak tubuhnya 
benar-benar alami. 

"Haruskah aku mulai sekarang?" 

"Ya, tapi hari ini kita hanya pergi sejauh yang kita bisa selagi bisa kembali ke sini sebelum 
malam tiba. Saya ingin melihat bagaimana hutan ini berubah pada malam hari sebelum kita 
benar-benar berangkat." 

Apa yang dihadapi kelompok itu bukanlah hutan biasa, tapi hutan yang diciptakan oleh 
Penjaga Batas di Tempat Suci. 

Tsuki no Hokora dilindungi oleh penghalang yang kuat, tetapi Shin tidak terlalu percaya 
diri untuk menghabiskan malam dengan santai di tempat dengan begitu banyak hal yang 
tidak diketahui. 

Seperti sebelumnya, dia mengintai sekeliling dengan Schnee, lalu mereka membuat formasi 
dengan Gelganger di tengah. 

Shibaid berjalan di depan, sementara Filma di belakang. Tiera dan Milt berdiri di sisi kiri 
dan kanan. Akhirnya, Sety berada di sebelah Gelganger. 

"Schnee, apakah kamu pernah melihat tanaman ini sebelumnya?" 

Shin tidak pernah terlalu memperhatikan tanaman di era game, jadi dia tidak bisa 
mengidentifikasi vegetasi di sekitar mereka. 

Dia kurang lebih bisa mengetahui apakah mereka bisa digunakan sebagai bahan kerajinan, 
tetapi tidak tahu apa-apa tentang habitat mereka. 
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Alasan mengapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Schnee adalah karena 
tanaman yang dia lihat terlihat cukup berbeda dari apa yang dia harapkan akan ditemukan 
di hutan tropis atau hutan --- sejauh yang dia tahu dari film dokumenter TV. 

"Ya, tanaman ini tumbuh di benua juga. Namun, ada tanaman yang tumbuh di selatan 
bercampur dengan vegetasi dari utara...tolong lihat itu." 

Schnee menunjuk ke semak-semak pohon dengan daun zig-zag yang dikilapkan oleh 
cahaya. 

"Pohon-pohon itu biasanya tumbuh di daerah beriklim sedang. Mereka tidak dapat tumbuh 
di lingkungan lain mana pun. Sungguh aneh melihat tanaman dari banyak habitat berbeda 
tumbuh bersama seperti ini." 

"Begitu, aku memang merasa ada yang tidak beres... flora ada di mana-mana, ya." 

Bahkan jika Shin tidak memiliki pengetahuan tentang tanaman, perbedaan dari vegetasi 
yang dia lihat di TV cukup jelas untuk dia sadari. 

"Kau tahu, bahkan jika kita berada tepat di sebelah laut pasir, tempat ini sangat lembab. 
Apakah ini juga karena Guardian? Kita masih seharusnya berada di dalam Tempat Suci." 

Hutan itu remang-remang, karena pohon-pohon tinggi yang menghuni sekitarnya 
menghalangi sebagian besar sinar matahari. 

Akar-akar yang menyembul dari tanah dapat dengan mudah menjerat kaki, sementara 
hamparan daun-daun mati menyembunyikan bebatuan tajam dan runcing dengan 
berbahaya: secara keseluruhan, hanya berjalan di hutan adalah tugas yang menguras 
tenaga. 

"Bahkan hanya berjalan lurus saja sudah menyebalkan di sini." 

"Kita bisa mengatur hanya karena itu kita, sungguh. Fakta bahwa kamu tidak dapat 
mendeteksi monster secara normal juga cukup mengganggu." 

Seperti sebelumnya, peta sebagian besar ditempati oleh ikon Guardian. 

Lebih dari Tempat Suci, hutan lebih tepat digambarkan sebagai tubuhnya sendiri. Namun, 
skill pendeteksian party mulai berfungsi sedikit lebih banyak setelah party memasuki 
hutan, jadi mereka tidak mengambil risiko berhadapan langsung dengan monster tanpa 
peringatan. 

Mereka tidak pernah bisa terlalu yakin, meskipun: banyak monster memiliki kemampuan 
untuk menyembunyikan kehadiran atau penampilan mereka, terutama di lingkungan 
seperti hutan. 

"Mantra yang kukirimkan menangkap sesuatu. Tiga datang dari kanan." 
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Sety angkat bicara. Selain kemampuan pendeteksian Shin dan yang lainnya, dia telah 
menyihir umpan ajaib untuk mengintai sekeliling dan menarik perhatian monster. 

Kelompok itu benar-benar mengamati sekeliling. Shin mendeteksi 3 kehadiran juga: dia 
melirik Schnee dan dia mengangguk. 

"Tetap waspada, teman-teman, aku akan mengurus ini." 

Shin meletakkan tangannya di gagang katana dan berlari. Monster-monster itu tampaknya 
menyadarinya, karena mereka langsung mendatanginya. 

Dia bisa melihat mereka melalui pepohonan: bulu hitam dan coklat dengan garis-garis 
merah, anggota badan besar dan kuat, dan nyala api seperti gumpalan mengambang di 
leher. 

Mereka adalah Warhunds, binatang berkaki empat dengan tubuh yang membentang sekitar 
4 mel. Level mereka masing-masing 533, 510 dan 739. 

Yang terakhir dari kelompok, tidak seperti yang lain, memiliki enam will-o'wisps di 
lehernya dan tubuh dua kali ukuran mereka. Levelnya juga 200 lebih tinggi. 

Shin berpikir bahwa meskipun itu adalah pemimpinnya, levelnya terlalu jauh. 

"Mereka tidak sedang dimanipulasi?" 

Shin tidak bisa mendeteksi tanaman parasit yang mengendalikan monster yang menyerang 
Tempat Suci Sebelas. Mereka tampak bergerak dan bertindak atas keinginan mereka 
sendiri. 

Tiga Warhund menyerang langsung ke arah Shin, seolah-olah mereka tidak bisa merasakan 
perbedaan kekuatan bertarung antara mereka dan dia. 

"Apa ini sekarang?" 

Akhirnya ketiga monster itu melambat: ketika mereka muncul di hadapan Shin, mereka 
telah turun ke langkah berjalan. Mereka diam-diam menatapnya, berdiri di atas reruntuhan 
bangunan. 

Dari momentum mereka, Shin mengharapkan mereka menyerang seperti itu, jadi dia agak 
bingung. 

Selama sekitar satu menit, tidak ada yang terjadi di antara mereka, anehnya begitu. Tiba-
tiba, pemimpin Warhund mengangkat kepalanya dan melolong. 

Itu jelas sebuah sinyal: dua binatang lainnya dengan cepat melompat turun dan menyerang 
Shin dengan menjepitnya dari sisi kiri dan kanan. 
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Satu menargetkan bahunya, yang lain kakinya: bahkan jika Shin menghindar pada detik 
terakhir, mereka tidak akan menabrak satu sama lain. 

Pemimpin, di sisi lain, menjaga jarak: tampaknya mengamati Shin dan anggota party 
lainnya. 

"...?" 

Shin merasa ada yang aneh dengan gerakan Warhund dan menyarungkan katananya. Dia 
mengayunkan lengan kirinya, menyerang Warhund yang menargetkan bahunya dengan 
sarungnya. 

"Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" 

Warhund yang lain memanfaatkan celah itu untuk mencoba menggigit kaki Shin, tapi dia 
mengganti sarungnya ke tangan kanannya dan mengarahkannya ke monster itu. 

Warhund, taringnya terbuka dan siap untuk menembus pelindung kaki Shin, berhenti mati 
di jalurnya. Meskipun ada suara gemeretak gigi melawan logam, pelindung kaki Shin tidak 
terluka. 

Ia kemudian mencoba menarik untuk menjatuhkan Shin ke tanah, tetapi tidak berhasil: 
Shin tidak bergeming. 

Monster itu sepertinya menyadari bahwa itu tidak menimbulkan kerusakan apa pun: dia 
berhenti setelah pertanyaan Shin, lalu menjauh darinya. 

Warhund yang dikirim terbang dengan sarungnya berdiri kembali dan bergabung kembali 
dengan saudara-saudaranya. Shin telah menahan, jadi masih memiliki energi yang cukup 
untuk bergerak. 

"Kalian bertingkah terlalu mencurigakan...hmm, Warhund adalah monster anjing, 
jadi...Yuzuha, kemarilah!" 

Warhund hanya menatap Shin, tanpa menyerang. Dia memutuskan untuk meminta 
bantuan Yuzuha. 

Spesies mereka relatif dekat dengan Kagerou dan Yuzuha: Shin berharap dia bisa 
menafsirkan dan menemukan beberapa informasi dari mereka. 

"Kamu tidak akan melawan mereka?" 

Warhund mendengar kata-kata Yuzuha dan melangkah mundur. 

Dia saat ini dalam bentuk rubah berukuran 1 mel, karena lebih mudah untuk bergerak, 
yang jauh lebih kecil daripada monster. Meski begitu, mata mereka semua tertuju padanya. 
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Reaksi mereka berbeda dengan saat mereka menghadapi Shin: dia berpikir bahwa 
mungkin ada semacam tekanan yang hanya bisa dirasakan oleh monster yang spesiesnya 
dekat. 

"Orang-orang ini tidak bertarung dengan serius, kau tahu. Rasanya seperti mereka 
menyerbu ke depan untuk menguji kekuatan kita. " 

Ketika Warhund bertarung dengan sekuat tenaga, wasiat di leher mereka menghilang dan 
seluruh tubuh mereka diselimuti api kebiruan. Ini akan membantu mereka 
mempertahankan lebih sedikit kerusakan fisik dan menimbulkan kerusakan api dengan 
serangan mereka. 

Warhunds, bagaimanapun, tidak menunjukkan perubahan ini dan bertarung seperti 
monster anjing mana pun. 

Sepertinya mereka tidak lemah atau tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. 

Meskipun demikian, mereka sangat jelas tidak bertarung dengan serius. Ada lebih dari 
cukup bukti untuk mencurigai ada sesuatu yang terjadi dengan mereka. 

Pemimpin Warhund melangkah maju, seolah bisa memahami kata-kata Shin dan Yuzuha. 
Yuzuha juga mendekatinya dan berbicara. 

"... kuu? Kami datang ke sini di atas lautan pasir. Kami tidak tahu apa-apa tentang itu." 

Yuzuha dan pemimpin Warhund saling bertukar "kuus" dan "geram". Yuzuha tiba-tiba 
menyuarakan sebuah kalimat dalam bahasa manusia, yang tampaknya dipahami oleh 
pemimpinnya, lalu mereka kembali menangis seperti binatang. 

"Penjaga Tempat Suci di sebelah ini tampaknya menyerang mereka. Tuan mereka 
memperluas wilayahnya untuk melindungi bawahannya." 

"Eh?" 

Itu adalah informasi yang tidak terduga. Sebelas mengatakan bahwa Penjaga dua kota 
menyerangnya, tetapi pemimpin Warhund melukiskan gambaran yang sangat berbeda. 

"Kami diserang oleh monster yang dikendalikan oleh parasit tanaman dalam perjalanan ke 
sini. Bagaimana dengan itu?" 

Shin dan partynya berpikir bahwa tanaman yang memanipulasi monster untuk menyerang 
Tempat Suci Sebelas berasal dari salah satu kemampuan Penjaga Vanwood. 

Pemimpin Warhund, bagaimanapun, menyatakan bahwa tidak satupun dari mereka yang 
pernah menyeberangi lautan pasir untuk menyerang kota-kota lain. 
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Bisa dikatakan begitu dengan pasti karena pemimpin Warhund memiliki posisi yang mirip 
dengan Gelganger. 

Itu menjelaskan tingkat tingginya: meskipun tidak bisa berbicara bahasa manusia, 
tampaknya memiliki kecerdasan yang relatif tinggi. 

Menurut terjemahan Yuzuha, dalam beberapa bulan terakhir mereka disibukkan dengan 
pertahanan dari serangan yang datang dari Tempat Suci tetangga, jadi mereka tidak punya 
waktu atau kesempatan untuk menyerang di tempat lain. 

Sama seperti Eleven, tuan mereka telah terputus dari jaringan informasi Wali. 

Mereka sedang diserang sekarang juga: mereka telah menyadari kedatangan party Shin, 
jadi Warhund datang untuk mengintai niat mereka. 

Mereka benar menebak bahwa pesta Shin datang atas nama Sebelas. 

"Ini aneh..." 

Shin mengerutkan alisnya. Sisi sebelas cerita sangat berbeda dari apa yang dikatakan 
pemimpin Warhund. 

Menurut Eleven, para Penjaga bekerja sama dan bertukar informasi sampai tingkat 
tertentu, demi menyelidiki kejadian yang berhubungan dengan Reforgerer. 

Kelompok monster yang menginvasi kekaisaran juga berjumlah tiga, masing-masing 
berasal dari salah satu Tempat Suci. Atau setidaknya, begitulah seharusnya. 

"Kamu benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan Wali lainnya?" 

Shin bertanya lagi untuk mengkonfirmasi dan pemimpin Warhund mengangguk. 

"Penjaga yang menyerang Sebelas berpura-pura menjadi Penjaga Tempat Suci ini?" 

"Aku pikir begitu. Dilihat dari situasinya, pelakunya seharusnya adalah Penjaga Tempat 
Suci ketiga, yang berada di sebelah ini... tetap saja, ada yang aneh dengan semua ini." 

Party Penjaga Tempat Suci Shin saat ini berada di dalam dan yang di sebelahnya --- 
menurut Eleven --- "hanya berpikir untuk menyelesaikan fungsinya". 

"Saya ingin berbicara dengan rekan-rekan saya, bisakah Anda menunggu di sini?" 

Pemimpin Warhund mengangguk, jadi Shin dan Yuzuha bergabung kembali dengan yang 
lain. 

Dia memberi tahu mereka apa yang dia pelajari dari Warhunds, lalu menatap Gelganger. 
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"Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi...?" 

Jika Gelganger sudah tahu tentang situasinya, mereka harus berpikir lagi tentang 
bagaimana cara bergerak. Kejutannya yang terbelalak, bagaimanapun, menunjukkan 
bahwa itu semua informasi baru untuk itu juga. 

Schnee dan yang lainnya setuju bahwa itu tidak mungkin hanya akting. 

"Apakah mungkin berpura-pura menjadi Guardian yang berbeda di jaringan?" 

"Aku tidak tahu. Hanya Wali yang dapat mengakses jaringan, hanya itu yang kami ketahui." 

"Jadi Eleven tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan fokus pada penguatan 
pertahanannya, berpikir bahwa dua Penjaga menyerang pada saat yang sama...?" 

Atau dia menyadari kebenarannya, tetapi mengabaikan untuk mengatasinya...Shin 
mempertimbangkan kemungkinan ini, tetapi menyimpulkan bahwa Eleven akan 
menjelaskan hal-hal dengan cara yang berbeda dalam kasus itu. 

Begitu rombongan tiba di Tempat Suci, mereka akan segera menyadari bahwa situasinya 
berbeda. Jika Penjaga yang seharusnya menjadi sekutu benar-benar bertarung satu sama 
lain, kelompok Shin kemungkinan besar akan kembali, untuk mengumpulkan lebih banyak 
informasi. 

Jika Eleven benar-benar berencana menggunakan party Shin untuk mengambil alih Tempat 
Suci, dia akan memberi mereka penjelasan yang membenarkan apa yang baru saja mereka 
pelajari. 

"Itu bisa mencoba mengulur waktu untuk mengambil alih Tempat Suci ini." 

"Itu mungkin. Semakin banyak inti yang dimiliki Guardian, semakin kuat jadinya, kan?" 

"...ya itu benar." 

Shin menambahkan pemikirannya pada komentar Schnee, lalu berbalik ke arah Gelganger. 
Setelah jeda singkat, yang terakhir mengangguk setuju. Shin mengharapkannya, jadi dia 
tidak terlalu terkejut. 

"Kurasa kamu ingin bertukar informasi lebih banyak dengan bawahan Guardian di sini, 
kan?" 

"Situasi ini benar-benar tidak terduga bagi saya juga. Jika memungkinkan, saya sangat ingin 
melakukannya." 

Bawahan wali dapat berkomunikasi tanpa perlu penerjemah: Gelganger mendekati 
pemimpin Warhund, yang tampaknya memiliki niat yang sama. 
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Shin berharap ini akan mengarah pada pemahaman yang jelas tentang situasinya...ketika 
sebuah getaran mengguncang tanah. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 18 - 3.3 
"Apa yang sedang terjadi!?" 

Tanah berguncang keras ke atas dan ke bawah, jauh lebih banyak daripada gempa mana 
pun di Bumi. 

Getaran tiba-tiba membuat Shin dan yang lainnya terhuyung-huyung, tetapi, di era game 
ada banyak monster yang mengguncang tanah hanya dengan berjalan, mereka dengan 
cepat mendapatkan kembali keseimbangan mereka dan mengamati sekeliling untuk 
mencari ancaman. 

Tiera memiliki pengalaman yang lebih sedikit daripada yang lain, tetapi berhasil tetap 
berdiri dan menyiapkan senjatanya, berkat pelatihannya. 

Warhund kemudian mulai menggeram, ke arah yang berbeda dari satu-satunya party Shin. 

"Mereka bilang, mereka akan datang lagi." 

"Siapa yang datang?" 

Warhund menggeram karena alasan tertentu, yang diterjemahkan Yuzuha. Getaran itu 
bukan fenomena alam, dan menurut Warhunds, itu pernah terjadi sebelumnya. 

"Itu tidak mungkin Penjaga dari Tempat Suci berikutnya, kan?" 

Musuh cukup kuat untuk mengirim bawahan Vanwood Guardian, Warhunds, dalam siaga 
tinggi. Itu pasti Penjaga dari Tempat Suci lain atau bawahannya. 

Shin mengira Warhund akan segera pergi melawan musuh, tetapi mereka tidak 
menunjukkan tanda-tanda bergerak. 

"Apa yang terjadi?" 

Karena vegetasi yang dalam, Shin tidak bisa melihat apa yang digeram oleh Warhund. 

Shin harus mengaktifkan Through Sight dan Clairvoyance untuk melihat di balik 
pepohonan, tetapi hutan tampaknya memanjang selamanya, jadi dia tidak bisa melihat 
melewatinya. 

Dia mencari kemungkinan sumber getaran dalam radius keahliannya, tetapi tidak dapat 
menemukan apa pun. 

"Mereka bilang itu datang dari bawah tanah." 

"Hmm, itu membuat lebih sulit untuk bertarung ..." 
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Pemain memiliki beberapa cara untuk menyerang monster yang terletak di bawah tanah. 
Melawan monster terbang, mereka hanya bisa melempar batu atau, lebih efektif, 
menggunakan mantra pelacak, panah, atau proyektil, tetapi monster bawah tanah tidak 
mudah ditangani. 

Tanah itu sendiri bertindak sebagai perisai, yang mencegah para pemain mendekat. 
Monster, di sisi lain, bisa bergerak bebas, menempatkan mereka pada keuntungan besar. 

Sebelum Shin mencapai kekuatannya saat ini, dia tidak pernah berusaha keras untuk 
melawan monster bawah tanah. Mereka sulit untuk dipukul dengan benar dan hampir 
tidak bisa dihentikan jika mereka mencoba melarikan diri. 

"Apa? Ini sudah berakhir?" 

Shin mencoba untuk melakukan tindakan balasan yang baik, tetapi Warhund tampaknya 
tidak berniat untuk bertarung. 

Setelah beberapa saat, mereka mencabut taring mereka yang terbuka dan berbalik ke arah 
Shin dan yang lainnya. 

Menurut Yuzuha, pelayan lain akan berurusan dengan penyerang. Tidak seperti Eleven, 
Vanwood Guardian tampaknya memiliki banyak bawahan dekat. 

Shin melihat ke arah para Warhund menggeram dan melihat gumpalan asap. Pertempuran 
mungkin telah dimulai. 

"Kurasa kita bisa mulai bertukar informasi sekarang, ya?" 

"Menilai dari perilaku Warhunds, kurasa begitu. Kami akan berjaga-jaga." 

Dalam kasus serangan dari bawah tanah, untuk dapat mendeteksi mereka lebih awal 
adalah sangat penting. Shin dan anggota party lainnya memindai ke segala arah --- langit, 
tanah, dan hutan --- untuk setiap aktivitas bermusuhan. 

Di sisi lain, pemimpin Warhund dan Gelganger mulai bertukar informasi. 

Shin terkejut melihat Gelganger mengubah tangannya menjadi bentuk slime dan 
menyentuh kerah will-o'wisp pemimpin Warhund dengannya. Sejauh yang dia tahu, bola 
cahaya itu tidak memiliki tubuh material. 

Shin bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi tidak ada yang berhasil. 
Kedua monster itu berdiri di sana dengan diam: itu jelas tidak terlihat seperti mereka 
sedang berkomunikasi dengan cara apa pun. 

Shin berpikir bahwa tentakel antara bola cahaya Warhund dan tentakel Gelganger mungkin 
memungkinkan mereka untuk berkomunikasi. 
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Sebuah cahaya redup bisa terlihat berjalan melalui lengan seperti lendir Gelganger. 
Berpikir bahwa itu mungkin bekerja seperti serat optik, Shin mengagumi keserbagunaan 
slime di dunia ini. 

"Aku minta maaf karena membuatmu menunggu. Ternyata, berbagai hal telah terjadi sejak 
tuanku terputus dari jaringan Guardian." 

Setelah sekitar lima menit, Gelganger melepaskan tentakelnya dari bola cahaya. 

Pertukaran informasi telah berakhir: ekspresi masam di wajah pria tua itu, bagaimanapun, 
menunjukkan bahwa situasinya belum membaik. 

"Beri tahu kami lebih banyak." 

Shin mendorong Gelganger untuk melanjutkan, sambil tetap waspada tentang ancaman apa 
pun di sekitarnya. 

Menurut informasi yang diperoleh dari pemimpin Warhund, beberapa bulan sebelumnya --
- meskipun, karena Warhunds tidak melacak hari-hari yang berlalu, Gelganger 
memperkirakan periode berdasarkan waktu matahari terbit dalam ingatan monster itu --- 
setiap kontak dari Penjaga tetangga Tempat Suci telah berhenti dan mereka kehilangan 
akses jaringan. 

Hanya Guardian itu sendiri yang bisa mengakses jaringan, jadi Warhunds tidak tahu 
apakah itu benar-benar mustahil untuk mengaksesnya. 

Bagaimanapun, perkembangan ini diketahui beberapa bulan sebelumnya. 

Kemudian, beberapa hari kemudian, monster dari Tempat Suci tetangga mulai menyerang, 
memperluas wilayah pengaruh mereka. 

Mungkin karena Guardian didasarkan pada Arahabaki, area di bawah pengaruhnya 
meningkat suhunya hingga tanah menjadi merah panas; di bagian tertentu bahkan mulai 
mencair. Serangan terbaru juga, meski tidak melelehkan tanah, berhasil membakar 
sebagian hutan. 

"Pertarungannya tidak bisa lebih buruk, ya ..." 

Di THE NEW GATE, kebanyakan monster tanaman lemah untuk menembak. Monster 
seperti Arahabaki, yang bisa mengeluarkan api pada suhu yang jauh lebih tinggi dari api 
normal, adalah musuh alami bagi mereka. 

Wolfreet, keberadaannya masih belum diketahui setelah kemunculan terakhirnya, adalah 
sama: ia dapat merusak monster tumbuhan hanya dengan berada di sana. 
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Setelah mendeteksi perluasan Penjaga Arahabaki, pemimpin Warhund dan Penjaga mulai 
melakukan hal yang sama. Itu mengambil alih area yang masih belum tersentuh oleh 
Penjaga Arahabaki, untuk menunda kemajuannya. 

Kedua wilayah tersebut bersentuhan sekitar satu minggu yang lalu: karena masalah 
afinitas, wilayah Vanwood Guardian secara bertahap terkikis. 

Gempa juga disebabkan oleh konflik ini: Vanwood Guardian rupanya tahu bahwa 
kekuasaannya tidak akan bertahan lebih lama. 

"Untuk berpikir bahwa situasinya akan berbeda ini ..." 

"Saya juga sangat terkejut, Pak. Bahkan jika kami tidak mampu untuk mendapatkan 
informasi baru, kami tidak akan mengharapkan perkembangan drastis seperti itu..." 

Gelganger mengerutkan kening pada keadaan yang tidak terduga. 

Party Shin tidak bisa begitu saja melanjutkan rencana mereka untuk mengalahkan 
Guardian satu per satu, mulai dari yang terdekat. Jika para Penjaga bertarung di antara 
mereka sendiri, ada kemungkinan besar bahwa mereka bertindak atas kehendak bebas 
mereka sendiri, seperti Eleven. 

Kalau begitu, mereka mungkin bertindak berbeda dari yang pernah ditemui para Penjaga 
sebelumnya --- yang menyerangnya saat melihatnya. 

Shin tidak menganggap semua Penjaga secara otomatis menjadi musuh, jadi itu perlu untuk 
mengukur niat mereka dan merevisi rencana mereka. 

"Jika hal-hal seperti ini, mungkin akan mungkin untuk bernegosiasi dengan Guardian ini? 
Jika tidak berencana menyerang kita atau wilayah Eleven, tidak perlu mengalahkannya, 
kan?" 

Mereka belum mengetahui maksud dari Vanwood Guardian, tapi menggunakannya untuk 
keuntungan mereka juga merupakan sebuah strategi. Menyelesaikan situasi tanpa 
berkelahi itu ideal. 

Jika memungkinkan, Shin ingin menyelamatkan dirinya dan partynya yang harus mencari 
inti lautan pohon, sambil melawan monsternya. 

"Memang, kami hanya membela diri melawan monster yang menyerang daerah kami. Jika 
niat Wali ini telah berubah, ada kemungkinan resolusi damai." 

Dua Penjaga di sisi pulau ini, Vanwood dan Arahabaki, awalnya menyerang untuk 
menyingkirkan Eleven, "ketidakteraturan". 
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Sebelas dianggap tidak biasa oleh semua Penjaga lainnya, tetapi menilai dari situasinya, 
salah satu dari dua Penjaga --- mungkin Arahabaki, yang berbalik melawan sesama 
Guardian --- entah bagaimana telah berubah. 

Jika negosiasi gagal, mereka akan mulai mencari inti lagi dengan Gelganger. Kalau begitu, 
Warhund akan menangani masalah ini dengan serius. Shin tidak punya niat untuk menahan 
diri. 

"Aku akan mencoba berbicara dengan mereka sekali lagi. Mohon tunggu." 

Gelganger kemudian mengubah tangannya menjadi slime lagi dan mengulurkannya ke arah 
pemimpin Warhund. 

Pemimpin tampak sedikit waspada pada awalnya, tapi santai ketika menyadari Gelganger 
tidak memiliki niat bermusuhan. 

"(Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara para Penjaga yang tidak kita sadari?)" 

"(Itu mungkin. Aku tidak tahu berapa banyak Guardian yang ada, tapi tidak akan terlalu 
mengada-ada jika Guardian selain Eleven mengembangkan kesadaran unik mereka 
sendiri.)" 

Shin mengawasi Gelganger dan Warhunds sambil berbicara dengan Schnee melalui Mind 
Chat. 

The Guardians mampu berkomunikasi dan memiliki jaringan informasi mereka sendiri. 
Shin berpikir bahwa semua Penjaga memiliki hati nurani mereka sendiri, setidaknya 
sampai taraf tertentu. 

Menilai dari apa yang Eleven katakan, itu mungkin tergantung pada monster yang menjadi 
basis mereka; ada monster mirip manusia lainnya seperti Doppelganger, bagaimanapun, 
dan beberapa monster mampu berkomunikasi bahkan jika mereka tidak memiliki sifat 
seperti manusia. 

"Aku minta maaf karena membuatmu menunggu. Negosiasinya sudah selesai, jadi izinkan 
saya untuk menjelaskannya." 

Setelah sekitar 10 menit, Gelganger menarik lengan slimenya dan berbalik ke arah Shin dan 
partynya. 

"Singkatnya, jika Guardian yang saat ini menyerang dapat dikalahkan dan ditaklukkan, 
Nomor 37 setuju untuk menjadi bawahan tuanku." 

"...hanya untuk memastikan, itu artinya Guardian sendiri yang akan melakukannya, kan? 
Bukan hanya Warhund?" 
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Sebelas mengatakan itu adalah "Nomor 11"; "37" mungkin merujuk pada nomor Vanwood 
Guardian. 

Shin bertanya apakah pemimpin Warhund benar-benar bisa memutuskan sesuatu seperti 
itu; jawaban yang dia terima adalah selama mereka berada di hutan, semua bawahan bisa 
berkomunikasi dengan Guardian. Gelganger rupanya bernegosiasi langsung dengan 
Vanwood Guardian, menggunakan pemimpin Warhund sebagai perantara. 

"Kami tidak tahu banyak tentang hubungan kekuatan Guardian. Apakah hal seperti itu 
benar-benar mungkin?" 

Apakah semudah pepatah mengatakan, "musuh kemarin adalah teman hari ini"? Shin 
meminta untuk memastikan bahwa mantan musuh benar-benar bisa berubah menjadi 
sekutu seperti itu. 

Itu bukan perkembangan gila bagi manusia, tapi Guardian adalah makhluk yang berbeda. 
Apakah mereka memiliki konsep pengkhianatan aliansi dan rekonsiliasi dengan mantan 
musuh? 

"Rupanya, Guardian yang menyerang berada dalam keadaan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, sehingga Vanwood Guardian menilai terlalu berisiko untuk ditaklukkan 
olehnya. Tuanku dianggap sesat, tetapi perbedaan mendasar hanya pada cara berpikirnya: 
keberadaannya tidak dianggap abnormal. Ini mungkin alasan di balik keputusan Guardian. 
Itu sama dengan mengambil alih inti untuk mendapatkan kendali atas Penjaganya, jadi kita 
juga tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan." 

"Apakah begitu? Nah, jika itu bisa menepati janjinya, kami tidak keberatan. " 

Shin mengangguk ke Gelganger: bagaimanapun, tidak ada perubahan dalam apa yang harus 
mereka lakukan. 

Vanwood Guardian akan jatuh di bawah kendali Eleven: satu-satunya perbedaan adalah 
bahwa itu terjadi melalui negosiasi, bukan pertempuran. Jika kedua belah pihak setuju, 
tidak perlu ada keberatan dan merusak negosiasi. 

"Kalau begitu, kita hanya punya satu masalah yang tersisa untuk ditangani." 

"Memang. Saat kami berbicara pada awalnya, saya dengan rendah hati meminta Anda 
untuk menaklukkan Tempat Suci ketiga. " 

Tempat Suci kedua ditangani dengan sedikit atau tanpa pertempuran, tetapi hal-hal tidak 
akan berjalan dengan mudah dengan yang ketiga. 

Shin segera mengumpulkan informasi tentang pasukan penyerang, dengan bantuan 
Gelganger. Dia tahu monster yang menjadi dasar Guardian, tetapi versi Guardian mungkin 
memiliki kemampuan yang tidak dimiliki monster itu. 
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"Sepertinya itu bisa menyerang dengan cara yang tidak kita kenal." 

Menurut informasi yang dikumpulkan dari Warhunds, Guardian bisa menyerang dengan 
cara yang tidak dimiliki monster di era game. 

Itu selalu bisa memanaskan tanah ke titik lelehnya, tetapi tidak bisa membentuk medan 
yang meleleh menjadi boneka mirip manusia yang bergerak dan menyerang. 

Boneka-boneka itu tampak seperti manusia, tetapi hanya tubuh bagian atas mereka yang 
bisa muncul dari tanah, yang mengingatkan Shin pada Iblis tertentu. 

Boneka-boneka itu tidak memiliki ciri-ciri yang jelas: mereka tampak seperti seseorang 
yang dengan sembarangan membuat batang tubuh dengan tanah liat, lalu menempelkan 
kepala dan tangan di atasnya. 

Warhunds dan saudara-saudara mereka menyebut mereka "Raksasa Lava". Mereka tidak 
memiliki mata atau mulut, jadi mereka benar-benar terlihat seperti lava yang berbentuk 
seperti manusia. 

Raksasa Lava, bagaimanapun, menyerang Warhunds atau bawahan lain dari Penjaga 
Vanwood di depan mata, jadi mereka tampaknya memiliki tingkat fungsi sensorik. 

Pola serangan mereka sederhana: mereka menangani target mereka, memutar lengan 
mereka atau menembakkan lava dari kepala dan dada mereka. Tubuh mereka terbuat dari 
lava bersuhu tinggi, sehingga membakar pohon hanya dengan kontak dan dapat 
melelehkan sebagian besar benda yang disentuhnya. 

Hingga saat ini, hingga 10 Raksasa Lava muncul secara bersamaan. Mereka tampaknya 
memiliki bola merah di tengah tubuh mereka, yang berfungsi sebagai inti: jika dihancurkan, 
mereka juga jatuh. 

"Kurasa membekukan akan menjadi cara tercepat untuk menghadapi mereka." 

Menurunkan suhu membakar musuh dengan membekukan adalah strategi umum di era 
game. 

Saat didinginkan, monster bersuhu tinggi bergerak lebih lambat dan pertahanan mereka 
juga turun. Membekukan mereka sepenuhnya, lalu memukul mereka dengan senjata 
tumpul adalah taktik dasarnya. 

Namun, jika pemain dan monster itu memiliki statistik yang sama, monster-monster itu 
akan dengan cepat mencair kembali normal setelah dibekukan. Membekukannya dengan 
cepat dan melemahkannya sebelum meleleh adalah kuncinya. 

"Kupikir aku bisa pamer kali ini, tapi kurasa aku salah, ya." 

"Oh, Milt, maksudmu itu. Ya, cakupannya kali ini sedikit..." 
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Milt menggerutu pada dirinya sendiri: alasannya adalah karena roh yang dia gunakan 
adalah elemen air. 

Dalam beberapa hal, THE NEW GATE bisa jadi agak realistis: jika monster bersuhu tinggi 
disemprot dengan air, mereka bisa menyebabkan ledakan uap. Ini bisa terjadi dengan air 
sebagai item atau air yang diciptakan oleh sihir. 

Monster-monster itu rusak oleh ledakan itu, jadi jika tujuannya hanya untuk mengalahkan 
mereka, menyemprotkan air ke mereka dari kejauhan bisa menjadi taktik yang layak. 

Milt terspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia sering menggunakan Sihir Roh 
saat melawan monster seperti Arahabaki. 

Namun, strategi ini gagal jika target memiliki pertahanan yang tinggi, sehingga tidak dapat 
digunakan dengan semua dan semua monster bersuhu tinggi. 

Strategi Warhunds adalah memfokuskan serangan mereka pada inti Raksasa Lava. Namun, 
ini telah menyebabkan sebagian besar hutan terbakar, jadi itu juga merupakan rencana 
yang berisiko. 

"Kurasa aku dan Shibaid juga akan mengalami masa-masa sulit, tapi jika Schnee dan Sety 
bisa membekukan mereka, itu akan mudah, bukan?" 

"Memang." 

Mereka telah berhasil membekukan bahkan Arahabaki di masa lalu, jadi Filma berbicara 
dengan acuh tak acuh. Shibaid mengangguk setuju. 

Schnee sangat mahir dalam Sihir Es, sementara Sety adalah spesialis dari semua jenis sihir. 
Jika Shin bergabung juga, mereka seharusnya bisa mengubah bahkan area vulkanik 
menjadi gurun beku. 

"Kurasa Shin dan yang lainnya bisa...hm? Tunggu, bukankah kamu melakukan hal seperti 
itu sebelumnya? Saya ingat pernah mendengar berita tentang gunung berapi yang setengah 
berubah menjadi tundra..." 

"Itu terjadi ketika keenam anggota Rokuten menggunakan Absolut】 secara bersamaan. 

Kami tidak tahu kami akan melakukan hal seperti itu, jujur saja." 

Peristiwa itu terjadi ketika Rokuten juga tidak terkenal, jadi papan berdengung untuk 
sementara waktu, bertanya-tanya apa yang terjadi. 

Enam anggota Rokuten telah menggunakan Absolut】, mantra sihir Air, untuk 

membekukan lingkungan dan menghalangi pergerakan musuh. 
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Itu bekerja pada musuh dan sekutu, tetapi berkat resistensi sihir yang tinggi dari Manusia 
Tinggi, Shin dan yang lainnya berhasil membekukan lingkungan tanpa mengalami 
kerusakan. 

Itu tidak pernah diharapkan untuk enam pemain dengan statistik maksimal untuk 
menggunakan mantra seperti itu pada saat yang sama, namun: bagian dari area vulkanik 
yang mereka gunakan benar-benar membeku. 

Hanya kontak permukaan es yang dihasilkan akan menyebabkan pembekuan juga: itu 
adalah jenis lingkungan mematikan yang berbeda dari batuan cair yang pernah terbentuk. 

Pembaruan berikut memperbaiki lingkungan, sehingga gagal membuat berita lagi, tetapi 
Milt masih mengingatnya. 

"Aku ingin melihat bagaimana cara kerjanya di dunia ini, jadi kurasa kita bisa mencoba 
bertarung dalam perjalanan ke Tempat Suci ketiga?" 

"Itu akan memperlihatkan tanganmu terlalu banyak, bukan? Meskipun saya kira itu tidak 
akan banyak berubah bahkan jika Anda menunjukkan sedikit dari apa yang dapat Anda 
lakukan. " 

Shin ingin menguji bagaimana pembekuan mempengaruhi Raksasa Lava, tetapi Tiera 
berkomentar bahwa jika mereka memiliki strategi yang efektif, mungkin lebih bijaksana 
untuk menyembunyikannya sampai saat terakhir. 

"Tiera membuat poin yang bagus...jika tebakanku benar, Tempat Suci berikutnya adalah 
lautan magma. Aku bisa memberi semua orang peralatan tahan, tapi semuanya akan lebih 
mudah jika kita bisa membekukannya. Mungkin akan merepotkan jika kita memberi 
mereka kesempatan untuk menjadi tahan terhadap pembekuan, atau melakukan tindakan 
pencegahan lainnya." 

Namun, itu juga mengkhawatirkan untuk menghadapi musuh secara langsung tanpa 
bereksperimen sebelumnya. 

Bahkan jika itu didasarkan pada monster yang dikenal, Guardian bisa memiliki segala 
macam kemampuan yang tidak diketahui. 

Karena itu, Shin sangat ingin tahu tentang bagaimana Sihir Es akan bekerja pada Raksasa 
Lava, karena mereka diciptakan dari tubuh Penjaga Arahabaki sendiri. 

Bagaimana Guardian menciptakan raksasa masih belum diketahui, tetapi kemungkinan 
besar itu bisa mengumpulkan informasi melalui mereka. 

Shin memahami kekhawatiran Tiera, jadi dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. 
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"Namun, saya tidak berpikir itu bisa menghasilkan tindakan balasan dengan mudah. Jika 
aku, Shin dan kakak perempuan Schnee bekerja sama, kita bisa mengubah seluruh kota 
menjadi bola salju, bukan? Aku tidak ingin membayangkan ada orang yang mampu 
melawan itu..." 

Begitu kata Sety kepada Shin yang ragu-ragu, ekspresi masam di wajahnya juga. 

Shin bertanya kepada Gelganger dan Warhunds untuk mendapatkan informasi yang 
berguna, tetapi mereka berdua mengatakan bahwa mereka mengenal musuh sejauh itu. 

"Cukup sulit diprediksi, saya setuju. Penjaga ini sudah menjadi makhluk di luar sistem, 
sehingga bisa menunjukkan perilaku yang tidak terduga. Meskipun hal yang sama dapat 
dikatakan tentangmu Shin." 

"Lagipula, kamu punya statistik yang konyol." 

Bahkan Schnee, yang sudah lama hidup di dunia itu, tidak bisa menarik kesimpulan. Filma 
mengangguk pada kalimat terakhirnya dan berkomentar pada dirinya sendiri. 

"Kamu dan Guardian ini sama-sama berada di luar sistem, kurasa." 

"Aku memang memiliki statistik yang tinggi, tetapi tidak banyak kemampuan khusus." 

Shin belum bisa menggunakan skill Surge】 yang baru dia dapatkan. Tidak banyak 

perbedaan lain yang bisa dia tunjukkan antara dia dan yang lain. 

"Saya melihat kita hampir tidak akan menyetujui kesimpulan dengan berdiri di sini dan 
berbicara. Saya mengusulkan untuk maju sambil menggunakan Sihir Roh Air Milt sebagai 
senjata utama kami, sambil mempertahankan Sihir Es sebanyak mungkin. Kali ini, kita 
harus menghadapi musuh kita dan baru kita akan tahu." 

Shibaid menyadari bahwa akan sulit untuk mencapai kesepakatan, jadi dia memecah 
keheningannya. 

"...Baik. Kurasa tidak ada cara untuk mengetahuinya tanpa bertarung kali ini." 

Pertanyaan mereka saat ini tidak dapat dijawab dengan memikirkannya. Shin melihat lagi 
ke arah kolom asap itu naik, tapi asapnya sekarang sudah hilang. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 18 - 3.4 
Kelompok Shin memperoleh informasi tentang jalan keluar tercepat dari hutan dari 
Warhund, lalu segera melanjutkan. 

Tidak perlu mencari inti lagi, jadi Gelganger kembali ke tempat persembunyiannya di atas 
awan. Untuk bereaksi tepat waktu jika terjadi sesuatu, bagaimanapun, itu meninggalkan 
salinan dirinya sendiri dengan pihak Shin. 

"Hanya untuk memastikan...jika kita mengalahkan Penjaga di Tempat Suci berikutnya, 
Penjaga di sini...nomor 37, kan? Itu tidak akan menyerang kita, kan?" 

Shin berpikir lebih baik tidak membicarakannya dengan Warhund di sekitarnya, jadi dia 
menunggu sampai mereka pergi sebelum bertanya pada Gelganger. 

Guardian yang berbasis di Arahabaki tampaknya berada di nomor 43. 

"Menurut pendapat saya yang sederhana, saya percaya tidak mungkin mereka akan 
mengabaikan janji mereka dan menyerang kita. Nomor 37, tidak seperti tuanku dan Nomor 
43 yang jelas-jelas bengkok, harus memprioritaskan misi dan rasionalitasnya...dengan kata 
lain, bertindak seperti Wali biasa." 

Nomor 37, Penjaga Vanwood, setia pada misinya, seperti Penjaga Gryphon dan Penjaga 
yang mengendalikan Ishkar. 

Gelganger menambahkan bahwa dalam situasi normal, itu pasti akan menyerang party 
Shin. 

"Pada dasarnya, ini seperti mesin yang bergerak sesuai programnya." 

Atau mungkin robot yang dilengkapi AI dengan kemampuan terbatas. Itulah yang 
disarankan penjelasan Gelganger kepada Shin. 

Dalam situasi ini, menghentikan langkah Nomor 43 dianggap sebagai prioritas yang lebih 
tinggi daripada menyerang Shin. 

"Hmm, tapi bagaimana jika memutuskan bahwa mengkhianati janjinya adalah tindakan 
yang paling rasional?" 

"Hei, jangan katakan itu sekarang." 

Shin menegur Milt, tetapi pikiran yang sama juga muncul di benaknya. 

Bagaimanapun, Nomor 37 akan menjadi bawahan Sebelas hanya setelah Nomor 43 
dikalahkan. 
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Itu bisa memanfaatkan pertempuran antara kelompok Shin dan Nomor 43 untuk 
mengambil alih intinya dan menyerang Shin sebelum dia pulih dari pertempuran. 

Apakah itu akan menjadi bawahan Eleven seperti yang dijanjikan atau berbalik melawan 
mereka? Semua Penjaga "normal" yang Shin temui sampai saat itu menyerangnya pada 
pandangan pertama, jadi dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai janji Penjaga Vanwood. 

"Jika itu terjadi, kita hanya harus melawan dengan sekuat tenaga. Inti mungkin rusak, tapi 
lawannya mungkin terlalu kuat untuk kita tahan. Bahkan jika kita tidak bisa mengambil 
alih inti, setelah Guardian pergi, mudah untuk mengambil alih Tempat Suci bukan? Yang 
terpenting sekarang adalah menyingkirkan Guardian lainnya, kan?" 

"Saya sepenuhnya setuju dengan Bu Sety. Jika yang terburuk terjadi, tidak ada yang bisa 
dilakukan. Karena Lord Shin akan bertarung, tuan kita sudah mempertimbangkan bahwa 
intinya mungkin rusak. " 

Jika intinya masih utuh, ada lebih banyak pilihan yang tersedia, tetapi pada akhirnya 
seperti yang dikatakan Sety: selama Eleven adalah Penjaga teratas pulau itu, tujuan party 
Shin tercapai. 

Inti lainnya tidak sepenuhnya diperlukan. 

"Saya berencana untuk kembali ke pantai jika kami terus mencari inti, tetapi karena 
rencana kami berubah, saya katakan kami bermalam di sini. Aku juga harus memeriksa 
peralatannya." 

Shin tidak menyangka harus menyiapkan peralatan khusus lainnya segera setelah 
menyediakan peralatan laut pasir: dia sedikit kesal. 

Untuk Schnee dan yang lainnya, dia bisa menggunakan peralatan dari era game, jadi dia 
hanya perlu mempersiapkannya untuk Tiera dan Milt, seperti yang dia lakukan sebelum 
menyeberangi lautan pasir. 

Itu bukan banyak pekerjaan dengan cara apa pun: itu lebih merupakan masalah suasana 
hati. 

Mereka tidak bisa menggunakan kereta kuda di hutan, jadi mereka biasanya maju dengan 
berjalan kaki. 

Mungkin berkat Nomor 37 yang setuju untuk bekerja sama, skill pendeteksian party 
sekarang bekerja dengan normal. Tidak ada halangan lagi: mereka bisa melihat dengan 
jelas monster-monster yang berserakan di sekitar hutan. 

"Saya heran mengapa ada yang berkelompok, sementara yang lain tersebar seperti itu?" 
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"Sepertinya mereka tidak terkonsentrasi di area tertentu, jadi mungkin itu hanya tipe 
monster mereka? Dilihat dari ukuran ikonnya, mereka semua adalah monster berukuran 
kecil." 

Milt menyinggung distribusi monster, jadi Shin memberikan pandangannya tentang topik 
itu. 

Distribusi monster di hutan tidak seragam: kebanyakan dari mereka berada di area asal 
serangan Nomor 43. Namun, ukuran berbagai kelompok itu tidak teratur, dan 
penempatannya juga tampak serampangan. 

"Memikirkannya, kita tahu tentang afinitas mereka, tetapi bukan tentang perbedaan level 
atau kekuatan mereka, jika ada." 

"Benar. Dalam hal pertempuran, saya membayangkan kita hanya memiliki musuh di sekitar 
kita, jadi saya tidak pernah memikirkannya." 

Percakapan Schnee dan Filma membawa Shin ke kesadaran yang sama. 

Ketika Eleven meminta bantuan Shin, dia tidak berpikir akan ada perbedaan besar dalam 
kekuatan antara dirinya dan Penjaga lainnya: dia mungkin akan kesulitan menang jika 
mereka menghadapinya dua lawan satu, tapi hanya itu. 

Dia tidak bertanya tentang perbedaan kekuatan di antara para Penjaga. 

"Apa yang kamu ketahui tentang ini?" 

"Saya percaya itu tergantung pada monster yang menjadi basis para Penjaga, lokasi 
pertempuran, dan kedekatan antara para Penjaga. Namun, Guardian nomor tunggal adalah 
pengecualian. Penjaga dua digit seperti tuanku tidak memiliki peluang melawan mereka, 
bahkan jika mereka bertarung sebagai sebuah tim." 

Salinan Gelganger dengan jelas menjawab pertanyaan Shibaid: tampaknya tidak ada yang 
disembunyikan. 

Mengesampingkan kebenaran penilaian Gelganger sejenak, Shin bertanya-tanya makhluk 
macam apa yang bisa terlalu kuat untuk dikalahkan oleh banyak Penjaga --- saat dia 
melihat pemandangan yang bergerak melewati mereka, dia merasakan bahaya merayap 
dari dalam. 

Nomor 37 menciptakan lautan pepohonan. Nomor 43 memperluas wilayah vulkaniknya. 

Penjaga ini, makhluk yang mampu mengubah lingkungan dengan relatif mudah --- jauh 
lebih rendah daripada rekan satu digit mereka. 

Bahkan jika kekuatan Shin telah tumbuh secara eksponensial sejak era game, skala lawan 
seperti itu benar-benar tidak masuk akal. 
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Secara refleks, tangan kirinya meraih katana di pinggangnya --- tetapi Bulan Sejati』 tidak 

ada di sana. Dia telah mencoba berkali-kali untuk memperbaikinya dan memperbaikinya, 
tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan. 

Shin berpikir bahwa solusinya mungkin satu: menggunakan lingkungan paling ideal yang 
dia miliki untuk pekerjaan seperti itu, tungku di rumah guildnya, Studio Misterius Pertama 
Demi Eden』. 

Namun, Barett dari Golden Company belum menemukan informasi apapun tentang Demi 
Eden. 

"Shin, apa ada yang salah?" 

"Tidak, tidak apa-apa. Saya hanya memikirkan peralatan semua orang. " 

Tidak ada gunanya memikirkan masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Prioritas tertinggi 
saat ini adalah masalah yang dihadapi: begitu kata Shin pada dirinya sendiri sambil 
menggelengkan kepalanya. 

Saat matahari terbenam dan sekitarnya menjadi redup, kelompok itu menghentikan 
langkahnya. Mereka hampir keluar dari lautan pepohonan: mereka menemukan tempat 
terbuka yang cukup luas untuk menampung Tsuki no Hokora dan bersiap untuk malam itu. 

"Kami berlari selama setengah hari, pada akhirnya... aku butuh istirahat..." 

"Sama disini..." 

Semua anggota party memiliki kemampuan yang jauh melebihi rata-rata orang, tetapi 
mereka memiliki spesialisasi yang berbeda. 

Mereka yang kelelahan dalam suara mereka adalah Tiera, karena tidak banyak waktu 
berlalu sejak statistiknya tumbuh, dan Sety, yang mengorbankan statistik fisik untuk 
memprioritaskan sihir. 

Tiera telah tinggal di hutan untuk waktu yang lama, jadi hari lari yang panjang hari ini telah 
membebani mentalnya daripada fisiknya, karena dia belum pernah melakukan hal seperti 
itu sebelumnya. 

Sety, di sisi lain, mencapai kecepatan tinggi saat berlari melalui sihir, tapi itu tidak bisa 
digunakan di tempat yang penuh dengan rintangan seperti lautan pepohonan tempat 
mereka berada: dia terpaksa berlari dengan kedua kakinya. 

Pixies sering tinggal di hutan, tetapi Sety --- karena keadaan khususnya --- hampir selalu 
tertutup di Desa Peri-nya. 
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Dia tidak kehabisan energi sepenuhnya, tetapi berlari di hutan yang penuh dengan 
rintangan setelah kekosongan 100 tahun bukanlah hal yang mudah. 

"Tiera belum memahami batas statistiknya, jadi tidak apa-apa, tapi kamu benar-benar tidak 
sehat, Sety." 

"Memang, rejimen pelatihan baru diperlukan." 

"Heh!?" 

Sety merosot di meja ruang tamu --- saat Schnee tersenyum lembut padanya, sementara 
Shibaid memasang ekspresi sangat serius di wajahnya. 

Tidak heran Sety bereaksi dengan terkejut setelah melihat kilatan mengancam di mata 
mereka. Bahkan Shin, yang hanya melihat mereka dari samping, bisa tahu. 

"A-apa itu artinya, aku juga...?" 

"Saya pikir ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk memahami sejauh mana 
kemampuan Anda, Tiera. Untuk mengubah statistik Anda secara drastis adalah pengalaman 
langka di zaman ini. " 

"Sangatlah sulit untuk memahami batas seseorang. Setelah pertempuran ini berakhir, Anda 
harus berpartisipasi dalam pelatihan Sety. Saya pikir Anda telah mencapai kekuatan yang 
cukup juga. " 

"Aku tahu itu..." 

Bahu Tiera jatuh pasrah. Sety dengan lembut meletakkan tangan di bahunya: dia telah 
menemukan pendamping untuk "kesengsaraannya". 

"Kenapa kamu tidak bergabung dengan mereka juga, Milt? Statistikmu juga menjadi lebih 
tinggi, kan?" 

"Oh tolong jangan pedulikan aku, aku hanya akan melihat apa yang berubah saat melawan 
monster, tidak masalah." 

Shin membisikkan pertanyaan itu kepada Milt, sehingga yang lain tidak akan mendengar, 
dan dia dengan cepat bersembunyi di belakangnya, menolak dengan sopan dengan senyum 
lebar di wajahnya. 

"Apakah kamu pernah menerima pelatihan Schnee sebelumnya?" 

"Dan saya pikir saya akan mati ... dia pergi jauh lebih keras pada saya daripada yang lain ..." 

Shin telah menebak dengan benar: Milt telah dimasukkan melalui pemeras pepatah 
rupanya. Schnee sangat ketat karena dia adalah mantan pemain, mungkin. 
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Setelah makan malam, Shin menuju ke bengkel. Dia harus menambahkan ketahanan panas 
pada peralatan pesta, menyiapkan peralatan tambahan dan memutuskan peralatan apa 
yang akan diberikan kepada Yuzuha. 

Mereka sudah mengalami area bersuhu tinggi di Hinomoto, tetapi mereka akan 
menghadapi Guardian kali ini. Mereka tidak pernah bisa terlalu siap. 

Shin sepatutnya menambahkan ketahanan panas ke peralatan, kemudian membuat 
aksesori tambahan dengan hati-hati. 

"Baiklah, mari kita lihat bagaimana itu cocok." 

"Berhenti di sana. Itu jari manis kirimu." 

Milt telah mengikuti Shin kali ini juga: dia mencoba menguji bagaimana aksesori cincin itu 
pas, tetapi Shin menghentikannya sebelum dia bisa menyelipkannya di jari manis kirinya. 
Dia punya firasat dia akan menarik sesuatu seperti itu, jadi gerakannya mulus. 

"Ketika kamu mengatakan kamu menginginkan aksesori tipe cincin, aku tahu kamu akan 
melakukan ini ... dan aku benar, ya?" 

"Ya, kurasa memang begitu. Yah, itu akan menjadi penghalang yang baik bagi siapa pun 
yang berpikir untuk melamarku sebenarnya. Jika Schnee memberikan OK, bisakah saya 
memakainya di jari manis saya?" 

Tanpa sepengetahuan Shin, di dunia ini cincin kawin cukup umum: terutama kasta yang 
lebih kaya seperti bangsawan dan pedagang membuatnya dengan bahan berharga, baik 
hanya sebagai cincin atau alat sihir berbentuk cincin, untuk diberikan kepada pasangan 
mereka. 

Dalam kasus banyak pasangan, memiliki cincin yang lebih berharga daripada yang lain 
menandakan status yang lebih tinggi. Shin mau tidak mau berpikir bahwa dibandingkan 
dengan nilai cincin itu, pikiran, emosi, dan niat pasangannya lebih penting. 

Aksesori tipe cincin yang dibuat Shin ada di Orichalcum: dia juga menggunakan pecahan 
batu rubi dan safir, meskipun hanya untuk memasang mantra. 

Pesona itu sendiri juga tingkat tinggi. Untuk mendapatkan cincin yang lebih berharga 
hampir tidak mungkin di negara kecil, sementara di negara besar itu akan dianggap sebagai 
harta nasional. 

Milt menambahkan bahwa kebanyakan orang akan menyerah padanya ketika mereka 
melihat cincin itu. 

"Yah, jika kau mengatakannya seperti itu, kurasa...asalkan Schnee setuju dengan itu. 
Setidaknya itu akan memberimu kedamaian dan ketenangan." 
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"Baiklah kalau begitu." 

Milt tidak membuang waktu; dia langsung memasangkan cincin di jari manis kirinya. 

"Hehehe...sebenarnya, aku sudah meminta izin pada Schnee." 

"Kamu bisa mengatakan itu dulu ..." 

Pertukaran sebelumnya semuanya sia-sia, pikir Shin. Dia juga sedikit terkejut tentang 
betapa mudahnya Schnee memberikan izin. 

Cincin kawin Shin dan Schnee sebenarnya belum lengkap. Mereka tidak bertunangan 
secara resmi, tapi Shin berpikir dia akan lebih peduli dengan formalitas seperti itu. 

Setelah menyiapkan peralatan Yuzuha, Shin pergi tidur. 

Kebetulan, ketika Shin sedang mempersiapkan peralatan Yuzuha, Milt berada di sudut 
bengkel, menatap cincin barunya dengan seringai di wajahnya. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 18 - 3.5 
Keesokan harinya, pesta Shin pindah saat fajar. 

Di wilayah Nomor 43, tidak ada wilayah yang bisa dianggap aman. 

Menggunakan Barrier】 dan Barricade】 Tsuki no Hokora, bersama dengan kemampuan 

bertahan party, mereka mungkin bisa menghabiskan malam dengan aman bahkan di sana, 
tapi Shin yakin mereka akan diserang pada malam hari. 

Dia berencana untuk menempuh jarak sejauh mungkin di siang hari dan mencapai Tempat 
Suci sesegera mungkin. 

"Kita akan segera memasuki kawasan vulkanik. Apakah peralatan Anda sudah siap dan 
berfungsi, teman-teman? " 

Semua member menjawab positif. Mereka semua mengenakan aksesoris tambahan dan 
mantel pendek, siap bertarung kapan saja. 

Mantel pendeknya adalah Mantle of Searing Flames, perlengkapan yang dilengkapi dengan 
sifat anti-panas. Shin telah menambahkan ketahanan panas pada sifat bawaan mantel, 
memberikan perlindungan ganda terhadap panas. 

Shin memeriksa perlengkapannya sendiri juga, lalu melangkah keluar dari lautan 
pepohonan. 

Mereka akan berjalan kaki, seperti yang mereka lakukan di hutan. Hanya Sety dan Tiera 
yang sedikit berbeda: karena medannya datar, Sety menggunakan keahliannya, gerakan 
berkecepatan tinggi bertenaga sihir. Kagerou ingin Tiera menungganginya, jadi dia naik ke 
punggungnya dan menggunakan kesempatan itu untuk memindai sekeliling untuk mencari 
ancaman. 

"Ini baru permulaan, kurasa" 

Di daerah yang berbatasan dengan lautan pepohonan, tanahnya hangus hitam, terbakar di 
sana-sini. Untuk area bersuhu tinggi, masih cukup ringan: berkat peralatannya, pesta tetap 
terasa sejuk. 

Namun, satu titik berwarna merah cerah, jelas jauh lebih panas daripada sekitarnya. 
Mereka tidak yakin ada sesuatu di sana, tapi itu terlalu mencolok untuk tidak berarti apa-
apa. 

Kelompok Shin mengubah arah mereka sedikit untuk memeriksa tempat itu, yang tumbuh 
lebih besar saat mereka mendekatinya. Segera, mereka menyadari bahwa itu menyerupai 
tubuh manusia. 
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"Jadi itu salah satu Raksasa Lava yang mereka bicarakan? Itu benar-benar terlihat seperti 
seseorang menghancurkan dempul untuk membuat seseorang..." 

Kepala tidak memiliki fitur wajah, hanya lampu berkedip merah dan hitam. Tingginya kira-
kira 4 mel. 

------ Gundukan Merah Tingkat 373 

Analisis】 menunjukkan nama resmi dan level Raksasa Lava. Shin dan yang lainnya tidak 

ingat pernah melihat monster seperti itu, tapi datanya tersedia. 

"Levelnya lebih rendah dari yang diharapkan. Saya kira itu cukup berbahaya jika Anda 
memiliki afinitas yang buruk. " 

Warhunds berada di atas level 500, tetapi beberapa monster lain yang mereka lihat di 
lautan pepohonan memiliki level yang lebih tinggi dari mereka. Mempertimbangkan 
afinitas dan perbedaan ukuran, Red Mound akan menjadi lawan yang merepotkan. Jika 
monster lautan pohon harus menghadapi banyak dari mereka pada saat yang sama, 
mereka pasti akan mengalami waktu yang sangat sulit. 

"Baiklah kalau begitu, mari kita lihat apa yang bisa kulakukan." 

Sety sudah siap: dia menggunakan Skill di Red Mound. 

Bola air raksasa muncul di atas kepala monster itu, lalu terbang ke arahnya dengan 
kecepatan seperti panah terbang. 

Gundukan Merah mengangkat tangannya, mungkin untuk bertahan, tetapi bola air itu 
menyebar sebelum bisa melakukan apa pun. 

Keterampilan Sihir tipe air Giga Splash】 

Bola air besar itu terbelah menjadi beberapa bola kecil dengan berbagai ukuran, yang 
menghujani Red Mound. Yang lebih kecil berukuran sekitar 20 cemel, sedangkan yang lebih 
besar selebar 60 cemel. 

Biasanya, pukulan bola air Penyihir sama dengan pukulan kekuatan penuh pria dewasa jika 
itu kecil atau dilindas oleh kereta kuda jika besar. 

Kekuatan tumbukan bola air Sety dengan jelas ditunjukkan oleh tubuh Gundukan Merah, 
yang sekarang penuh dengan lubang. 

Tubuh empat mel monster itu bukan untuk dipamerkan: ia memiliki massa sebanyak 
penampilannya dan pertahanan yang sesuai dengan levelnya; sifatnya yang setengah cair 
juga memberikan fleksibilitas yang cukup besar. Itu memiliki semua sifat ini, namun ... 

Bola air yang berserakan benar-benar melubangi pertahanannya. 
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Inti monster itu mungkin telah dihancurkan juga: lengannya masih terentang, Gundukan 
Merah jatuh ke depan dan meleleh ke tanah. Medan mendesis saat asap membubung di 
udara, tetapi tidak ada tanda-tanda kebangkitan. 

"...yah, itu sekitar level 300, kurasa ini normal..." 

"Benar. Kita mungkin menemukan yang levelnya lebih tinggi di depan." 

Semuanya berakhir dengan sangat cepat. Sety, yang telah bersiap untuk memberikan yang 
terbaik dalam pertempuran, merasa kempes. 

Roh Air Milt juga berdiri dalam bentuk seperti tombak, tetapi tidak memiliki kesempatan 
untuk bergabung dalam keributan dan tampak agak sedih. 

Beberapa saat kemudian, bekas Red Mound berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan 
lebih gelap, sampai menjadi gumpalan hitam hangus. 

Karena penampilannya hampir tidak berubah setelah dikalahkan, mereka pikir itu 
mungkin hidup kembali, tetapi tampaknya tidak demikian. 

"Hei, apa menurutmu Tempat Suci bisa benar-benar berubah menjadi magma? Dan kita 
harus menghadapi gerombolan hal-hal ini." 

"Ya, itu mungkin. Ada juga medan magma di dalam game. Kami telah membuat persiapan, 
jadi kami tidak akan berenang di dalamnya secara tiba-tiba." 

Berbeda dengan laut pasir, magma tidak memiliki kemampuan untuk menyedot pelanggar 
yang ceroboh. 

Shin tidak tahu bagaimana itu bertindak dalam kehidupan nyata, tetapi dia tahu cara 
kerjanya di dunia THE NEW GATE dengan cukup baik. Dia juga meminta Schnee 
sebelumnya, untuk memastikan. 

"Sepertinya ada pertempuran di tempat lain juga." 

"Aku ingin tahu apakah orang ini menyimpang dari kelompoknya?" 

Diminta oleh komentar Shin, Shin berbalik dan fokus pada kehadiran pertempuran. 

Dia memindai area tersebut menggunakan keberadaan Red Mound sebagai basis: ada 
kehadiran serupa tidak hanya di jalur mereka, tetapi juga di belakang mereka. Mereka 
masih dekat dengan lautan pepohonan, sehingga tidak sulit untuk mendeteksi pergerakan 
mereka. 

Gundukan Merah yang menyerang lautan pepohonan selalu dalam kelompok 3 atau 4: 
kelompok yang baru saja dikalahkan Shin mungkin adalah bagian dari kelompok seperti 
itu. 
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Namun, mereka tidak bisa kembali untuk memberikan dukungan, jadi mereka melanjutkan 
sambil fokus hanya pada kehadiran di depan mereka. 

"Mereka tidak akan keluar kecuali kamu cukup dekat, sepertinya." 

"Menilai dari kehadirannya, kupikir kau benar." 

Di jalur party Shin ada beberapa titik magma, sama seperti di mana mereka menemukan 
Red Mound. 

Begitu mereka cukup dekat, mereka mengambil bentuk manusia dan menyerang, tetapi 
selama pesta itu cukup jauh, mereka bisa melewati mereka tanpa terjadi apa-apa. Dalam 
wujud manusia, mereka bisa bergerak, meski sedikit, tapi sepertinya mereka tidak 
mendekati party. 

"Mereka menjadi lebih banyak." 

"Kurasa itu berarti Tempat Suci lebih dekat. Aneh bahwa level mereka tidak meningkat. " 

Dengan kecepatan pesta itu, mereka akan mencapai Tempat Suci dalam waktu sekitar satu 
setengah hari. Mereka belum menempuh setengah jarak. 

Mereka mengalahkan semua monster yang tidak bisa mereka hindari, tapi level mereka 
masih sekitar 400. 

Itu adalah ancaman serius menurut standar dunia ini, tetapi untuk party Shin mereka 
hanya makanan untuk sihir Air Sety. 

"Itu selalu monster yang sama, apakah ini strategi mereka?" 

"The Guardian seharusnya bisa memilih monster mana yang akan dibuat, jadi kurasa itu 
disengaja. Itu memang terasa aneh." 

Monster yang muncul di benua, yang dilawan oleh party Shin bersama pasukan Empire dan 
Church Warband, terdiri dari tiga jenis: monster tipe pengubah bentuk yang dipimpin oleh 
Gelganger, tipe binatang berkaki empat, dan tipe serangga. 

Terlebih lagi, jika Nomor 37 mengatakan yang sebenarnya, dan benar-benar tidak pernah 
menyerang Sebelas, Penjaga Arahabaki seharusnya bisa menelurkan monster tipe 
Tumbuhan juga. Namun party itu tidak menemukan apapun selain Red Mounds. 

Gundukan Merah sepertinya hanya tersebar secara acak, bukan untuk mengirim misi 
penyerangan. 

Filma menyuarakan keraguannya dan Shibaid mencoba menemukan jawaban, tetapi dia 
juga merasa curiga. Dia melemparkan tatapan tajam ke Red Mounds. 
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Setelah itu, kemajuan party menjadi benar-benar lancar. 

Mereka lebih sering bertarung melawan Red Mounds, tapi mereka semua kalah dengan 
satu mantra Air dari Sety. Mereka jarang harus berhenti untuk bertarung. 

Shin ingin maju sebanyak mungkin hari itu, jadi itu bukan situasi yang buruk sama sekali, 
tapi dia merasa aneh bahwa sepertinya tidak ada reaksi terhadap "gangguan" mereka. 

"Para Penjaga seharusnya melihatku sebagai target prioritas utama...tapi aku ingin tahu 
apakah yang ini juga berbeda." 

"Bos di sini berpura-pura menjadi Guardian yang berbeda, kan? Mungkin tidak terikat oleh 
aturan yang sama seperti yang lain, seperti Eleven." 

Gundukan Merah muncul, pesta melambat, Sety menembakkan mantra, mereka 
mempercepat lagi. 

Itu mulai menjadi rutinitas, membuat Sety bosan. 

"Itu tidak akan mencoba untuk bernegosiasi, kan?" 

"Sejujurnya saya tidak tahu apakah ini serius tentang hal invasi, tetapi jelas bahwa itu yang 
menyerang. Aku ragu kita akan keluar dari ini dengan damai. Menurut Nomor 37, Nomor 
43 adalah orang di balik invasi monster ke benua itu. Jika itu benar, itu pasti menargetkan 
saya. Bahkan jika dikatakan mereka tidak berencana untuk benar-benar membunuhku, 
tidak mungkin aku bisa mempercayainya." 

Baik Heltoros dan Selcikeus dengan jelas melihat Shin sebagai target untuk dimusnahkan. 

Yang tidak biasa, mengingat motivasi Wali. Tapi menyerang Guardian lain dengan jelas 
menunjukkan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Shin tidak mengharapkan Penjaga 
Arahabaki untuk mengusulkan negosiasi. 

"Selain itu---hm? Apa itu?" 

Di tengah kalimatnya, Shin melihat sesuatu di gurun. Itu adalah pilar merah, terlihat jelas di 
kejauhan. 

Dia memeriksanya lagi dengan Clairvoyance: pilar merah itu semi-transparan dan memiliki 
inti berwarna merah dan hitam, seolah-olah terbuat dari darah yang digumpalkan. 

Pilar itu memiliki tali seperti vena yang mengalir di atasnya, dari mana Red Mounds 
tampaknya dihasilkan. 

"Jadi kekuatan sihir tidak mengalir secara alami, benda itu yang menciptakannya. Aku tidak 
ingat pernah melihat monster itu." 
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"Aku juga tidak tahu setiap monster... dan aku belum pernah melihat Red Mounds di dalam 
game." 

Shin menggelengkan kepalanya pada pertanyaan Milt. Dia pikir dia tahu sebagian besar 
monster THE NEW GATE, tapi tidak bisa mengingat hal seperti itu. 

Ada monster yang dia kenal meskipun dia belum pernah menemukannya, tapi itu juga 
bukan salah satunya. Itu adalah monster yang sama sekali tidak dikenal. 

"Saya juga belum pernah melihat yang seperti itu. Bagaimana dengan orang lain?" 

Tidak ada yang menjawab positif pertanyaan Schnee. 

Filma, yang telah disegel untuk waktu yang lama, dan Sety dan Tiera, yang telah tinggal di 
daerah terpencil, dapat dimaafkan: tetapi bahkan Schnee dan Shibaid yang berumur 
panjang dan berpengalaman tidak tahu apa-apa. 

"Baiklah, mari kita gunakan strategi yang sama, suruh Sety menyerang terlebih dahulu dan 
lihat apa yang terjadi. Sepertinya itu tidak akan membiarkan kita lewat. " 

Kehadiran monster tak dikenal itu berbeda dari Red Mounds yang diperangi party sampai 
saat itu. Itu jauh lebih jelas dan intens daripada kehadiran Red Mounds yang samar dan 
ambigu. 

Mungkin itu mendeteksi pendekatan party: tiga pola seperti mata muncul di permukaan 
pilar merah. Pola mata kiri dan kanan terbuka: tidak hanya mata, tetapi pola itu sendiri 
bergerak ke atas dan ke bawah. 

"Ini agak menyeramkan." 

"Sangat setuju." 

Inti merah dan hitam dari pilar itu tidak berbeda dengan hati. Organ seperti mata tampak 
sangat realistis, yang tidak memberikan kesan yang menyenangkan. 

Setelah melirik ke kiri dan ke kanan, mata itu melihat party Shin dan terpaku padanya. 

Saat mereka mendekat, ukuran sebenarnya dari pilar itu menjadi jelas. Tingginya sekitar 6 
mel dan lebarnya 3 mel. 

Mata berubah sepenuhnya diam begitu mereka menemukan Shin, dengan efek meresahkan. 

"Hei, masih ada lagi." 

Sebelum pertempuran yang tak terhindarkan, Shin mengamati sekeliling sambil 
memperluas radius Clairvoyance】 secara maksimal: dia kemudian menemukan pilar lain 

yang mirip dengan yang ada di depan mereka. 
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Berkat statistiknya yang ditingkatkan, jangkauan deteksinya juga lebih luas: dia bisa 
melihat beberapa pilar lainnya. Meskipun dia tidak bisa benar-benar melihat mereka, 
keterampilan pendeteksiannya juga menemukan banyak kehadiran lainnya. 

"Yah, itu mencoba untuk mengambil alih lautan pepohonan, tidak mungkin hanya ada satu 
dari ini." 

Penilaian Filma sangat tepat. 

Monster penyerang hanya menyerang sisi barat hutan, tapi itu adalah area yang jauh lebih 
luas dari Tempat Suci aslinya. 

Pilar itu terus menghasilkan Red Mounds, tetapi hanya satu yang tidak dapat menyediakan 
"tenaga kerja" yang cukup agar invasi berhasil. 

"Saya telah menemukan dua pilar lagi. Bagaimana denganmu, Shin?" 

"Empat di sini. Dua di luar yang satu ini, lalu masing-masing satu di timur dan barat. Yang 
di depan tampaknya lebih jauh daripada yang di kanan dan kiri. Jika kita menghitung area 
yang sebenarnya tidak bisa saya lihat, masih ada lagi. Itu mungkin penghalang pertahanan 
Tempat Suci." 

Shin memeriksa peta dan melihat bahwa monster berada pada jarak tertentu dari Tempat 
Suci. 

Itu tampak seperti parit pertahanan yang didirikan desa-desa kecil untuk melindungi diri 
mereka dari monster atau bandit. 

Jika mereka memiliki tali atau benda serupa yang diikat di antara mereka, mereka akan 
terlihat persis sama, tetapi sepertinya tidak ada hal semacam itu. 

------ Pilar Inti Merah Level 700 

Begitu mereka lebih dekat, Analyze】 menampilkan nama monster itu, meskipun Shin 

belum pernah mendengarnya. Dia bertanya kepada Schnee dan yang lainnya, tetapi reaksi 
mereka sama. 

"Kurasa kita hanya bisa mencoba memukulnya sekali dan melihat apa yang terjadi. Tetap 
waspada, semuanya. " 

Mereka harus melawannya jika mereka ingin tahu serangan apa yang digunakannya. Shin 
ingin mengatasi situasi secepat mungkin, tetapi mereka tidak tepat waktu: mereka tidak 
akan terburu-buru maju sembarangan. 

Jika monster itu memiliki pertahanan yang sangat tinggi dan membutuhkan waktu lama 
untuk dikalahkan, dapat bangkit kembali tanpa batas waktu, atau memiliki kemampuan tak 
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terduga lainnya, mereka akan mundur dan membuat strategi baru. Mereka punya cukup 
waktu untuk itu. 

Mereka berada di wilayah yang dikendalikan oleh Nomor 43: mungkin ada monster lain 
selain yang ada di depan mereka. Mereka harus waspada terhadap ancaman yang datang 
dari segala arah. 

"Kalau begitu aku pergi dulu." 

Sety menembak Giga Splash】 ke Pilar Inti Merah, mantra yang sama yang telah mengubur 

begitu banyak Gundukan Merah sampai saat itu. 

Mereka masih terlalu jauh bahkan untuk keterampilan menembak untuk mencapai 
monster itu, tetapi Giga Splash】 Sety secara alami memiliki jangkauan yang lebih panjang 

dari biasanya. Bola air itu melengkung di udara, seperti bola meriam, langsung menuju ke 
Pilar Inti Merah. 

Proyektil air, bagaimanapun, dicegat dan dimusnahkan oleh sinar panas terbakar yang 
dilepaskan oleh monster bermata itu. 

"Hmm, itu berbeda dari magma yang bisa dimuntahkan Red Mounds." 

"Itu terlihat seperti konsentrasi sihir Api. 50 mel lagi dan kami akan berada dalam 
jangkauan, saya pikir. " 

Di antara Red Mounds yang dikalahkan oleh party Shin, beberapa menggunakan serangan 
yang bertepatan dengan apa yang dikatakan Warhund. 

Serangan-serangan ini dekat dengan tembakan cairan bertekanan, seperti pistol air. Sinar 
Pilar Inti Merah, bagaimanapun, benar-benar berbeda, baik dalam kekuatan ofensif dan 
penampilan. 

Bahkan jika mantranya dinetralkan, Sety tidak terpengaruh. Dia menembak lebih banyak 
bola air, untuk menganalisis jangkauan, kekuatan ofensif, dan frekuensi serangan monster 
itu. 

Tiera menggunakan keterampilan yang membagi panahnya menjadi banyak yang lebih 
kecil, untuk membantu dalam analisis. 

"Aku tidak tahu apakah itu kekuatan penuhnya, tapi perisai Shibaid bisa menerimanya 
tanpa masalah. Saya katakan kita terus seperti ini sementara saya terus menembak Giga 
Splash】." 

"Saya setuju." 

Shibaid mengangguk pada proposal Sety. 
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Untuk jaga-jaga, Shin mengeluarkan tiga perisai kecil berbentuk tetesan air mata dari kotak 
item. Dia melengkapi satu dan memberikan dua lainnya ke Schnee dan Milt. 

Jangkauan mereka lebih kecil dari Great Shell Shield of Collision』 milik Shibaid, tetapi 

mereka bisa menciptakan penghalang pelindung. 

Jika mereka harus dengan cepat menutupi anggota party lainnya, perisai akan lebih 
berguna daripada sarung tangan atau senjata mereka. Mereka tidak bisa membuang 
kemungkinan serangan Pilar Inti Merah terdekat mencapai mereka. 

"Bolanya semakin kuat dan semakin cepat saat kita semakin dekat. Tetap waspada!" 

Pesta itu sekarang berjarak sekitar 500 mel dari Pilar Inti Merah. 

Pada awalnya, ia menggunakan beberapa sinar untuk menembus bola air Sety selama 
rentang beberapa detik, tetapi sekarang --- sementara jumlah sinar yang ditembakkan pada 
saat yang sama tidak berubah --- balok dapat menembus bola air saat tumbukan. Itu bisa 
mengatur bahkan jika Sety meningkatkan jumlah bola air. 

Tiera menembakkan panah dan serangan tombak Milt melalui Roh Airnya, tetapi semuanya 
ditembak jatuh oleh balok yang lebih kecil. 

Pilar Inti Merah menembakkan sinar dari pola seperti matanya, tetapi setiap pola dapat 
menembakkan banyak sinar. 

"Bisakah kamu menyerahkan ini pada Shibaid dan aku?" 

"Ya, kamu yang terbaik untuk ini. Lanjutkan." 

Shin mengangguk ke Filma. 

Untuk menghancurkan penghalang yang kokoh, pukulan kuat dari senjata tumpul sangat 
ideal. Meskipun tipe mereka berbeda, Scarlet Moon』 Filma dan Placid Moon』 Shibaid 

keduanya bisa menghancurkan saat mereka memotong target mereka, berkat massa 
mereka. 

Mereka juga jauh lebih tangguh daripada senjata tumpul kelas tinggi, jadi Shin 
mempercayakan situasi seperti itu kepada mereka. 

Setelah Filma memberi sinyal, Shibaid juga berakselerasi. Saat mereka melompat ke depan, 
sinar langsung terkonsentrasi pada mereka. 

"Ayo!!" 

Mereka bereaksi dengan waktu yang sama persis. 
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Filma menghindari balok, berjalan dalam pola zig-zag. Dia terkadang melompati mereka, 
menggunakan fungsi pengusiran kekuatan sihir armornya untuk mengubah arah di udara. 

Shibaid, di sisi lain, bergegas menuju Pilar Inti Merah, memegang Great Shell Shield of 
Collision』 di depan. 

Sinar itu mengenainya secara langsung, tetapi semuanya dibelokkan: dia bisa melanjutkan 
rute terpendek ke target tanpa melambat. 

Saat sinar terkonsentrasi pada keduanya, bola air dan panah Sety dibiarkan tanpa 
pengawasan. 

Bola air meledak di depan Pilar Inti Merah, merusak penghalangnya. 

Suara tumpul palu yang memukul logam bergema di sekitarnya. Setelah satu, dua pukulan, 
pola seperti suara statis melintasi permukaan monster itu. 

Di sana, panah dan tombak air menyerang. Mereka tidak bisa sepenuhnya menembus pilar, 
tetapi memanfaatkan jumlah mereka untuk menurunkan penghalang. 

Mungkin karena kerusakan yang terakumulasi, jumlah balok secara bertahap berkurang. 
Filma dan Shibaid tidak melewatkan kesempatan untuk mendekati monster itu. 

Kedua senjata mereka mulai bersinar. 

Filma berwarna merah, Shibaid hijau. Pilar Inti Merah sepertinya tidak memiliki cara untuk 
mempertahankan diri dari jarak dekat: Shibaid menyerang lebih dulu dengan tebasan 
vertikal dari Placid Moon』 miliknya seolah-olah menyendok pilar ke atas. 

Keterampilan Bela Diri tipe kapak Steel Splitter】. 

Ayunan penuh Placid Moon』, disertai dengan suara pecahan kaca. Sebuah busur hijau 

ditarik di udara, merobek penghalang monster itu. 

Steel Splitter】 meningkatkan kerusakan sesuai dengan pertahanan target dan 

menyebabkan kerusakan tambahan pada karapas dan baju besi. 

Memasangkannya dengan kekuatan lengan Shibaid dan kekuatan ofensif Placid Moon』 

menghasilkan kehancuran lebih dari 70% penghalang Pilar Inti Merah. 

Dan giliran Filma. 

Dia bertindak setelah Shibaid karena dia mempercayainya untuk menyebabkan banyak 
kerusakan. Scarlet Moon』 mengayun ke bawah pada tubuh monster yang terbuka. 

Keterampilan Bela Diri tipe pedang Pemburu Inti】. 
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Dari pertempuran mereka melawan Red Mounds, kelompok Shin telah mengetahui bahwa 
mereka rentan terhadap serangan yang efektif melawan monster tipe Mineral. Sepertinya 
Pilar Inti Merah, pencipta mereka, memiliki karakteristik yang sama: maka Filma memilih 
Skill ini. 

Monster itu menciptakan penghalang lain, mungkin sebagai perjuangan terakhir, tapi itu 
lebih kecil dan jauh lebih lemah daripada yang dihancurkan Shibaid. 

Scarlet Moon』 Filma membelah Pilar Inti Merah menjadi dua, penghalang semi-

transparan dan semuanya. 

Setengah yang terputus jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, itu menjadi hitam. 

"...sepertinya tidak hidup kembali." 

Shibaid, senjatanya masih siap, memastikan intinya benar-benar habis. Filma, setelah 
memeriksa sekeliling untuk mencari ancaman baru, melihat intinya dan mengangguk 
setuju. 

Sisa pesta kemudian menyusul mereka. 

Mereka telah mewaspadai Pilar Inti Merah lainnya yang bergabung dalam keributan, tetapi 
mungkin karena jarak, atau karena mereka tidak pernah berniat, mereka tidak 
menunjukkan gerakan apa pun. 

"Haruskah kita terus seperti ini?" 

"Tidak, ada banyak pilar ini di depan, dan ini hampir malam. Dilihat dari posisi mereka, kita 
mungkin perlu sepanjang malam untuk melewati mereka. Mari kita mundur sekarang, cari 
tempat untuk bermalam." 

Insting Shin memberitahunya bahwa pertarungan yang sebenarnya belum dimulai. 
Berdasarkan posisi monster, mereka jelas fokus pada pertahanan. 

Pesta masih memiliki banyak energi yang tersisa, tetapi mereka juga telah berjalan sejak 
pagi. 

Mereka tidak tahu apa yang akan menunggu di Tempat Suci, jadi mereka ingin 
menghadapinya dalam kondisi terbaik. 

"Namun, ada risiko memberi musuh kelonggaran untuk memperkuat pertahanan mereka." 

Shibaid setuju bahwa Shin membuat poin yang masuk akal, tetapi tetap menyuarakan 
keprihatinannya. 
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Musuh pasti sudah tahu bahwa seseorang yang mampu melenyapkan kekuatan pertahanan 
mereka telah muncul. Mereka pasti akan memperkuat pertahanan mereka sebanyak yang 
mereka bisa. 

"Masih ada jalan panjang menuju Tempat Suci. Bahkan jika kita pergi sekarang, mereka 
akan memiliki cukup waktu untuk memperkuat pertahanan mereka, bukan begitu?" 

Kedua pendapat memiliki satu ons kebenaran bagi mereka. 

Sety, bagaimanapun, mengatakan bahwa Tempat Suci masih cukup jauh: jarak yang mereka 
tempuh dari lautan pepohonan sampai posisi saat ini kira-kira dua pertiga dari jalan 
sampai Tempat Suci Nomor 43. 

Bahkan jika mereka maju tanpa istirahat, mereka masih memiliki beberapa jam untuk 
berlari sebelum mereka mencapai tujuan mereka. 

"Hmm, kurasa kita seharusnya tidak terlalu memaksakan diri." 

Shibaid melihat ke arah Tempat Suci dan berbisik. 

Setelah diskusi singkat dan bertukar pendapat, rombongan memutuskan untuk mundur 
untuk sementara waktu dan beristirahat untuk malam ini. 

Shin memiliki sesuatu dalam pikirannya: setelah makan malam, dia meninggalkan Tsuki no 
Hokora untuk berbicara dengan Shibaid. 

"Sepertinya kamu sedikit gelisah." 

"... itu mungkin." 

Ketika Shin membuka pintu, suara Filma dan Shibaid mencapai telinganya. 

"Lagipula, mungkin ada monster baru yang muncul di benua itu. Tembok itu seharusnya 
sudah berdiri sekarang, tetapi kamu tidak bisa tidak khawatir, kan?" 

"Hmm..." 

Shibaid tidak bisa menyangkal klaim Filma. 

Dari tiga gerombolan monster yang muncul di benua itu, dua telah dibasmi oleh Shin. Yang 
lain telah kembali ke pulau bersama rombongan. Dapat dikatakan bahwa situasinya tidak 
berbahaya lagi. 

Namun, monster bisa muncul karena alasan selain niat Penjaga. Ada juga ketidakhadiran 
Wolfreet yang mencurigakan: monster itu tidak muncul sekali pun setelah kemunculan 
pertamanya. 
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Shibaid ingin menyelesaikan masalah saat ini secepat mungkin dan memastikan monster 
tidak menginvasi benua lagi: mau tidak mau dia merasa cemas. 

"Kita harus percaya pada mereka, orang-orang yang melindungi benua dari monster 
selama ini. Mereka mungkin tidak sekuat kita, tapi mereka sama sekali tidak lemah, kan?" 

"Memang ... hah, sepertinya aku semakin khawatir seiring bertambahnya usia." 

"Hei, jika kamu mengatakannya seperti itu, kamu juga sedang membicarakanku!!" 

Filma cemberut dan suasana berubah. 

Shin diam-diam menyelinap kembali ke dalam Tsuki no Hokora, mengakui bahwa tidak 
perlu bantuannya lagi. 
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Vol. 18 - 4.1 
Keesokan harinya, pesta Shin pindah lagi saat fajar. Mereka tidak diserang pada malam hari 
dan mereka dapat memastikan bahwa Pilar Inti Merah yang mereka kalahkan pada hari 
sebelumnya belum terbentuk kembali. 

Musuh ingin mengamati gerakan mereka atau, seperti yang diduga Shibaid, fokus 
memperkuat pertahanan mereka. Mereka tidak tahu yang mana, tetapi hanya bisa maju. 

Party itu memperkirakan level Pilar Inti Merah akan meningkat saat mereka mendekati 
Tempat Suci, serangan dan taktik mereka berubah, tetapi hal semacam itu tidak terjadi: 
mereka mengalahkan monster dengan cara yang sama seperti sebelumnya. 

Kelompok Shin bahkan maju terlalu mulus --- sampai mereka menemukan enam Pilar Inti 
Merah, diatur dalam formasi seperti parit. 

Ketika mereka menyerang Pilar Inti Merah di depan mereka, yang di sebelahnya --- 
meskipun mereka cukup jauh --- menembakkan sinar panas mereka juga. 

Mereka tahu sesuatu seperti itu akan datang cepat atau lambat: Shin dan Schnee segera 
menangkis balok, yang menargetkan Sety dan Milt. 

"Jangkauan mereka akhirnya mulai tumpang tindih. Saya lebih suka semakin dekat saat itu 
masih mudah. " 

"Itu hanya masalah waktu, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu." 

Milt menjawab keluhan Shin sambil mengingat Roh Airnya di sebelahnya. 

Pilar Inti Merah tersebar dalam pola radial, dengan Tempat Suci di tengah: semakin jauh 
mereka dari Tempat Suci, semakin besar jarak di antara mereka. 

Dengan kata lain, di dekat Tempat Suci mereka ditempatkan lebih dekat. Begitu pesta tiba 
di depan Tempat Suci, mereka pasti akan disambut oleh api terkonsentrasi dari beberapa 
Pilar Inti Merah. 

"Sepertinya mereka tidak menargetkan Gelganger." 

"Itu semakin dekat, sama seperti kita, tapi kurasa mereka tidak bisa mencapai setinggi itu." 

Salinan Gelganger ada bersama party, tetapi tubuh utamanya terbang di langit. 

Mereka bisa melihat ikonnya di peta, bahkan jika awan menyembunyikan sosok aslinya. 
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Tidak diketahui apakah Pilar Inti Merah dapat mendeteksi keberadaannya atau tidak, 
tetapi mereka tidak pernah mencoba menembak di luar jangkauan mereka: tidak masalah 
apakah targetnya ada di darat atau di langit. 

"Kita bisa sampai ke Tempat Suci lebih cepat jika kita terbang..." 

"Saat kita mendarat, mereka semua akan menembaki kita." 

Pesta itu belum mencapai area dengan kepadatan tertinggi dari Pilar Inti Merah, jadi masih 
ada waktu di antara setiap pertemuan. 

Sambil mengunyah camilan, untuk mengisi kembali air dan energi, Sety dengan sedih 
menatap ke langit. 

Satu-satunya monster dalam perjalanan ke Tempat Suci adalah Pilar Inti Merah, jadi pada 
titik ini "jalur langit" benar-benar bersih. 

Bahkan jika mereka tidak terbang setinggi Gelganger, selama mereka bisa terbang lebih 
tinggi dari jangkauan Pilar Inti Merah, mereka pasti bisa mencapai Tempat Suci Nomor 43 
dalam waktu kurang dari sehari. 

Namun, seperti yang dikatakan Filma, pendaratan akan menjadi masalah yang sama sekali 
berbeda. 

Jika mereka bepergian di darat, mereka bisa mengabaikan Pilar Inti Merah terlalu jauh 
untuk menargetkan mereka. 

Namun hal-hal akan berbeda di langit: mereka akan diserang dari segala arah saat mereka 
turun ke tanah. 

Shin dan Filma bisa bergerak relatif bebas di udara, jadi mereka mungkin bisa mengelak, 
tapi tidak dengan anggota lainnya. 

Fungsi pengusiran kekuatan sihir yang melekat pada Magic Armor of Hollow Lacquer』 

Filma sangat rumit untuk digunakan: bahkan jika Shin menempel pada peralatan orang 
lain, itu akan memakan waktu sebelum mereka belajar menggunakannya dengan baik. 

Jika tembakan musuh terkonsentrasi pada anggota yang kurang gesit, mereka akan tak 
berdaya di bawah tembakan. 

Itu terlalu berisiko; dorongan sihir juga membutuhkan MP dalam jumlah besar, jadi mereka 
mungkin akan habis bahkan sebelum mereka memasuki Tempat Suci. 

"Hmm...kalau aku, Shin, dan kakak Schnee menggunakan skill penyembunyian, mungkin..." 

"Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, percayalah padaku." 
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Shin juga mempertimbangkan untuk terbang di langit dan melakukan serangan mendadak. 

Masalahnya adalah jika mereka ditemukan, mereka tidak akan memiliki jalan keluar. Jika 
musuh mendeteksi mereka sebelum mereka mendarat, mereka tidak akan membiarkan 
mereka melakukannya dengan aman. 

Dia tidak ingin mencoba sesuatu yang begitu berisiko; bahkan jika mereka menggunakan 
umpan, musuh mungkin akan mengetahuinya. 

Bos musuh di sini adalah seseorang yang mampu berpura-pura menjadi Guardian lain. 
Langit bisa saja dibiarkan tidak dijaga dengan sengaja. 

"Yah, toh kita sudah sejauh ini. Mungkin juga terus seperti ini." 

"Ah, jangan katakan itu..." 

Filma ada benarnya: mereka sudah mulai menerobos garis musuh di darat, bagaimanapun 
juga. 

Sety juga tidak serius mengeluh. Bahkan jika dia cemberut, dia tidak pernah melewatkan 
waktu yang tepat untuk beralih dari menyerang ke mengisi kembali sumber dayanya, dan 
sebaliknya. Itu hanya olok-olok ringan, untuk menjaga konsentrasinya. 

"Kita harus berjarak sekitar satu kemel." 

Beberapa jam kemudian, Schnee mengumumkan jarak yang tersisa ke Tempat Suci. 

Pilar Inti Merah mengepung party ke segala arah pada saat ini. Semua menembak balok 
mereka, secara alami. 

Shibaid memimpin, Schnee dan Milt di samping, sementara Shin berdiri di belakang, 
melindungi party dari balok. 

Mereka semua telah beralih ke perisai yang mampu memproyeksikan penghalang dengan 
ukuran yang sama dari Great Shell Shield of Collision』 milik Shibaid. 

Dari dalam formasi, Tiera menargetkan Red Mounds dan Sety the Red Core Pillars, masing-
masing dengan panah dan mantra sihir. 

"Jika kita mengalahkan mereka semua, kita tidak akan pernah sampai di sana: hanya fokus 
untuk menjaga Pilar Inti Merah dan Gundukan Merah di jalan kita. Kami akan melewati 
mereka sehingga mereka tidak bisa menyerang." 

Mereka tidak mengancam sendirian, tetapi mereka tidak begitu lemah sehingga mereka 
bisa menjatuhkan mereka dalam satu tembakan. 
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Mereka dapat melihat bahwa dinding luar Tempat Suci masih berdiri, jadi begitu mereka 
masuk ke dalam, mereka akan aman dari serangan musuh di luar: kelompok dengan 
demikian memprioritaskan kecepatan gerakan mereka di atas segalanya. 

Bertahan melawan banyak sinar dari Pilar Inti Merah akan memakan banyak korban, jadi 
Sety memfokuskan mantranya pada yang terdekat, untuk mencegahnya menembak dan 
menggunakannya sebagai dinding. 

Mantra Sety tidak bisa sepenuhnya menghentikan mereka untuk menembak, tetapi beban 
para pembela party lebih ringan. 

"(Aku belum bisa melihat pintu masuknya, apa yang harus kita lakukan?)" 

"(Kita akan meruntuhkan tembok dan memaksa masuk. Kita tidak bisa melingkari tembok 
dengan harapan menemukan pintu, mungkin tidak ada pintu masuk sejak awal.)" 

Sebuah suara diam mencapai telinga Shin. Mereka mengatur Obrolan Pikiran untuk secara 
otomatis mencapai seluruh bagian, jadi tidak hanya Sety, tetapi Schnee dan yang lainnya 
juga mengangguk. 

Mereka beralih untuk berbicara melalui Obrolan Pikiran karena sinar yang dibelokkan dari 
Pilar Inti Merah menyebabkan ledakan ketika mereka menabrak tanah, Ini berarti 
serangkaian ledakan yang tidak pernah berakhir; tidak ada cara untuk mengadakan 
percakapan normal. Ketidakmampuan berkomunikasi bisa berakibat fatal dalam 
pertempuran, jadi mereka memutuskan untuk berbicara melalui Mind Chat hanya sampai 
mereka memasuki Tempat Suci. 

"Baiklah kalau begitu, waktunya untuk menerobos masuk." 

Sambil bertahan melawan rentetan balok, Shin mewujudkan senjata. 

Meskipun diklasifikasikan sebagai tombak, gagang 20 cemelnya tidak menunjukkan hiasan 
apa pun selain gagangnya: yang ada hanyalah bilah berbentuk spiral. 

Itu jelas sesuatu yang hanya bisa ada dalam pengaturan fantasi, senjata yang memperoleh 
kekuatan menusuk melalui rotasi. 

Itu adalah lembing kelas Kuno Euradol, yang biasa disebut Drill Spear』 oleh para pemain. 

Bagian bilahnya, panjangnya sekitar 1,5 mel, mulai berputar begitu senjata dilempar; itu 
bisa menembus orang, monster, dan bahkan batu padat. 

Satu-satunya fokusnya adalah kekuatan menusuk: itu biasanya digunakan untuk 
menerobos monster dengan pertahanan yang sangat tinggi atau yang bisa menggunakan 
banyak penghalang. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Euradol』 sering digunakan sebagai senjata lelucon, tetapi beberapa pemain telah 

menemukan di mana itu benar-benar bisa bersinar. 

Dan itu dalam kasus pengepungan atau penyerangan terhadap kastil atau bangunan lain 
yang dijaga ketat. Euradol』 --- meskipun itu juga mungkin dengan senjata lain --- bisa 

dilengkapi dengan fungsi self-detonating sebelum dilempar. 

Strateginya adalah melemparkan beberapa Euradol ke dinding dan membuatnya meledak. 
Itu telah menjadi praktik standar selama pertempuran pengepungan. 

"(Aku akan melempar sekarang! Yuzuha, lindungi aku!)" 

Untuk mempertahankan diri dari serangan musuh yang tidak terduga, Shin menyerahkan 
perisainya kepada Yuzuha, yang belum berpartisipasi aktif dalam pertarungan. 

Bahkan jika dia dalam bentuk manusia, statistiknya cocok dengan bentuk monsternya. Dia 
bisa mengusir sinar Pilar Inti Merah tanpa bergeming. 

Dengan demikian, Shin menyerahkan pertahanan kepada Yuzuha dan bersiap untuk 
melempar Euradol. 

Dia sudah lama tidak melempar tombak sambil berlari, tapi tubuhnya masih mengingat 
gerakannya. Shin merasa dia bisa menargetkan dengan percaya diri. 

Satu-satunya kekhawatiran adalah tombak itu bisa dicegat oleh sinar, seperti yang terjadi 
pada mantra Sety. 

Namun, Shin berpikir itu akan berhasil. Di era game, pihak yang bertahan pun mencoba 
melakukan hal yang sama. 

Setelah menjadi senjata yang sedang tren, Euradol ditingkatkan dalam berbagai variasi. 

Pandai besi membuat berbagai jenis Euradol, berlomba-lomba untuk menciptakan yang 
bisa memberikan hasil terbaik. 

Berkat pengalaman ini, Shin sekarang memegang edisi terbaru Euradol. 

"(Ini dia!)" 

Shin memberi sinyal dan menginjak tanah. Saat dia melompati Shibaid, pemimpin party, 
dia mendorong tombaknya ke depan. 

Shin tidak tahu seberapa kokoh dinding Tempat Suci Nomor 43 itu, jadi dia melemparkan 
tombaknya dengan kekuatan penuh, Pembatas】 disingkirkan sepenuhnya. Euradol 

terbang lurus dan benar menuju sasarannya. 
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Kepadatan Pilar Inti Merah berada pada titik tertinggi di dekat dinding, tetapi ada beberapa 
rute menuju dinding luar tanpa hambatan. Shin telah memilih salah satu dari mereka untuk 
lintasan lemparan. 

Itu juga arah yang maju dari party Shin: jadi, untuk menembak jatuh Euradol, Pilar Inti 
Merah harus menembaknya jika mereka bisa melihatnya terbang di antara "saudara" 
mereka, saling memukul dalam hal terburuk. -skenario kasus. Bagaimanapun, itu 
menguntungkan Shin. 

Untuk menyerang dinding luar, Shin juga bisa melemparkan tombak ke atas Pilar Inti 
Merah, tapi tombak itu terbang sambil menggambar busur dan tidak ada rintangan di 
udara. Waktu penerbangan akan meningkat juga, membuatnya lebih mudah untuk dilawan. 

Peluang musuh untuk menembak jatuh juga meningkat, jadi Shin memilih lemparan 
ketinggian rendah jarak jauh. 

"(Bolanya bahkan tidak bisa mendekat...)" 

"(Tidak hanya kecepatan dan kekuatan menusuk, itu dibuat dengan mempertimbangkan 
pertahanan juga. Ada seluruh peleton yang didedikasikan untuk melemparkannya di era 
game...Aku ingat dinding berubah menjadi puing-puing dalam hitungan detik. Pasti menjadi 
mimpi buruk bagi pihak lain, meskipun.)" 

Shin membalas komentar Sety yang tidak percaya dengan mengingat sebuah episode dari 
game. 

Spiral bilah tidak hanya berfungsi untuk mengebor target, tetapi juga memungkinkannya 
berakselerasi selama penerbangan. 

Euradol』 juga digosok dengan pesona sihir Angin yang meningkatkan kecepatan rotasinya 

dan menciptakan semacam penghalang pelindung di sekitarnya. 

Itu tidak sekuat penghalang yang dibuat oleh Skill, tetapi ditambah dengan kekuatan 
rotasinya, itu bisa menangkis serangan yang masuk sampai batas tertentu. 

Di era game itu bisa menghindari panah dan proyektil ringan lainnya, serta mantra sihir 
yang mengandalkan kuantitas. 

Lemparan Euradol Shin telah dimodifikasi oleh dirinya sendiri juga. 

Kekuatan terbangnya jauh lebih tinggi daripada yang lain: rentetan balok Pilar Inti Merah 
hampir tidak bisa mengenai garis yang ditinggalkannya di udara. Mereka jelas tidak bisa 
mengikuti kecepatan tombak. 

Saat serangan musuh mengandalkan kuantitas daripada kualitas pada titiknya, beberapa 
dari mereka terjadi di jalur tabrakan dengan Euradol. 
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Namun, seperti yang dikatakan Sety, mereka membungkuk sebelum sempat mengenainya, 
terbang ke langit atau menabrak tanah atau menabrak pilar lainnya. 

"Jadi, bagaimana jadinya?" 

Euradol』 dengan aman melewati rentetan dan tertanam di dinding luar. Saat Shin berbisik 

pada dirinya sendiri, kilatan cahaya meledak dari tombak. 

Shin dan yang lainnya memalingkan muka sebelum cahaya membutakan mereka, dan suara 
ledakan mencapai telinga mereka. Tak lama disusul dengan suara gemuruh. 

Awan debu dan asap membuat hasilnya tidak bisa langsung terlihat. Shin mencoba 
menggunakan Through Sight, tetapi dari balik dinding mengalir sesuatu seperti lava cair. 
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Vol. 18 - 4.2 
"(Kuu?)" 

Telinga Yuzuha tiba-tiba meregang. Dia melihat lava seolah memindai sesuatu, telinganya 
berkedut. 

"(Kupikir mungkin ada magma di dalam, dan kurasa aku benar.)" 

"(Aku tahu kita diperlengkapi untuk melawan panas, tapi aku akan lebih bahagia jika kamu 
salah...)" 

Magma menyebar ke segala arah, menghanguskan tanah di belakangnya, bahkan menelan 
Pilar Inti Merah. Temperaturnya harus sangat tinggi: pilar-pilarnya roboh dan tenggelam di 
dalamnya hanya dalam hitungan detik. 

Magma terus menyebar lebih luas dan lebih luas, tetapi untuk saat ini lebih merusak Pilar 
Inti Merah daripada pesta Shin. 

"(Aku ragu kita bisa masuk dari sana. Dari kelihatannya, masuk ke dalam dari bawah tanah 
juga tidak mungkin.)" 

"(Kurasa kita harus memanjat tembok.)" 

Shin telah menyiapkan rencana lain jika mereka tidak bisa menghancurkan dinding atau 
tidak bisa masuk meskipun mereka melakukannya. Berdasarkan keberadaan magma yang 
meluap di dalam Tempat Suci, masuk ke dalam dari bawah tanah pasti akan berbahaya, 
kata Schnee. 

Rencana yang tersisa adalah memanjat tembok. 

Shin dan yang lainnya, tinggal jauh dari magma yang menyebar, mulai mengitari dinding. 
Saat Pilar Inti Merah tenggelam satu demi satu, rentetan balok mereka semakin berkurang. 

Shin, masih dilindungi oleh Yuzuha, menembakkan mantra sihir ke dinding. 

Keterampilan Sihir tipe ringan Ray Line】. 

Itu adalah versi elemen Cahaya dari Garis Guntur】 --- mantra yang memungkinkan 

pengguna untuk memanipulasi petir secara bebas --- seperti yang digunakan oleh Elf Lecus, 
salah satu dari tiga siswa akademi sihir Erkunt yang telah dilatih oleh Shin. 

Shin hanya mengirim mantra ke atas, lalu membengkokkannya untuk melintasi dinding. 
Dia mengirim 20 peluru ringan seperti itu: beberapa dari mereka ditembak jatuh oleh sinar 
Pilar Inti Merah, tetapi lebih dari setengahnya masih berhasil menembus dinding dan 
menghilang di dalam. 
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Shin menempatkan kekuatan sihir minimum di dalamnya, jadi mereka menghilang dengan 
cepat. 

"(Sepertinya tidak ada penghalang tak terlihat di dinding. Ayo masuk.)" 

Di Tempat Suci di mana Shin diangkut ketika dia mengunjungi Bayreuth, dinding luar 
dilindungi oleh penghalang tak terlihat yang dikatakan tidak mengizinkan siapa pun masuk 
atau keluar. 

Dengan demikian Shin menguji kemungkinan ini dengan sihir, tetapi hal-hal tampaknya 
berbeda di sini. Sinar cahaya dihantam oleh Pilar Inti Merah, tetapi tidak ada yang 
menyerang mereka dari dalam, juga tidak mengenai apa pun saat mereka masuk. 

(Mungkinkah hanya ada magma di dalamnya? Tidak mungkin...) 

Saat Shin mempertimbangkan pemikiran seperti itu, party itu mulai memanjat dinding. 
Namun, rentetan Pilar Inti Merah tidak berhenti. 

Menggunakan keterampilan memanjat, pesta dengan cepat naik ke dinding. 

Tiera dan Sety tidak memiliki skill panjat dinding, tapi Kagerou dengan mudah mengangkat 
mereka. 

Saat mereka tiba di atas tembok setinggi 20 mel, sinar yang menyala berhenti menargetkan 
mereka. 

Dindingnya lebarnya lebih dari 5 mel: selama mereka tidak berdiri di tepi luar, Shin dan 
yang lainnya tidak bisa dilihat oleh Pilar Inti Merah. 

Sinar mereka hanya bisa menembak lurus, jadi bisa dikatakan bahwa mereka akhirnya 
mengatasi rintangan itu. 

Shin curiga bahwa kedatangan mereka sudah diketahui oleh musuh, tapi dia tetap 
menggunakan Hiding di seluruh party. 

"Ketika lava mulai mengalir keluar dari lubang, saya tahu itu akan berantakan di dalam, 
tapi ini ..." 

Shin dengan hati-hati mendekati tepi bagian dalam dinding dan melihat ke dalam Tempat 
Suci. 

Seperti yang diharapkan, magma ada di mana-mana. 

Namun, apa yang tidak dia duga adalah melihat gedung-gedung masih berdiri. Tentu saja 
itu bukan bangunan biasa lagi. 
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Bahkan jika mereka dibangun sebelum Senja Keagungan, tidak ada bangunan yang bisa 
bertahan di lava cair. 

Bahkan jika umumnya kokoh, sebagian besar bangunan bisa dihancurkan oleh monster. 
Tidak mungkin mereka tidak meleleh di lava. 

Yang mengejutkan Shin adalah bahwa semua bangunan terbungkus dalam bahan seperti 
kristal transparan. 

Dari toko perdagangan terkecil hingga guild tempat Pemain melakukan pencarian, tidak 
terkecuali: semua bangunan berada dalam kondisi yang sama. 

Jika Tempat Suci dipenuhi air, pemandangannya akan terlihat sangat ajaib. 

Cairan yang saat ini mengisi tempat itu, bagaimanapun, berwarna merah dan kuning dan 
memiliki kualitas yang agak lengket, dibandingkan dengan air. 

Shin dan partynya berdiri di dinding kastil yang tinggi, tapi masih bisa merasakan panas 
yang mencoba membakar kulit mereka. Jika mereka terlalu dekat, mereka pasti akan 
terbakar. 

Statistik dan peralatan mereka adalah satu-satunya perlindungan mereka dari kematian 
yang berapi-api. Di dunia nyata, lingkungan ini hanya bisa bertahan dengan pakaian tahan 
api dan alat pelindung yang berat. 

"(Sepertinya kita hanya akan menemukan monster yang bisa bertahan di lava di sini. Tapi 
aku penasaran apa yang terjadi dengan bangunan itu.)" 

"(Monster-monster di sini akan seperti daerah bersuhu tinggi lainnya, kurasa. Tapi ya, 
gedung-gedung itu hanya aneh. Sepertinya mereka terbungkus dalam Drops of Erathem』

.)" 

Shin dan Schnee bertukar kata melalui Mind Chat. 

Seperti yang Shin katakan, bangunan yang terbungkus kristal sepertinya memiliki 
kekuatan sihir yang tinggi. 

Mereka tampak seperti Drop of Erathem』, tetapi tidak persis sama. Saat ini, mereka lebih 

dekat dengan batu ajaib. 

Karena mereka secara teknis dapat diklasifikasikan sebagai mineral, Appraisal】 

mengungkapkan detailnya. Tidak ada penjelasan mengapa bangunan berubah menjadi 
Drop of Erathem』. 

"(Ada Garis Ley di sini.)" 
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"(Betulkah?)" 

Yuzuha berbicara sambil melihat kota di bawah mereka. Pemain tidak ada hubungannya 
dengan Ley Lines atau topik semacam itu, jadi sangat sedikit dari mereka yang mempelajari 
Keterampilan terkait. Shin tidak terkecuali. 

Tempat-tempat yang terletak di atas Garis Ley, bagaimanapun, cenderung menghasilkan 
barang-barang berharga. Jika mereka juga memiliki urat mineral, itu bahkan mungkin 
untuk menemukan --- meskipun jarang --- potongan Drop of Erathem』. 

"(Apakah Ley Line yang menyebabkan ini?)" 

"(Tentu saja. Tapi Garis Ley di sini aneh...telah mengumpulkan begitu banyak energi, 
namun aku tidak bisa segera menyadarinya. Dalam situasi ini, aku biasanya merasa ada 
sesuatu yang aneh bahkan jika aku berada jauh.)" 

Shin meminta konfirmasi Yuzuha dan dia menjawab, matanya menajam dalam konsentrasi. 

Ekornya juga melambai berirama. Itulah alasan mengapa telinganya terangkat ketika 
dinding itu tampaknya runtuh. 

"(Mungkin karena tembok ini. Mereka menahan semua energi yang terkumpul ini agar 
tidak bocor.)" 

Sety, yang mengetuk dinding dengan Dusk Moon』, menjawab keraguan Yuzuha. Ketika 

tembok itu pecah, dia melaporkan merasakan gelombang kekuatan sihir. 

"(Saya setuju dengan Sety. Penjaga ini pasti mencoba sesuatu yang berbeda dari yang 
lain.)" 

Schnee menyatakan setuju dengan penilaian Sety. Tiera juga merasakan sesuatu yang tidak 
biasa dari daerah itu, meskipun tidak sejelas mereka. 

"(Hanya untuk memastikan, apakah kita yakin Ley Line ini tidak dalam keadaan normal? 
Atau tembok ini hanya mengumpulkan kekuatan sihir?)" 

Jika tembok itu bertindak sebagai bendungan, mencegah kekuatan sihir mengalir dengan 
bebas, yang harus mereka lakukan hanyalah menghancurkannya. 

"(Garis Ley terpelintir. Jika dibiarkan, monster kuat akan segera keluar dari sini, kurasa.)" 

Yuzuha menambahkan, karena luasnya area, monster yang dihasilkan akan jauh lebih 
berbahaya daripada monster yang lahir di kumpulan kekuatan sihir lainnya. 

Shin bertanya-tanya apakah itu bukan rencana sebenarnya dari Guardian. Jika dia bisa 
menguasai monster kuat seperti itu, dia bisa dengan mudah mengambil alih Tempat Suci 
Nomor 37 dan Sebelas. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan sampai sekarang, kedengarannya masuk 
akal. Pilar Inti Merah yang dipasang di sekitar Tempat Suci bisa saja dilahirkan dengan cara 
yang sama. 

"(Pada dasarnya, jika kita dapat menemukan Guardian, kita dapat menyelesaikan seluruh 
situasi.)" 

Tidak banyak bangunan yang tersebar di seluruh kota yang terbakar dan beberapa hal yang 
perlu diperhatikan. Karena itu, Shin gagal mengingat kota era game mana pun yang bisa 
menandinginya. 

Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan ingatannya sebagai petunjuk, mereka bisa saja 
menuju ke bangunan yang paling mirip dengan benteng musuh, tapi tidak ada tempat 
seperti itu. 

Shin akrab dengan semua monster di daerah itu, tetapi tidak satupun dari mereka adalah 
spesies atau peringkat untuk memiliki barang-barang berharga. 

"(Apakah kamu melihat sesuatu yang berguna?)" 

"(Ini cukup aneh...keberadaan intinya sangat kabur. Itu pasti di dalam Tempat Suci ini, tapi 
aku tidak bisa menemukannya dengan tepat.)" 

Gelganger, yang telah mengubah tubuhnya menjadi lebih kecil dan kembali ke wujud 
manusia, sekarang menaiki bahu Kagerou. Itu menjawab pertanyaan Shin dengan 
cemberut: sepertinya dia benar-benar bingung dengan ketidakmampuannya untuk 
menemukan intinya. 

"(Kurasa kita hanya perlu mencari di dalam.)" 

Shin mempertimbangkan untuk menggunakan Keterampilan yang dia simpan selama 
pertempuran dengan Gundukan Merah dan Pilar Inti Merah. 

Tidak ada musuh di dinding dan sinar Pilar Inti Merah tidak bisa menembus mereka, jadi 
tidak ada risiko tertembak. Mereka punya waktu untuk berpikir. 

Menggunakan air untuk membekukan magma pasti akan menguntungkan party. Bahkan 
jika mereka dilengkapi dengan tindakan pencegahan untuk panas, menjelajahi kota yang 
terbakar terlalu berbahaya. 

"(Um, bolehkah aku mengatakan sesuatu?)" 

Sementara Shin dan yang lainnya bertukar pendapat, Tiera mengangkat tangannya. 

"(Ini sangat tipis, tapi aku merasa ada racun di sana. Bukankah aneh?)" 

Kata "miasma" memaksa semua orang untuk melihat ke arah yang ditunjuk Tiera. 
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Dari posisi mereka, itu sedikit ke kanan dari pusat Tempat Suci. 

Magma menutupi lebih dari setengah area, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas, 
tetapi tampaknya benar-benar normal --- satu-satunya perbedaan dari bagian kota lainnya 
adalah konsentrasi bangunan sedikit lebih tinggi. 

"(Kuu, periksa lebih lanjut.)" 

Yuzuha meraih tangan Tiera, yang tampaknya cukup untuk meningkatkan kemampuannya 
dalam mendeteksi miasma. 

Setelah sekitar 30 detik menatap lokasi yang dimaksud, Tiera mengangguk. 

"(Berkat Yuzuha, aku benar-benar yakin sekarang. Racunnya muncul dari bawah gedung 
itu.)" 

Tiera tidak tahu apakah racun itu berasal dari "sesuatu" atau "seseorang", tapi dia yakin 
tentang asalnya. 

Yuzuha mengangguk juga. 

Shin mencoba menggunakan Through Sight untuk memeriksa lokasi, karena berada di 
bawah tanah, tetapi skill itu terhalang oleh semacam selubung. 

"(Hmm, kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya dari sini...tapi kita tidak punya 
petunjuk lain, kan.)" 

Itu bisa jadi jebakan, tapi Shin memutuskan untuk menyerang. 

Musuh pasti sudah menyadari kehadiran mereka. 

Bahkan jika serangan Pilar Inti Merah tidak dapat mencapai mereka, itu terlalu tidak wajar 
bagi mereka untuk dibiarkan sendirian seperti itu. Lebih bijaksana untuk berpikir bahwa 
musuh telah memberlakukan rencana lain terhadap kelompok Shin. 

"(Aku akan menggunakan Absolut】 dan lihat apa yang terjadi. Schnee, tolong lakukan hal 

yang sama. Sety, kalau-kalau ada yang keluar, siapkan mantra jenis daya tembak 
terkonsentrasi besar.)" 

"(Dipahami.)" 

"(Mengerti!)" 

Shin, Limiter】 miliknya masih sepenuhnya dihilangkan, mulai mempersiapkan Skill. 

Schnee, terutama yang mahir dalam sihir Air, menambahkan miliknya juga. Shin berharap 
hasilnya mirip dengan Absolut yang menyebabkan kegemparan di era game. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Filma dan yang lainnya bertanggung jawab untuk berjaga-jaga: jika musuh menyadari 
bahwa mereka sedang mempersiapkan serangan yang begitu kuat, mereka mungkin 
mencoba menghalangi atau menyerang terlebih dahulu. 

"(Ayo kita lakukan hitungan ketiga. 1,2,3!)" 

Shin dan Schnee mengaktifkan Skill secara bersamaan. Kekuatan sihir mereka berubah 
menjadi udara dingin dan berkumpul di atas gedung yang ditunjuk Tiera, meninggalkan 
garis putih di belakangnya. 

Keterampilan Sihir tipe air Absolut】. 

Udara dingin, yang terkumpul menjadi sebuah bola dengan lebar sekitar 30 cemel, 
dilepaskan dalam sebuah ledakan. 

Di era game, Skill ini hanya digambarkan sebagai udara yang sangat dingin: pada 
kenyataannya, itu diterjemahkan menjadi sekitar -200℃ (-328℉). Sebuah bola udara 
dingin seperti itu akan bertabrakan dengan magma berukuran lebih dari 1000℃ (1832℉). 

Bentrokan ekstrem ini diikuti oleh suara seperti gas bocor, lalu es pecah, lalu...tidak ada 
apa-apa. 

Ini adalah dunia sihir, sebuah fenomena yang mengabaikan hukum fisika. "Pertempuran" 
antara es dan magma sepenuhnya bergantung pada kemampuan penciptanya. 

Dalam hal ini, Shin dan Schnee mengklaim kemenangan. Lingkup kekuatan sihir sedingin es 
langsung membekukan bangunan target, lalu menghentikan magma di sekitarnya. 

Udara dingin dengan cepat menyebar ke sekeliling: seperti menonton video dengan cepat. 
Semakin banyak magma menjadi benar-benar diam, karena bangunan seperti Drop of 
Erathem』 dicat putih. 

Efek pembekuan tidak berhenti di magma: itu meluas ke dinding luar dan membekukan 
mereka secara keseluruhan, mengunci semua monster yang mereka temui di kandang es 
padat. 

Dinding kastil segera membeku sepenuhnya, di semua sisi. 

Udara dingin, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti: bocor keluar dari 
celah di dinding dan menyebar di sekitarnya, menutupi magma, Pilar Inti Merah, dan tanah 
itu sendiri dalam es. 

"(Aku tahu apa yang akan terjadi, tapi merasakan hawa dingin menjalar ke kakiku sungguh 
menakutkan.)" 

"(Sama disini.)" 
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Pilar Inti Merah mungkin membeku sampai ke intinya. Tiera menyuarakan perasaannya 
saat mendengar suara inti monster keluar dari tubuh mereka dan retak di tanah. Sety, di 
sebelahnya, tampak sedikit lega. 

Gelombang udara dingin yang tenang dan luar biasa akhirnya mencapai dinding tempat 
Shin dan yang lainnya berdiri. 

Efeknya melemah karena resistensi party terhadap sihir, jadi Great Shell Shield of Collision
』 Shibaid dan perisai yang dilengkapi oleh yang lain dapat melindungi mereka dari 

kerusakan apa pun. 

Satu-satunya area aman di dinding adalah ruang tempat Shin dan yang lainnya berdiri, 
ditambah radius lima mel di sekitar mereka. 

"(Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dengan yang besar sekarang!!)" 

Setelah memastikan gelombang udara dingin telah mereda, Sety melepaskan mantra yang 
telah dia siapkan. 

Sinar cahaya tipis mulai menghujani gedung yang memancarkan racun. Beberapa detik 
kemudian, bola cahaya berukuran 10 mel besar menghantam gedung. 

Keterampilan Sihir tipe ringan Meteolight】. 

Di antara kelompok keterampilan yang dijuluki "tipe sinar cahaya", itu memiliki kekuatan 
menusuk yang sangat tinggi. 

Balok yang lebih kecil yang mendahuluinya adalah lampu pemandu yang menetapkan 
target: garis bidik yang menunjukkan dengan tepat di mana sinar yang lebih besar akan 
menyerang. 

Sety menembak dari atas kali ini, tapi skillnya bisa digunakan dari segala arah. Itu 
tergantung pada arah dan posisi balok penargetan. 

"Tiera, ada perubahan dalam racun?" 

Setelah mantra mencolok seperti itu, tidak perlu lagi Obrolan Pikiran: Shin berbicara 
langsung dengan Tiera. 

"Aku tidak merasakan apa-apa saat ini..." 

Tiera meminjam bantuan Yuzuha sekali lagi dan mengamati area di mana bangunan itu 
dulu berdiri. "Dulu", seperti yang telah dilenyapkan tanpa jejak. 

Meteolight】 terus bersinar selama sekitar 30 detik. 

Setelah cahaya menghilang, benar-benar tidak ada yang tersisa. 
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Mereka hanya bisa melihat lubang besar, selebar berkas cahaya. Mantra Sety telah 
membuka lubang kecil di Tempat Suci. 

Untuk sesaat, Shin bertanya-tanya apakah itu sudah berakhir --- tetapi kemudian, respons 
besar muncul di jangkauan deteksinya. Itu di dalam lubang besar yang menggantikan 
bangunan racun. 

Ukuran ikon sama persis dengan ukuran lubang: pasti ada alasan di baliknya. 

"Ada sesuatu di bawah tanah...mungkin Iblis. Itu muncul perlahan-lahan." 

Hampir bersamaan dengan kemunculannya di peta, aura hitam seperti asap muncul dari 
lubang. Bahkan tanpa keterampilan deteksi yang sangat tepat dari Tiera, jelas untuk 
melihat apa yang menghasilkannya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 18 - 4.3 
Shin berbalik ke arah Sety. 

"Sety, minta mereka mencicipi yang lain." 

"Baiklah!!" 

Jika hanya Penjaga, Shin mempertimbangkan untuk menunggu sampai mereka 
menunjukkan diri. 

Namun, begitu dia mengetahui bahwa musuh membocorkan racun, dia membuang 
kesabaran seperti itu. Bahkan jika Guardian adalah sumber miasma, dia tidak 
mengharapkan Guardian yang dirusak oleh miasma untuk dapat bernegosiasi dengan 
Guardian lainnya. 

Bahkan dalam kasus ekstrim yang diusulkan Wali untuk bernegosiasi, Shin tidak akan 
menerimanya. Dan karena rencana aksi mereka yang tersedia sekarang dikurangi menjadi 
satu, tidak ada alasan untuk memberikan waktu kepada musuh untuk bersiap. 

Tanpa ragu sedikit pun, Sety menjatuhkan Meteolight】 lagi di kawah. 

Juga karena bonus peralatan, Meteolight】 biasanya akan mempengaruhi area yang jauh 

lebih luas, tetapi Sety sedikit berbeda. Dia telah memodifikasinya untuk fokus pada area 
yang lebih kecil tetapi meningkatkan kekuatan ofensif. 

Kekuatan menusuknya juga meningkat secara alami. Dia juga menggunakan Dusk Moon』 

yang ditingkatkan milik Shin untuk menembakkannya, jadi kekuatan Skill dengan mudah 
lebih unggul dari versi era game. 

Bidang deteksi Shin mengkonfirmasi bahwa bola cahaya menghantam kehadiran yang 
muncul di lubang. Meski begitu, kenaikan ikon tidak melambat sama sekali. 

"Itu tidak akan berhenti bahkan setelah semua itu...? I-hampir habis!!" 

Kehadiran musuh sekitar 20 mel dari permukaan saat Sety berteriak. Mereka tidak bisa 
melihat HP-nya, jadi mereka belum tahu berapa banyak kerusakan yang disebabkan oleh 
mantra Sety. 

Namun, sebelum kehadiran itu muncul, sesuatu berubah di permukaan tanah. 

Es mulai retak di dekat kawah. Seiring waktu berlalu, es retak dan meleleh, uap panas naik 
darinya. 

"Begitu...tidak heran serangan Sety tidak memperlambatnya." 
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--- B%=da#ry Gu&=?an L%"#7W5 Poss!*+$> 

Mengikuti bisikan Filma, Analyze】 mengungkapkan identitas kehadirannya. 

Sama seperti ketika mereka menggunakannya di Guardian pertama, informasinya muncul 
disadap. Bahkan jika itu tidak mengungkapkan dirinya sepenuhnya, itu masih dianggap 
sebagai target. 

Di depan mata party, magma yang dulu membeku mulai mengalir lagi. Itu mulai jatuh di 
kawah, hanya mengalir kembali beberapa menit kemudian, bersama dengan magma yang 
naik dari bawah tanah. 

Magma tampak berdenyut, seperti gunung berapi sesaat sebelum meletus. Sesuatu tentang 
itu jelas berbeda dari sebelumnya, meskipun: hanya sejumlah kecil yang mengalir kembali 
ke tanah. Sebagian besar magma malah melayang di udara, berkumpul di satu tempat. 

--- B%=da#ry Gu&=?an L%"#7W5 Poss!*+$> 

Magma semakin mengambil bentuk seperti manusia. 

Itu sangat mirip dengan Gundukan Merah: tubuh dan lengan bagian atas yang panjang dan 
terentang, embel-embel seperti kepala. Perbedaannya adalah ukurannya yang jauh lebih 
besar dan bola cahaya besar yang terbungkus di dada dan kepalanya. 

Raksasa panas berwarna merah, terkadang putih, tertanam dengan bola berwarna lumpur. 
Itu pasti bukan pemandangan yang indah. 

--- Penjaga Batas Level 755 Jenis Kepemilikan: Setan 

Saat mereka menyaksikan raksasa merah itu terbentuk, Analyze】 akhirnya menyelesaikan 

tugasnya. Semua teks yang disadap hilang, mengungkapkan informasi makhluk itu secara 
keseluruhan. 

"【Analyze】ku mengatakan bahwa orang ini adalah bosnya. Bagaimana dengan milikmu?" 

"Saya juga setuju. Setelah itu muncul, saya bisa dengan jelas merasakan kehadirannya." 

Shin meminta konfirmasi Gelganger dan yang terakhir mengangguk. Itu berhipotesis 
bahwa alasan mengapa keberadaannya tidak jelas sampai sekarang adalah karena itu 
mencair di dalam magma yang terakumulasi di Tempat Suci. 

"Dan itu bahkan dirasuki oleh Iblis... menurutmu apa yang terjadi di sini?" 

"Saya tidak bisa secara pribadi mendeteksi itu, tapi...itu bukan tidak mungkin. Penjaga 
berbeda dari monster lain, tetapi mereka tidak sepenuhnya di atas hukum yang mengatur 
dunia ini. Mereka masih akan menyerah pada lawan yang lebih kuat dari mereka. " 
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Itu mungkin Iblis tipe Parasit. Kebanyakan dari mereka menargetkan manusia, tetapi 
mereka juga bisa menghuni tubuh monster. 

"Parasite Demons bahkan bisa memiliki Guardian? Aku merasa ingin menghajar siapa pun 
yang menganggap ini baik-baik saja..." 

Jenis parasit dianggap sebagai musuh yang sangat menjengkelkan sejak era game. Itu 
normal bagi Milt untuk menggerutu sedikit. 

"Kami tidak tahu cara apa pun untuk menyingkirkan Iblis atau membatalkan 
kepemilikannya, jadi kami menjatuhkannya, oke?" 

"Tidak ada cara lain, kurasa. Nomor 43 juga pasti merasa terhina karena digunakan seperti 
ini." 

Shin menyatakan mereka akan mengalahkan Guardian dan intinya: Gelganger mengangguk 
sebagai jawaban, ekspresi melankolis di wajahnya. 

Shin menghadapi Guardian lagi, senjata di tangan. 

Magma yang mengalir di Tempat Suci semuanya diserap oleh tubuhnya: hanya sisa-sisa 
bangunan yang berubah menjadi Drop of Erathem』 yang tersisa. 

Tanah dan dinding sepertinya mengeluarkan panas. Seluruh rombongan dilengkapi dengan 
peralatan tahan panas, sehingga mereka tidak akan terbakar bahkan jika mereka 
bersentuhan dengan mereka. Paru-paru mereka aman, bahkan jika udara yang mereka 
hirup terasa panas. 

Mereka harus waspada terhadap serangan Guardian. Bahkan jika peralatan mereka 
menahan panas, itu tidak bisa meniadakan serangan fisik. Ukuran musuh yang besar itu 
sendiri adalah senjata yang ampuh. 

"Pertama, Schnee dan aku akan mencukur permukaannya dengan sihir Air. Kalau begitu 
mari kita lihat bagaimana reaksi dan serangannya bersama-sama. Mungkin ada monster 
lain di sekitar juga, jadi awasi punggungmu. " 

Gaya bertarung anggota party selain Shin dan Schnee kurang lebih sudah diperbaiki. 

Jika bos tampaknya terpengaruh oleh serangan fisik, Filma dan Milt akan bergabung: jika 
sihir lebih efektif, Sety akan memimpin. Panah Tiera bisa digunakan dalam kedua kasus, 
tergantung pada Skill apa yang dia gunakan. 

Kagerou memiliki Sety, Tiera dan Yuzuha di punggungnya, untuk membantu mereka 
bergerak lebih cepat dan menjaga mereka jika diperlukan. 
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Yuzuha dapat meningkatkan serangan Sety dan Tiera, mengawasi situasi jika terjadi 
sesuatu yang tidak terduga. 

"Ayo pergi!" 

Mengikuti perintah Shin, semua orang mulai berlari menuruni dinding kastil. 

Shin dan yang lainnya menggunakan Skill, sementara Kagerou mengandalkan kemampuan 
alaminya sendiri. 

Beberapa detik kemudian, Guardian juga bergerak. 

Bola di embel-embel seperti kepalanya mulai bersinar dengan ganas, menandakan bahwa 
dia menyadari serangan mereka. Pasti ada alasan mengapa itu tidak bergerak sampai saat 
itu. 

"Ayo kita serang dulu." 

"Dipahami!" 

Shin dan Schnee dengan ringan mendarat di tanah dan bersiap untuk melemparkan 
Absolut】 lainnya. 

Massa udara dingin terbentuk di atas Guardian. Namun, sebelum bisa dilepaskan, musuh 
bergerak. 

Tubuh magmanya lebih gesit dari yang mereka harapkan. 

Monster itu merentangkan tangannya ke atas, seolah-olah menangkupkan bola udara 
dingin di telapak tangannya. 

Meskipun ujung tangan monster itu membentuk bentuk seperti tangan, jari-jarinya kasar 
dan berombak. Sepertinya kelima jari itu bisa dengan mudah berubah menjadi sesuatu 
yang lain. 

Karena itu, bagaimanapun, itu bisa melakukan sesuatu yang mustahil untuk tangan lima 
jari biasa: benar-benar menyelimuti bola sihir Air. Segera setelah itu, jari-jari itu menyatu 
dalam balok yang kokoh. 

Bahkan jika terperangkap di dalam magma, udara dingin Absolut】 tidak menghilang dan 

melepaskan angin dinginnya. 

Tangan monster itu dengan cepat membeku, diikuti oleh tubuhnya. 

Namun, efek pembekuan berhenti di bahu. Uap panas mulai naik dari tubuh monster itu, 
secara bertahap mencairkan bagian yang beku. 
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Namun, itu tidak dapat kembali dengan sempurna ke bentuk aslinya. 

Lengan The Guardian hanya meleleh sampai ke siku: Dari sana hingga ke tangan, tubuh 
monster itu masih membeku dan bahkan mulai retak. Namun, di dalam tangan yang retak, 
udara dingin tidak ada lagi. 

"(Itu bisa berisi Absolut】, begitu. Tapi karena itu memblokirnya, kita tahu bahwa itu tidak 

cukup kuat untuk mengabaikannya. Setidaknya, HP-nya berkurang.)" 

"(Sepertinya suhu tubuhnya untuk sementara meningkat. Setelah lengannya meleleh, 
suhunya turun.)" 

Shin mengamati Guardian sambil berlari. Pesta itu tersebar ke segala arah, jadi mereka 
membagikan temuan mereka melalui Mind Chat. 

Milt, yang berlari mendekatinya, memberi tahu anggota party lainnya apa yang dia lihat 
melalui Skill Thermal Sight. 

"(Namun, sepertinya tidak tertarik untuk memulihkan bagian yang beku.)" 

Tangan monster itu, membeku dan hancur, berserakan di tanah. 

Beberapa detik kemudian, mereka meleleh dan menguap. Schnee mencatat bahwa mereka 
tidak tetap sebagai magma. 

Monster itu membuat lengan baru dari magma yang meleleh membentuk tubuhnya. 

Itu adalah pengubah bentuk, jadi mungkin bisa menciptakan kembali bagian tubuh yang 
hilang, jika diberi waktu. Gerakannya juga tidak canggung. 

"(Ini bergerak seolah-olah tidak ada yang terjadi, tapi itu pasti kehilangan HP. Setelah 
bagian tubuhnya terputus dari tubuhnya, mereka mungkin tidak dapat beregenerasi. Mari 
kita coba mencukur atau memotong anggota tubuhnya.)" 

Saat Shin berbicara, panjang satu mel, lima tombak es biru lebar cemel terbentuk di udara 
di sekelilingnya. Mereka mengikutinya saat dia berlari, menjaga ketinggian dan jarak yang 
sama. 

Keterampilan Sihir tipe air Erosi Biru】 

Keterampilan ini dapat membuat hingga delapan tombak es, berdasarkan statistik kastor. 

Jika seseorang hanya ingin melempar tombak es, Skill Sihir tipe Air Ice Lance】 akan 

memungkinkan seseorang untuk melakukannya secara instan, sementara juga memiliki 
lebih banyak proyektil dan kekuatan ofensif yang lebih tinggi. 
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Shin telah memilih Blue Erosion】 sebagai gantinya, karena ia memiliki kemampuan yang 

tidak dimiliki Ice Lance. 

Shin mengayunkan lengannya, dan tombak es terbang di udara, menargetkan Guardian. 

Delapan tombak es menelusuri busur cahaya saat mereka terbang, dengan cekatan 
menghindari upaya monster itu untuk menjatuhkan mereka: tiga di antaranya menembus 
batang tubuhnya, satu pangkal lengan kiri, tiga lengan kanan, menjaga tubuhnya. 

Tombak terakhir, akhirnya, menembus Guardian di hubungan antara batang tubuh dan 
kepala --- bagian yang sesuai dengan leher manusia. 

Tombak menembus tubuh Guardian kira-kira 30 cemel: mengingat ukuran monster itu, itu 
hampir tidak ada goresan. Tidak seperti manusia, ia tidak memiliki otot atau tulang, jadi ia 
terus bergerak seolah-olah tidak merasakan apa-apa. 

"Lagi pula, itu menaikkan suhunya setelah membeku." 

Pada saat yang sama dengan komentar Milt, lengan kiri Guardian terlepas dari tubuhnya. 

Dengan suara batu yang pecah, lengan kiri jatuh: dari titik di mana tombak es menghantam, 
seluruh lengan dengan cepat membeku dan hancur begitu menyentuh tanah. 

Sementara lengan membeku dengan sangat cepat, batang tubuh hampir tidak terpengaruh: 
mungkin ada perbedaan dalam komposisi mereka. 

Tombak Erosi Biru】 memiliki kekuatan untuk membekukan lingkungan target mereka. 

Karena skill api menyebabkan luka bakar dan skill petir menyebabkan kelumpuhan, skill 
ini fokus untuk menyebabkan efek samping seperti itu. 

Penjaga, gerakannya tumpul oleh Erosi Biru】 Shin, diselimuti ledakan asap putih. 

Fragmen es dan awan putih menyebar ke mana-mana. Itu adalah efek dari Ice Explosion】 

milik Schnee. 

Itu adalah Keterampilan Sihir tipe Air, seperti Erosi Biru】: sementara Keterampilan Shin 

berfokus pada membekukan target dan sekitarnya, Keterampilan Schnee dapat 
membekukan area yang luas. 

Yang pertama dapat membekukan target secara mendalam, tetapi jangkauannya kecil: yang 
terakhir memiliki area efek yang lebih luas, meskipun lebih dangkal. 

"Sepertinya Erosi Biru】 lebih efektif. Tampaknya sangat membenci serangan yang 

menargetkan kepala dan tubuhnya. Tidak seperti kebanyakan monster pengubah bentuk, 
dekorasinya mungkin tidak hanya untuk pertunjukan." 
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Lengan kiri The Guardian robek, lengan kanan masih lambat dan tumpul. Lengan kanan, 
ditusuk oleh tiga tombak seperti batang tubuh dan secara bertahap membeku, menjaga 
kepala dan bagian tengah batang tubuh. 

Tubuhnya juga sedikit membeku, tapi, mungkin karena hanya tertusuk oleh ujung tombak, 
ia mengalami sedikit kerusakan dan dengan cepat kembali ke keadaan cairnya. 

Mengikuti mantra Shin dan Schnee, angin puyuh putih terbang menuju Guardian. 
Ukurannya tepat untuk menyelimuti monster itu: udara dingin yang dihasilkannya secara 
bertahap membekukan tubuhnya. 

"(Setelah mantra Sety, aku akan masuk)" 

"(Aku akan pindah juga.)" 

Angin puyuh menghilang, meninggalkan Guardian yang diselimuti es. Tanpa menyisakan 
waktu untuk pulih, Filma melesat di udara --- berkat kemampuan pengusiran kekuatan 
sihir armornya --- dan menargetkan kepalanya, sementara Shibaid menyerang tubuh 
monster itu dengan kemampuan melempar Placid Moon』 miliknya. Tiera juga 

menembakkan panahnya, untuk mengisi celah di antara serangan mereka. 

"(Hati-hati, suhu tubuh Guardian baru saja naik! Mungkin dia mencoba melakukan 
sesuatu!)" 

Milt, yang terus mengamati monster itu dengan skill Thermal Sight, meneriakkan 
peringatan melalui Mind Chat. Detik berikutnya, magma keluar dari tubuh Guardian, 
membentang seperti tentakel. 

Hanya permukaan tubuhnya yang membeku: tentakel magma, yang lahir dari lengan kanan 
dan dada monster itu, menerobos dan menghancurkan es. 

Filma menebas tentakel yang mengejarnya dan menjauh. 

Senjata yang dilempar Shibaid dibelokkan oleh sekelompok tentakel. 

Panah Tiera berhenti di permukaan monster itu, mungkin terhalang oleh kenaikan suhu di 
bagian dalam. 

"(Bagaimana suhu berubah?)" 

"(Dimulai dari batang tubuh, kemudian bagian tubuh lainnya mengikuti. Karena didasarkan 
pada Arahabaki, ia seharusnya tidak memiliki inti seperti Golem biasa lainnya...tapi 
sekarang lebih mirip Slime daripada Golem, jadi batang tubuh mungkin menyembunyikan 
sesuatu yang penting.)" 
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Milt, yang terus mengamati Guardian tanpa ikut serta dalam serangan itu, menjelaskan 
pikirannya. 

Arahabaki adalah monster yang terbentuk dari mineral yang menghasilkan suhu tinggi. Itu 
tidak memiliki inti yang bisa menjadi kelemahannya, jadi satu-satunya cara untuk 
mengalahkannya adalah dengan mengurangi HP-nya. 

Mungkin karena kesurupan Iblis, monster ini memiliki beberapa karakteristik yang sama 
dengan monster dasarnya. Satu-satunya kesamaan adalah bahwa kedua tubuh mereka 
menghasilkan suhu tinggi. 

Itu bisa saja menyerap inti Tempat Suci untuk digunakan sebagai sumber energi, jadi party 
itu memutuskan untuk melakukan serangan habis-habisan pada tubuhnya. 

"(Tentakel itu benar-benar menyebalkan...mereka bahkan menangkis lemparan Shibaid, 
bisakah kau bayangkan?)" 

"(Aku akan mencoba untuk memancing serangan pada satu titik. Jika tidak, kita harus 
mencoba mengalahkannya dengan kuantitas. Jika dibiarkan berkelompok, tentakelnya 
bahkan bisa menangkis lemparanku.)" 

Shibaid tidak menggunakan Skill apa pun saat dia melemparkan senjatanya. Kekuatan 
lengannya dan Placid Moon』 saja, bagaimanapun, dengan mudah melampaui efek dari 

Skill rata-rata. 

Placid Moon』 memang mengukir melalui tentakel yang membelokkannya, tetapi berkat 

kekuatan regenerasi Guardian, mereka telah kembali ke bentuk aslinya. 

Sambil menebas tentakel yang menargetkannya, Shibaid mengatakan bahwa akan lebih 
baik untuk meningkatkan jumlah serangan, memaksa musuh untuk fokus pada mereka 
semua dan menurunkan konsentrasi keseluruhannya. 

"(Ayo ikuti rencana Shibaid. Jika Guardian memusatkan serangannya padanya, Schnee, 
Filma, dan aku akan memanfaatkan celah itu dan menyerang bola bercahaya di tubuhnya. 
Kita juga tidak bisa membiarkan bola di kepalanya sendiri. , meskipun: Sety, Tiera, tolong 
targetkan itu. Jika aggro tidak fokus pada Shibaid... Sety dan Tiera, gunakan serangan 
dengan jumlah proyektil yang tinggi. Anggota lain harus menemukan kesempatan terbaik 
untuk mendekat dan menyerang dari jarak dekat Selain ukuran dan tentakelnya, ia 
menyerang seperti Red Mound yang bertenaga: mengingat ia dirasuki oleh Iblis, cara 
bertarungnya terlalu bersih. Jangan lengah!)" 

Mereka belum bisa merasakan kehadiran Guardian atau Demon yang sebenarnya. Musuh 
pasti memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. 
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Hanya Yuzuha dan Milt yang tidak berpartisipasi dalam serangan: Yuzuha berjaga-jaga jika 
terjadi keadaan darurat, seperti sebelumnya, dan Milt terus mengamati Guardian untuk 
setiap perubahan. 

Shin tidak perlu memberikan instruksinya, karena dia secara alami cocok dengan 
perannya. 

Di era game, terutama dalam penyerbuan banyak pihak melawan satu monster besar, 
memiliki satu atau dua pemain yang fokus pada pengumpulan informasi adalah aturan 
yang ketat. 

Itu bisa berfungsi sebagai asuransi jika party itu dihancurkan, tetapi tujuan utamanya 
adalah untuk melawan pertempuran yang akan datang dengan keuntungan. 

Di THE NEW GATE, kecuali statistik dan peralatan pemain sangat unggul, sebagian besar 
monster bos --- terutama yang bertipe penyerbuan --- sangat sulit dikalahkan dalam 
pertemuan pertama. 

Sejak Shin dan yang lainnya berkumpul kembali di dunia ini, banyak musuh yang mereka 
hadapi berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat melarikan diri, baik secara harfiah 
atau karena itu akan memiliki konsekuensi negatif. Karena itu, mereka tidak menyisihkan 
siapa pun untuk bertindak sebagai pengamat. Kali ini mereka memilih untuk 
melakukannya juga karena Milt adalah mantan pemain. 

"Hadapi aku, iblis !!" 

Shibaid mengangkat Great Shell Shield of Collision』 dan mengaktifkan Skill Shura Rush】. 

Jika dia bisa memancing serangan Guardian terhadap dirinya sendiri, Shin dan yang lainnya 
bisa fokus menyerang. 

"(Berhasil! Tubuh utama dan tentakel Guardian sama-sama menargetkan Shibaid!)" 

Milt si pengamat melaporkan bahwa rencana umpan Shibaid bekerja dengan sempurna. Dia 
menggunakan Skill yang memungkinkan dia dan Roh Airnya untuk berbagi apa yang 
mereka lihat, jadi Milt juga bisa melihat dari posisi yang tidak mungkin dilihat dengan mata 
telanjang. 

Kemampuan ini adalah alasan penting lainnya mengapa dia mengambil peran sebagai 
pengamat. 

Anggota partai semuanya tersebar ke arah yang berbeda, jadi mereka harus 
mengkonfirmasi secara individual jika rencana Shibaid berhasil; sekarang tidak perlu lagi, 
mereka bisa fokus pada serangan mereka. 

"(Mari kita lakukan!)" 
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Dari sudut pandang Guardian, Shin berada di depan datang dari kanan; Filma dan Schnee 
berada di belakang, masing-masing datang dari kiri dan kanan. 

Mereka semua mengaktifkan Skill, memastikan lintasan mereka tidak mengenai jalur 
anggota lain. 

Gerakan ofensif mereka adalah dorongan. Segera setelah Keterampilan diaktifkan, bilah 
ketiganya bersinar dalam cahaya hijau pucat. 

Bilah angin yang berkedip-kedip tampaknya tidak terlalu kuat pada pandangan pertama. 

Seseorang dengan penglihatan yang cukup baik, bagaimanapun, akan menyadari bahwa 
cahaya hijau pucat adalah hasil dari kekuatan sihir besar yang terkonsentrasi pada pedang 
yang bereaksi dengan partikel kekuatan sihir di udara. 

Ketiganya menusukkan senjata mereka dengan gerakan yang sama persis, meskipun 
dengan waktu yang berbeda. 

Dorongan yang tajam dan secepat kilat. Bahkan tanpa suara memotong di udara, bilahnya 
mengenai sasarannya seolah-olah mereka melompati beberapa bingkai di depan. 

Keterampilan Tim ini hanya dapat dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang mengaktifkan 
Keterampilan Kombinasi Katana/Angin Gelombang Naik】 secara bersamaan. 

Dorongan semi-transparan menembus pertahanan musuh dan menciptakan gelombang 
kejut yang luas, dimaksudkan untuk menghancurkan musuh dari dalam. 

Gelombang kejut Rising Wave】 yang lebih kecil juga akan terbang ke segala arah, 

membuatnya sangat berguna melawan monster dengan armor kokoh atau titik lemah 
seperti core. 

Di sisi lain, itu membutuhkan waktu dan bidikan yang tepat, jadi itu tidak sering digunakan 
dalam pertempuran nyata. 

Rising Wave】 ketiganya menghantam tubuh Guardian dengan waktu yang tepat, sehingga 

melepaskan kekuatan sebenarnya dari Skill. 

Tubuh The Guardian membengkak dan meletus, seperti balon. 

Kepala dan lengannya, tanpa ada yang menahannya lagi, terlempar. Tubuh bagian bawah 
monster itu berhenti bergerak, seolah tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. 

"(HP turun menjadi setengah!)" 

Suara Milt mencapai telinga party. 

Sihir Sety dan panah Tiera diikuti dengan menargetkan kepala. 
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Serangan pertama yang dicapai adalah kilatan petir hitam, mantra Sihir Kegelapan Sety 
Dark Devourer】. 

Petir hitam yang dihasilkannya benar-benar melahap targetnya: dalam hal ini, ia merobek 
bola bercahaya di kepala monster itu. 

Panah Tiera, berubah menjadi petir biru, menyelesaikan pekerjaan dengan memusnahkan 
apa yang tersisa dari kepala. Dia telah menggunakan Keterampilan Kombinasi 
Busur/Cahaya Komet Cahaya】. 

"(Kami telah menghancurkan semua yang tampaknya penting...Milt, berapa HP yang 
tersisa?)" 

"(Sekitar 20%. Apakah kita harus menghancurkan seluruh tubuhnya?)" 

Milt memandangi lengan monster itu, tergeletak tak bergerak di tanah, dan tubuh bagian 
bawahnya. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh Shin, HP-nya belum nol. 
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Vol. 18 - 4.4 
Shin memperhatikan Schnee sedang menatapnya dan mengangguk padanya. 

Untuk menghilangkan kekhawatiran yang mungkin terjadi, mereka mengaktifkan mantra 
sihir untuk menghancurkan bagian monster yang tersisa. 

Schnee menargetkan lengan yang meleleh secara bertahap, Shin tubuh bagian bawah yang 
masih tidak bergerak. 

Lengan-lengan itu membeku dan hancur, tidak meninggalkan apa pun. Namun hasilnya 
berbeda untuk tubuh bagian bawah: Tombak es Erosi Biru】 milik Shin dibelokkan 

sebelum bisa mengenai. 

"(Apa itu?)" 

Fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya memberi Shin firasat buruk. Dia 
memfokuskan kekuatan sihirnya dan mencoba merapalkan mantra yang lebih kuat, tapi 
sesuatu terjadi sebelum dia bisa. 

Magma dikeringkan melalui tanah, seperti air yang tersedot oleh pasir. 

"Apakah kamu melihat sesuatu?" 

"Hanya untuk sepersekian detik, tapi namanya buggy." 

Tidak ada respon monster yang bisa ditemukan di tanah. Party berkumpul kembali untuk 
sementara waktu dan Shin bertanya pada Milt apakah dia telah menemukan sesuatu. 

"Apakah kamu melihat sesuatu dari sana?" 

"Tidak ada, aku takut. Kehadiran Nomor 43 sebenarnya semakin redup. Itu belum hilang 
sepenuhnya, tapi..." 

Shin juga bertanya pada Gelganger, yang tetap berada di dinding kastil, tapi jawabannya 
mirip dengan Milt. Fakta bahwa kehadiran Guardian semakin lemah juga 
mengkhawatirkan. 

"Jadi, apa yang---" 

Sebelum Shin bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu---sensasi yang tidak bisa dijelaskan-
--membuatnya berbalik. 

Yuzuha mungkin merasakan hal yang sama: dia melompat ke bahunya, telinganya 
berkedut. 
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"Perasaan apa ini..." 

"Milt, bisakah kamu merasakannya juga?" 

"Kamu juga, Shin? Rasanya seperti... ada yang menarik seluruh tubuhku. Ini hanya aneh." 

"Ya, aku juga merasa ada sesuatu yang menarikku." 

Shin mengingat apa yang dia alami di Tempat Suci Kalkia. 

Saat itu juga, dia merasa ada sesuatu yang menariknya. Perasaannya lebih lemah kali ini, 
tetapi mereka berada di Tempat Suci, sama seperti saat itu. 

Terlebih lagi, karena Milt melaporkan sensasi yang sama, Shin menyimpulkan bahwa itu 
mungkin hanya mempengaruhi pemain. 

Dengan logika itu, Tiera mungkin juga terpengaruh, tetapi dalam kasusnya, dia hanya 
mewarisi kemampuan pemain. 

Shin memberi tahu Milt tentang pengalamannya yang serupa dan memintanya untuk 
berhati-hati. 

"Begitu, jadi kurasa kita harus mengandalkan cahaya keemasan yang keluar dari 
tubuhmu?" 

"Aku juga tidak tahu apa itu. Itu berwarna emas pada waktu itu, tetapi ketika kami 
melawan Ishkar, warnanya ungu..." 

Shin tidak ingat dengan jelas apa yang terjadi tetapi dia mempercayai apa yang dilaporkan 
Schnee dan yang lainnya lihat. 

"Kalau begitu, kita seharusnya tidak mengandalkan itu." 

"Betul sekali. Oh, sepertinya waktu istirahat sudah habis." 

Kehadiran monster muncul di tanah, tepat di bawah tempat tubuh bagian bawah Guardian 
tersedot masuk. Sebelum Shin dan yang lainnya mencoba menyerang, kehadiran itu 
menghancurkan tanah dan menampakkan dirinya. 

Saat awan debu dan pasir menghilang, sosok seperti manusia yang panas muncul. 

Warna merah cerah mungkin disebabkan oleh fakta bahwa tubuh monster itu terbuat dari 
magma. Bentuknya berbeda, tetapi mereka bisa dengan jelas melihat magma mengalir di 
permukaan monster itu. 

Tangan dan kaki monster itu sama-sama dilengkapi dengan cakar bengkok yang tebal dan 
tajam. 
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Di punggungnya ada dua set tonjolan berbentuk L, lebih panjang dari lengannya, yang 
terlihat seperti sayap. 

Wajah monster itu menyerupai tengkorak yang menyala. Namun, ia hanya memiliki satu 
rongga mata, yang menampung objek bercahaya yang jelas berbeda sifatnya dari magma. 

--- Iblis Anguaini Level 930 %X# peringkat 

Analyze】 mengungkapkan data musuh. Yang pertama bereaksi terhadap namanya adalah 

Milt. 

"Wah, ini aneh. Anguaini yang saya kenal tidak seperti ini sama sekali." 

"Pangkatnya disadap, dan levelnya juga sangat berbeda." 

Baik Shin dan Milt memvisualisasikan peringkat Iblis sebagai kekacauan yang campur 
aduk. Itu bukan alasan sebenarnya mengapa mereka terkejut tentu saja. 

The Demon of Flames Anguaini adalah monster yang relatif terkenal di THE NEW GATE, 
karena seberapa sering dia bisa ditemui. 

Itu adalah Iblis dengan peringkat dan level rendah, yang muncul di sebagian besar jika 
tidak semua peristiwa yang berhubungan dengan Iblis: dengan kata lain, massa Iblis. 

Sesuatu yang bisa dikalahkan oleh pemain mana pun dengan peralatan dan level yang 
layak. Itulah posisi Anguaini. Itu juga ada di setiap versi unsur: Anguaini air, Anguaini 
angin, dan seterusnya. 

Itu memiliki anggota badan yang pendek dan tubuh yang bulat, karena telah dirancang 
untuk menjadi semacam maskot untuk Iblis. Itu biasanya jauh dari level 900, juga tidak 
terlihat seperti monster yang sedang dihadapi Shin dan yang lainnya. 

"Sepertinya kita akhirnya menemukan target kita yang sebenarnya." 

"Jadi pertempuran tadi adalah ujian kekuatan, atau mungkin perlu waktu untuk bersiap-
siap?" 

Schnee dan yang lainnya menghadapi angin kencang yang berasal dari Anguaini, dengan 
senjata di tangan. 

"Jika titik lemahnya tidak berubah, kita harus menargetkan mata. Tapi mereka mungkin 
telah berubah, jadi perhatikan baik-baik! Kami juga tidak tahu serangan apa yang akan 
digunakannya, jadi--- " 

Sebelum Shin bisa menyelesaikan kalimatnya, instingnya memerintahkan dia untuk 
melompat tinggi ke udara. Di atas seberkas api panas yang membakar. 
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Setelah keluar dari tanah, Anguaini masih mengambang di udara, tapi tepat sebelum 
serangan, matanya telah berbalik ke arah Shin dan melotot. 

Shin secara naluriah merasa bahwa dia adalah targetnya dan memblokir sinar itu dengan 
perisai perisainya. 

Sinar itu mengenai penghalang secara diagonal, memotongnya saat dibelokkan. Daya tahan 
penghalang menurun sekitar 40%. 

"(Pastikan kamu menghindari sinar itu! Itu melepaskan hampir setengah dari perisaiku!)" 

Perisai Shin, meski tidak sekuat Perisai Tumbukan Cangkang Besar』 milik Shibaid, cukup 

kuat. 

Dibandingkan dengan makhluk humanoid yang mereka lawan sampai beberapa menit 
sebelumnya, kecepatan dan kekuatan ofensif dari serangan jarak jauh musuh saat ini 
adalah tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. 

Shibaid berdiri di depan Schnee dan yang lainnya dan mengangkat perisainya tanpa ragu-
ragu. 

Bahkan jika monster itu tidak benar-benar menargetkan Shin, Shibaid pasti akan 
memblokir serangan itu. Shin mempercayainya sepenuhnya, jadi dia mengikuti nalurinya 
dan melompat. 

"Itu baru saja ditembakkan secara tiba-tiba...kecepatan dan kekuatan seperti itu benar-
benar berbahaya. Tiera, Sety, serang dari belakang Shibaid. Filma dan aku akan membantu 
Shin." 

Schnee memberi instruksi sambil berlari. Mata Anguaini masih terpaku pada Shin. 

"Kalau saja kita memiliki lebih banyak hal untuk disembunyikan!" 

"Mengeluh tidak akan ada gunanya bagi kita. Aku akan menerima semua serangannya, jadi 
lindungi Shin dan yang lainnya semampumu." 

Bahkan sambil menggerutu, Sety melantunkan mantra berikutnya. Tiera, di Kagerou, 
menyiapkan panah berikutnya juga. 

Shin, setelah melihat sekilas untuk melihat bagaimana keadaan yang lain, menghadap 
Anguaini. 

Dia turun setelah melompat, tetapi mata tidak pernah melepaskannya dari pandangannya. 
Shin bisa dengan jelas merasakan permusuhan yang terpancar. 

Namun, tidak hanya itu yang diungkapkan. Tidak seperti Iblis lainnya, Shin juga bisa 
merasakan semacam euforia terhadap pertempuran. 
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Shin berpikir untuk menunggu celah untuk menyerang, tapi tidak ada sinar yang 
menghalanginya. Sebaliknya, monster itu meraung. Getaran yang cukup kuat untuk 
membuat seluruh tubuhnya bergidik saat merobek udara. 

Monster itu mengangkat lengannya yang bengkok, menatap Shin, karena ingin 
mengungkapkan bahwa pertempuran yang sebenarnya akan dimulai sekarang. 

"Ini dia." 

Jika Shin terus jatuh seperti itu, Shibaid dan yang lainnya akan terkena serangan monster 
itu juga. Dia mengaktifkan Flying Shadow】 sebagai gantinya, untuk melompat ke udara ke 

arah Anguaini. 

Dia bisa saja menunggu tembakan dukungan Sety, tapi entah bagaimana Shin bisa tahu 
bahwa auman Anguaini secara paksa membatalkan setengah dari mantra dalam 
jangkauannya, bahkan jika dia tidak bisa benar-benar melihat kelompok Sety. 

Anguaini menolak untuk melihat siapa pun kecuali Shin, jadi tidak perlu menarik 
perhatiannya. 

Shin menyadari hal ini tetapi juga berpikir bahwa akan merepotkan jika pancaran Anguaini 
menargetkan orang lain selain dia atau Shibaid, jadi dia memutuskan untuk mendekati 
monster itu. 

Anguaini menyambut pendekatannya dengan sapuan cakarnya yang bengkok. Karena 
ukurannya yang besar, hanya satu cakar yang lebih besar dari tubuh Shin. 

Sapuannya sangat cepat, seperti yang diharapkan dari level monster itu. Shin bisa saja 
menghindarinya, tapi malah memutuskan untuk memblokir. 

Katana Shin merobek cakarnya, dengan suara logam yang digerinda. Namun, jika dia tidak 
bisa menggunakan Keterampilan untuk menjaga dirinya tetap di udara, dia pasti akan 
terpesona oleh momentum itu. 

Shin telah mengangkat katananya ke atas kepalanya sebelum menyeberang ke cakar 
Anguaini. 

Pisau itu memang memotong cakar monster itu, tapi itu jelas tidak semudah pisau panas 
menembus mentega. 

Shin telah menggunakan katana khusus untuk melawan musuh elemen Api, Ryujin Touka
』. 

Seperti namanya, itu adalah katana dengan bilah berliku-liku yang indah, seperti air yang 
mengalir, di sekelilingnya menari-nari pita es berbentuk kelopak. 
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Itu mengurangi kerusakan elemen Api terhadap pengguna dan menyebabkan kerusakan 
tambahan pada musuh elemen Api: itu adalah kutukan bagi musuh seperti itu, terus 
menerus. 

Karena spesialisasi ini, ketajamannya sedikit lebih rendah dari senjata kelas Kuno lainnya, 
tetapi biasanya tidak akan menjadi masalah. 

Musuh saat ini adalah elemen Api, jadi ketajaman katana secara alami lebih tinggi dari 
biasanya. 

Cakar Anguaini, bagaimanapun, cukup kuat untuk menunjukkan perlawanan yang cukup 
besar bahkan terhadap senjata yang seharusnya lemah. 

"(Saatnya melakukan bagian kita!)" 

"(Tolong tunjukkan jalannya, Filma.)" 

Filma dan Schnee menyerang Anguaini dari belakang, masing-masing dari sisi kiri dan 
kanan. 

Bulan Merah Filma berkedip sebentar-sebentar dengan cahaya biru semi-transparan. Bilah 
pedangnya tampaknya telah bertambah besar: itu adalah Skill Kombinasi Pedang/Air 
Lagoon Edge】. 

Itu menyebabkan kerusakan elemen Air terus menerus dari luka yang dibuatnya dan juga 
bisa menurunkan suhu target: jika musuh adalah monster bersuhu tinggi, itu akan 
memperlambat gerakannya. 

Schnee mengikuti tebasan biru dengan bilah es berbentuk bulan sabit, Glacial White Arc】, 

Skill yang dapat membekukan luka yang ditimbulkannya. 

Anguaini masih memelototi Shin. Pedang Filma dan Schnee hendak menyerang ketika 
sesuatu merobek udara dan membelokkannya. 

"(Tujuan yang cukup bagus untuk binatang bermata satu.)" 

"(Itu bukan hanya untuk pertunjukan, ternyata.)" 

Skills dicegat oleh tonjolan di punggung Anguaini. 

Benda seperti sayap membran memanjang kira-kira setengah dari tinggi monster: mereka 
telah bergerak secara independen, masing-masing menghentikan salah satu tebasan. 

Tonjolan itu memiliki bentuk yang mendekati bilah melengkung: ukuran "bilah sayap" 
seperti itu cukup mengesankan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat membelah 
pemain rata-rata atau karakter pendukung menjadi dua. 
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Dua pasang bilah sayap terus mempertahankan tubuh dari serangan Schnee dan Filma. 

Bilah sayap yang menghalangi Lagoon Edge】 Filma robek menjadi setengah ukurannya 

dan berubah menjadi hitam. 

Efek Skill kemungkinan telah menurunkan suhu monster: bilah sayap yang bertemu Glacial 
White Arc】 dua pertiganya membeku, gerakannya tumpul. 

Mereka akan jatuh dengan serangan berikutnya. 

Aku akan menghancurkan mereka dengan serangan berikutnya. 

Jadi keduanya berpikir, tepat sebelum bilah sayap mengalami transformasi. 

Bagian yang berubah warna langsung kembali ke bentuk aslinya. Bagian yang beku terlepas 
dan jatuh, seperti keropeng yang terkelupas dari luka. Hanya dalam beberapa detik, bilah 
sayap seperti baru. 

"(Milt, apa kamu melihat sesuatu?)" 

"(Seperti sebelumnya, tempat yang mengalami kerusakan menunjukkan peningkatan suhu 
yang tiba-tiba. Seperti yang mungkin sudah kamu perhatikan, suhunya tidak akan turun 
kembali kali ini. Kupikir itu mungkin akan naik setiap kali diserang!)" 

Bilah sayap sekarang berwarna lebih dekat ke kuning daripada merah. Gelombang panas 
yang dipancarkan oleh monster itu sekarang tidak hanya mencapai Shin, yang melibatkan 
monster itu dalam pertempuran jarak dekat, tetapi juga Schnee dan Filma, yang berada 
lebih jauh. 

Adapun Sety dan yang lainnya, Milt telah meminta Roh Airnya untuk memberikan mantra 
pelindung panas sementara pada mereka. 

Berkat peralatan buatan tangan Shin, panasnya sebenarnya belum bisa mempengaruhi 
mereka, tapi tidak ada salahnya menambahkan asuransi ekstra. 

"(Teruslah menyerang dari belakang. Jika bilah sayap malah mulai menyerangku, akan sulit 
untuk bertarung.)" 

Pisau empat sayap terus memukul mundur serangan Schnee dan Filma, mencambuk 
seperti cambuk. Mereka pasti bisa digunakan untuk menargetkan Shin, jadi dia meminta 
mereka untuk terus membuat mereka sibuk. 

"(Apakah Anda siap untuk pergi?)" 

"(Tentu saja! Aku tidak akan dibatalkan kali ini! Pastikan kamu tidak terkena juga!)" 
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Shin memotong cakar kiri Anguaini dan menghempaskan cakar kanannya dengan 
tendangan berputar ketika suara Sety mencapainya. Dia telah melantunkan mantra baru 
yang lebih kuat setelah mantra sebelumnya dibatalkan oleh auman Anguaini. 

Dia menyuruh Shin untuk tidak terkena, tapi mantranya akan tepat menargetkan monster 
musuh, jadi dia akan aman selama dia tidak terlalu dekat. 

Shin dan yang lainnya sudah tahu mantra apa yang akan dia gunakan, jadi mereka mundur 
sejauh yang diperlukan dari monster itu. 

Sebuah spiral biru dan putih terbentuk di kaki Anguaini kemudian mulai naik ke atas. 

Anguaini berusaha menjauh, tetapi mantranya sudah dimulai: tubuh monster itu 
terbungkus rantai, mencegahnya bergerak. 

Keterampilan Sihir tipe air Chlonothyella. 

Mengikuti cahaya yang naik ke langit, pita udara dingin naik dalam bentuk spiral, 
membungkus Anguaini dan membekukan tubuhnya seperti yang terjadi. 

Tubuh monster itu turun suhunya, warnanya berubah semakin putih dalam hitungan detik. 
Monster level 900+, bagaimanapun, tidak akan turun dengan mudah. Itu mulai 
menghasilkan lebih banyak panas dari dalam, untuk menahan efek pembekuan. 

"Kamu kecil...! Menyerah sudah!!!" 

Sety mengarahkannya Dusk Moon』 ke Anguaini dan berteriak. 

Dia telah memasukkan MP tambahan ke dalam mantra sebelum efeknya habis. 

Perlawanan sihir dari Iblis yang telah menyerap kekuatan Penjaga, bagaimanapun, 
melampaui harapannya: dia menyadari bahwa semua yang bisa dilakukan Chlonothyella】 

adalah memperlambat gerakannya. 

"Biarkan aku membantu, setidaknya sedikit...!" 

Tiera mulai menembakkan panah ke monster itu. 

Juga berkat dukungan Kagerou, panah Tiera mengenai titik di mana efek pembekuan 
semakin dalam. 

Sementara mereka tidak bisa menembus tubuh monster itu, panah-panah itu berhasil 
memecahkan dan menghancurkan bagian-bagiannya. 

Gerakan monster itu lebih lambat, tetapi anggota tubuhnya bergerak dengan cara yang 
tidak terduga: Shin dan yang lainnya juga tidak bisa membedakan bagian mana yang lebih 
beku daripada yang lain. 
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Tiera, bagaimanapun, berhasil menyerang bagian tersebut dengan presisi yang luar biasa. 
Itu tidak mungkin dikaitkan dengan hanya dia yang memiliki insting yang tajam. 

Mata tunggal Anguaini, yang terpaku pada Shin sampai saat itu, berbalik ke arah Sety. 
Seluruh tubuhnya jauh dari beku: di batang tubuh, hanya permukaan yang terpengaruh. 

Itu menggunakan lava cair di tubuhnya untuk memperbaiki kerusakan yang dideritanya, 
tetapi perlahan tapi pasti lava itu berkurang. 

Anguaini tampaknya menyadari bahwa itu tidak bisa terus berfokus hanya pada Shin. 

Mata menghasilkan percikan. 

Detik berikutnya, sinar yang sama yang menargetkan Shin ditembakkan ke arah Tiera dan 
Sety. 

"Tidak secepat itu!" 

Dengan teriakan keras, Shibaid dan Great Shell Shield of Collision』-nya berdiri di jalan 

balok. 

Shibaid telah sepatutnya mengakui berapa banyak kerusakan yang disebabkan sinar itu 
pada penghalang pelindung perisai Shin. Dia mengurangi radius penghalangnya sendiri dan 
memperkuat kekuatannya, menyebabkan sinar itu menyimpang dan menyebar ke segala 
arah. 

"Saya berterima kasih atas dukungan Anda." 

"Bahkan jika aku seorang pengamat, aku bisa melakukan sebanyak ini." 

"Kuu!" 

Shibaid membelokkan sinar itu sendiri, tetapi Roh Air Milt membantu mengurangi panas 
yang dihasilkannya. Yuzuha juga telah meningkatkan pertahanan Shibaid, jadi sinar itu 
bahkan tidak membuatnya bergeming. 

Tiera dan Sety tahu bahwa Shibaid akan sepenuhnya memblokir serangan, jadi mereka 
tidak berhenti dalam serangan mereka. 

"(Hanya 10 detik lagi!)" 

"(Itu sudah lebih dari cukup. Ayo pergi!)" 

Setelah mendengar Obrolan Pikiran Sety, Shin, Schnee, dan Filma bersiap untuk menyerang 
lagi. 

Berkat Chlonothyella】 dan panah bertenaga Tiera, gerakan Anguaini menjadi tumpul. 
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Tak lama kemudian mereka akan mulai mengukir daging monster itu, tetapi bahkan Sety 
tidak bisa menembakkan skill tingkat tinggi seperti itu secara terus menerus. Dia pasti 
akan melambat pada akhirnya. 

Dia berencana untuk menimbulkan jumlah kerusakan maksimum selama dia bisa, 
kemudian membatalkan mantra dan beralih dengan serangan jarak dekat Shin dan yang 
lainnya. 

Targetnya adalah mata Anguaini, sumber sinar laser yang mematikan. Pengamatan Milt 
menegaskan bahwa itu adalah tempat dengan suhu tertinggi. 

Ketika Sety memulai hitungan mundur, Shin menyerbu monster itu, menjaga posisinya 
tetap rendah dan mencengkeram Ryujin Touka』 setinggi pinggang. 

Keterampilan berikutnya membutuhkan waktu untuk diisi. Shin tahu bahwa Schnee dan 
Filma juga mengumpulkan energi mereka untuk serangan berikutnya. 

"(Saya selesai!)" 

Sety memberi sinyal. 

Shin mengayunkan Ryujin Touka seolah melepaskan panah dari busur yang diikat penuh. 

Pada saat yang sama, Schnee mengayunkan Blue Moon』 miliknya dari kiri, Memfilmkan 

Scarlet Moon miliknya dari atas. 

Mereka tidak menahan apapun: ketiganya menggunakan skill Shiden. 

Yang pertama menyerang adalah Shin. 

Keterampilan Bela Diri Tipe Katana Shiden -- Hollow Arc Moon】 

Ujung Ryujin Touka』 menarik garis dari panggul Anguaini melalui dadanya, melalui 

tenggorokan, menuju mata. 

Shin tidak cukup dekat untuk tebasan mencapai target, dalam keadaan normal. Dia baru 
saja menggambar garis di atas monster di hadapannya. Namun, sesaat kemudian, sebuah 
garis yang mengikuti rute yang sama persis muncul di tubuh Anguaini. 

Skill yang digunakan oleh Shin melepaskan tebasan tak terlihat yang bisa memotong 
apapun di pandangan pengguna. 

Itu bisa mencapai apa pun yang bisa dilihat pengguna: di sisi lain, menutupi target dengan 
selembar kertas sederhana sudah cukup untuk menetralisirnya. Itu bisa menembus baju 
besi, tapi tidak daging di bawahnya. 
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Namun, Anguaini akan kesulitan menyembunyikan tubuhnya yang besar dengan cara apa 
pun. Dagingnya benar-benar terbuka. 

Shiden -- Hollow Arc Moon】 dikatakan mustahil untuk dihindari kecuali dikenali dari 

gerakan persiapannya: tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menebas Anguaini. 

Schnee mengikuti. 

Skill Kombinasi Katana/Air Shiden -- Hakura Kamui】 

Di belakang Anguini, yang dibuat bingung oleh tebasan yang tak terlihat, datang serangan 
lanjutan dari Schnee. 

Sebuah tebasan putih dan biru tergambar di udara, terbang menuju monster itu. 

Bilah sayap, masih bergerak bebas, ditekuk dan diikat, menghalangi jalur tebasan dari 
samping. 

Semua bilah sayap yang bisa menembus, bagaimanapun, adalah udara tipis. Tebasan biru 
dan putih itu terus berlanjut, bahkan menembus kepala Anguaini. 

Shiden -- Hakura Kamui】 adalah serangan seperti fatamorgana: tebasan yang melewati 

semua pertahanan fisik, kemudian membekukan target dari dalam. 

Anguaini tampaknya tidak memahami apa yang terjadi: luka di matanya, dibuka oleh 
tebasan Shin, mekar dengan bunga es. 

Filma kemudian memberikan pukulan terakhir. 

Skill Kombinasi Pedang/Air Shiden -- Rea Spaar】 

Beberapa detik setelah serangan Shin dan Schnee, katana merah Filma ditutupi oleh cahaya 
putih yang memanjang ke arah langit, yang kemudian terbang menuju Anguaini. 

Itu tidak bisa melewati bilah sayap, tetapi jalannya tidak berubah. Perlawanan mereka 
tampaknya tidak berarti apa-apa untuk tebasan putih. 

Monster itu mencoba mempertahankan diri dengan bilah sayap, juga menggunakan bilah 
yang gagal mencegat serangan Schnee, tetapi tidak berhasil. 

Tebasan raksasa yang dibuat oleh Skill ini tidak dapat mengubah jalurnya setelah aktivasi: 
jika Anda tahu itu akan datang, itu bisa dihindari tanpa gagal. 

Sebagai ganti kerugian ini, bagaimanapun, itu tidak dapat dibatalkan dengan cara apapun 
sebelum efeknya berakhir. 
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Ada beberapa pengecualian, tetapi dalam banyak kasus, itu tidak dapat dihentikan, bahkan 
oleh raksasa yang lebih tinggi dari gunung atau monster laut yang mampu melahap seluruh 
lautan. Tebasan itu terus berlanjut tanpa terganggu oleh resistensi bilah sayap. 

"Bagus sekali!" 

Penyergapan Shin dan Schnee, diikuti oleh pukulan Filma. Tebasan putih terang membelah 
kepala Anguaini menjadi dua, memanjang hingga bagian atas tubuhnya. Milt bersukacita. 

Semburan es yang diciptakan oleh Hakura Kamui pada luka yang dibuka oleh Hollow Arc 
Moon】 pertama meluas ke daging di sekitarnya, tetapi kepala akhirnya berhasil 

mempertahankan panasnya. 

Namun, setelah diiris menjadi dua oleh Rea Spaar】, kepalanya kehilangan semua 

energinya, karena seluruh tubuh monster itu berangsur-angsur berubah menjadi batu 
hitam yang hangus. 

Bagian-bagian yang terpotong dari tubuhnya tidak hilang, tidak seperti apa yang terjadi 
ketika monster Guardian menggunakan namanya. 

"Apakah sudah berakhir?" 

"Ups, Tiera, kamu baru saja mengibarkan bendera." 

"Eh? Bendera apa?" 

Milt menegur komentar Tiera. Hanya pemain dan karakter pendukung tertentu yang tahu 
apa yang dimaksud Milt, jadi Tiera secara alami bingung. 

"Namun, HP-nya telah mencapai nol." 

"Itu berarti kita melakukannya, kan...?" 

Kebangkitan kejutan dari musuh yang dianggap kalah adalah kejadian umum dalam cerita. 
Itu juga bukan hal yang langka di THE NEW GATE. 

Efek dari Rea Spaar】 Filma berakhir dan pedang putih menghilang. Seolah menunggu saat 

yang tepat, tubuh Anguaini runtuh. 

Yang tersisa hanyalah gundukan batu beku. 

"(Sepertinya tidak hidup kembali.)" 

"(Aku juga tidak bisa melihat gerakan seperti itu dari sini.)" 

"(Kuu, kurasa itu tidak akan hidup kembali.)" 
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Monster itu sudah menunjukkan kemampuan untuk berubah, jadi party itu waspada bahwa 
monster itu bisa memiliki bentuk lain, tetapi bahkan setelah menunggu beberapa saat, 
tidak ada tanda-tanda. Shin bertanya pada Schnee dan Milt, lalu Tiera --- anggota yang 
paling sensitif terhadap racun --- untuk konfirmasi. 

Anguaini pasti sudah mati. Shin cukup percaya diri tetapi masih berhati-hati saat dia 
mendekati sisa-sisa monster itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang terjadi, dia 
memanggil Gelganger --- yang mengawasi pertarungan dari dinding kastil --- untuk 
memeriksa inti Tempat Suci. 

"Bisakah kamu merasakan sesuatu?" 

"Tidak ada sama sekali, sayangnya. Jejak samar kehadiran Nomor 43 tampaknya telah 
hilang sama sekali." 

Karena monster itu telah berubah menjadi Anguaini, Gelganger tampaknya mengharapkan 
hasil seperti itu. 

"Hm? Perasaan apa ini?" 

Shin melihat ke atas, melewati gundukan batu tempat jenazah Anguaini berubah. Bidang 
deteksinya telah menangkap sesuatu di sana. 

Akan menjadi bencana jika Iblis meninggalkan hadiah perpisahan: Shin mendesak 
Gelganger untuk tetap diam dan memanjat sisa-sisanya. Di atas, dia menemukan benda 
hitam pekat berduri yang jelas-jelas bukan milik mayat monster itu. 

"Ini... Chimeradite? Tidak mungkin... itu alami!?" 

Apa yang ditemukan Shin pada sisa-sisa monster itu adalah tumpukan besar Chimeradite, 
yang terkenal sebagai mineral terbesar yang pernah ada. Tapi itu berbeda dari jenis pandai 
besi seperti yang bisa dihasilkan oleh Shin. 

Jarang bahkan melebihi senjata kelas Kuno atau Drop of Erathem』. 

Tidak termasuk hadiah acara waktu terbatas, itu adalah item dengan kelangkaan tertinggi 
di THE NEW GATE, sangat sulit ditemukan sehingga banyak pemain menyatakan 
kemarahannya kepada pengembang tentang hal itu. 

"Di era game, aku akan melompat dengan gembira...tapi di sini..." 

Arahabaki adalah monster yang menghasilkan tetesan langka, jadi itu jelas bukan kejadian 
yang mustahil. 

Chimeradite alami pasti merupakan mineral yang sangat langka di dunia saat ini juga. 
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Shin mau tidak mau berpikir, bagaimanapun, bahwa dia lebih suka mencari lebih banyak 
informasi tentang dunia daripada mendapatkan bahan langka. 

"Yah, tidak ada salahnya untuk membawanya bersama kita. Kami akan meminta informasi 
dari Eleven atau Origin." 

Mereka adalah sumber informasi yang paling mungkin saat ini. 

Sambil mengumpulkan mineral, Shin dengan tulus berharap apa yang terjadi di Tempat 
Suci itu tidak akan terulang lagi... 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com
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