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Pergi ke puncak dengan semua yang aku punya ... 

Mungkin aku bisa melakukan itu, seperti, dua kali dalam hidupku. 

Mengapa dua kali? 

Jadi aku punya kesempatan lagi untuk melihat wajah bajingan itu. 

... Akira Ono, Memorial 

x  x  2001 Cerah 

... XX telah bergabung. 

... Akira Ono telah bergabung. 

"Di lain hari, tumpukan mayat lagi. Bagaimana menurutmu, Akira? Seperti 200? " 

"Ya. Awal yang cukup bagus. " 

Jenis tipe tipe tipe. Simfoni ruang obrolan. Hanya dua yang memegang kunci ruang obrolan 
ini. Mereka sudah kehilangan satu, menjadikan mereka duo. 

"Sepertinya akulah yang akan berbicara, tapi game ini bermasalah." 

Ada keluhan serius yang menuduh game tersebut menciptakan pembunuh berantai. 

"Nyata!? Wow, negara ini punya PC. Kencangkan bajingannya ... Pergi sedikit terlalu jauh di 
Gym Kegal ... " 

"Singkirkan metafora yang menjijikkan." 

Jenis tipe tipe tipe. Simfoni ruang obrolan. XXX hilang. Karena XXX ... 

"Tapi apa gunanya merokok begitu banyak setiap hari? Saya bersenang-senang, jadi tidak 
ada keluhan di sini, tapi apakah Anda ingin bertani pembunuh berantai? " 

"Tentu saja tidak. Apa kamu belum dengar? Bunuh satu, dan Anda seorang pembunuh. 
Bunuh satu juta dan kamu adalah pahlawan. " 

"Hah? Jadi kamu ingin menjadi pahlawan? " 

Jenis tipe tipe tipe. Simfoni ruang obrolan. Ruang digital. Populasi, 2. Tidak ada orang lain 
yang masuk ke sini lagi. 

"Pahlawan? Tidak, terima kasih. Yang saya inginkan adalah setiap pemain di Jepang takut 
pada saya ... Untuk memanggil saya 'Raja Iblis'. " 
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Dalam video game, tentu saja. Terpisah dari kenyataan. 

"Uh huh. Aku percaya padamu, Akira. Ya. Saya pikir Anda akan membuat ... impian Anda? ... 
menjadi kenyataan. 

"Kamu ... Kamu mengolok-olok saya." 

"Oh tidak, tidak sama sekali. Aku hanya akan mengingatkanmu tentang mimpi lucu Raja 
Iblismu beberapa tahun ke depan. " 

"Apa yang ... Dasar brengsek." 

Jenis tipe tipe tipe. Simfoni ruang obrolan. 

Gedebuk gedebuk. Simfoni pembantaian. 
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Volume 1 Chapter 1 

Bab Satu: Masuki Raja Iblis 
Tengah Malam Awal 

---Menyelami Game--- 

Tahunnya adalah 2XXX pada kalender Kerajaan. 

Bangsa yang dikenal sebagai Kekaisaran, yang sekarang menguasai sebagian besar dunia di 
bawah kendalinya, memulai permainan keji. Untuk memperkuat penindasannya terhadap 
negara-negara yang telah ditaklukkannya, dan untuk menghentikan kemungkinan revolusi, 
Kekaisaran dengan megah menyelenggarakan pertunjukan yang kejam. Pertunjukan itu, 
yang hanya bisa digambarkan sebagai kegilaan murni, adalah pertarungan sampai mati 
yang terdiri dari pemain yang dipilih secara acak dari setiap negara di bawah kendali 
Kekaisaran, dengan hanya satu yang selamat. Empire menyiarkan game ini ke seluruh 
dunia, menjadi tuan rumah kolam kematian resmi. Siapa yang akan bertahan sampai akhir? 
Siapa yang akan dibunuh terakhir kali? Siapa yang akan dibunuh lebih dulu? Pertunjukan 
yang kejam, namun sangat nyata, telah melampaui film dan bentuk fiksi lainnya. Itu 
merebut hati warga Kekaisaran (Umat Tuhan). 

Permainan, yang disiarkan ke seluruh dunia, menggambarkan drama dan tragedi yang tak 
terhitung jumlahnya. Para penonton menyaksikan kemanusiaan tanpa tulang: peserta 
membunuh orang asing hanya untuk bertahan hidup. Game ini diberi banyak nama: Ras 
Manusia, Game Kehidupan, Fabel Bawang ... Jumlah taruhan yang terlalu tinggi yang 
dituangkan ke dalam game oleh dunia yang bosan 1% akhirnya berubah menjadi 
pendapatan penting bagi Kekaisaran. Warga dunia menunggu proses seleksi dengan 
ketakutan, dan Umat Tuhan terhibur dalam keadaan gila. Game Infinity. Satu-satunya yang 
selamat dari setiap pertandingan dianugerahi kekayaan yang tak terukur ... Dan hak 
istimewa untuk bergabung dengan barisan Umat Tuhan. Semua kontestan lainnya, 
bagaimanapun, dianugerahi dengan kematian. Tanpa pengecualian. 

† † † 

Jepang, 2016 M ... 

"Saya ingat acara ini ..." 

Sekarang, seorang pria berpartisipasi dalam Game menakutkan yang sama. Hanya tanpa 
jejak kepengecutan atau ketakutan di wajahnya. Namanya Akira Ono ... Joe yang bekerja 
dengan rata-rata sempurna. Akira tahu tempat ini seperti punggung tangannya: dialah 
orang yang menjalankan permainan. Tidak ada yang perlu ditakuti ketika dia tahu setiap 
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inci arena. Apalagi, semuanya ada di dalam layar komputer. Tak satu pun dari itu akan 
memengaruhi kenyataan. 

"Hobi ini bertahan lebih lama dari yang aku kira," katanya pada dirinya sendiri dengan 
bisikan samar. Video game ini dimulai pada tahun 2001, sekitar awal kebangkitan internet. 
Tahun saat ini adalah 2016. Perjalanan lima belas tahun telah memenuhi syarat permainan 
ini sebagai barang antik. Dan hari ini, tirai akan menutupnya. Mengetik di keyboard atau 
menggerakkan mouse dari waktu ke waktu, Akira membuka berbagai layar. Dia tampaknya 
tidak memiliki tujuan khusus untuk melakukan ini kecuali untuk mencoba dan melakukan 
segala sesuatu yang terlihat ke ingatan. 

(... Ini hampir tengah malam.) 

Biasanya, saat itulah Game akan dimulai. Tapi Akira adalah satu-satunya di arena saat ini. 
Pada tengah malam, server akan berakhir, melenyapkan arena. Dia telah memilih 
perpisahan tersendiri, daripada perpisahan yang meriah. 

(Lima belas tahun itu terlalu lama ...) 

Sebuah permainan yang bertahan lebih lama dari pendidikan K-12 anak-anak itu aneh. 
Faktanya, anak-anak yang berada di sekolah menengah saat peluncuran game sekarang 
menjadi anggota angkatan kerja yang bangga. Beberapa sekarang sudah menikah. 
Beberapa sekarang menjadi orang tua. Beberapa telah pindah ke luar negeri. Masing-
masing dari mereka telah kehilangan waktu luang karena memperoleh tanggung jawab ... 
Dalam arti tertentu, mereka telah menjalani kehidupan yang sehat. 

Akira juga tidak terkecuali. Dia biasa kehilangan dirinya sendiri dalam memodifikasi 
permainan sesuka hatinya, dan akan begadang sepanjang malam untuk menjalankannya. 
Selama bertahun-tahun, Akira naik tangga, sampai sebagian besar hidupnya diambil dari 
pekerjaannya. 

"Ke mana selanjutnya ...?" 

Dia masuk sebagai karakter yang bisa dianggap sebagai bos terakhir dari permainan, dan 
berjalan melalui berbagai peta sampai waktunya hampir habis. Area pemukiman, kuil 
terpencil, kolam yang dalam dan gelap, dan banyak lagi ... Setiap lokasi memiliki arti khusus 
baginya. 

23:58:20 

"Terima kasih untuk semuanya, Kunai." 

Akira berbicara dengan karakternya di layar. Jika ada yang menonton, mereka mungkin 
sedikit ketakutan. Di layarnya, ada seorang pria dengan rambut cukup panjang untuk 
menyentuh bahunya. Meski sudah berusia empat puluhan, pria itu bertubuh kekar dan 
kencang hingga maksimal. Tajam, tanpa akhir. Seorang perwira tinggi dari Kekaisaran, dan 
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orang di balik Game terkenal itu sendiri ... Menurut cerita latarnya, bagaimanapun juga. 
Namanya adalah Hakuto Kunai, Raja Iblis Kekaisaran -- orang yang bertanggung jawab 
untuk menumpahkan darah dan menuai tragedi dari 4.143.792 peserta Game. Bahkan di 
ambang kiamat, matanya bersinar kekejaman di atas senyuman dinginnya yang dulu. Akira 
merasa sedikit menggigil melihat Kunai. 

"Aku tidak pernah menyangka ... aku akan menghabiskan saat-saat terakhir bersamamu." 

Kata Akira, seolah ingin menangkis tatapan tajam Kunai. Tetap saja, ekspresi Kunai tetap 
tidak berubah. Itu tidak mengherankan. Dia hanyalah seorang NPC, yang tidak akan pernah 
hidup kecuali seseorang menarik senar nya. Terlepas dari kenyataan itu, Akira melanjutkan 
dengan bingung, seolah dia mencoba melarikan diri dari sesuatu. 

"Apa? Anda merajuk? Asal tahu saja, tidak masalah sedikit pun bahwa Anda adalah bos 
terakhir, atau bahwa Anda adalah Raja Iblis. Kehidupan nyata selalu menang. Jika kamu 
belum selesai bermain, itu semua terserah kamu ... Aku mau tidur. Aku punya pagi sekali. " 

23:59:50 

"Sampai jumpa, Kunai. Dan, selamat malam ... XXXXXXXXX " 

00:00:00 

Hiroshi menutup matanya dengan seribu pikiran berputar-putar di belakang mereka. 
Ketika dia membukanya lagi ... dia melihat Hutan Besar di depannya. 

Dunia yang ditinggalkan oleh Tuhan, dimana malaikat putus asa. 

Jangan kaget. 

Dan dengarkan. 

Dengarkan baik-baik, dan Anda akan mendengarnya. 

Lonceng tengah malam selalu menyanyikan awal yang baru. 

Hutan Besar 

(Apa ...?) 

Akira Ono terdiam memandangi hutan lebat yang luas di depannya. Dia tidak bisa menahan 
tawa melihat pemandangan seperti itu. Tentu, hobinya selama lima belas tahun akan 
segera berakhir, dan dia telah minum sedikit, tetapi tidak cukup untuk berhalusinasi 
dibuang ke Hutan Besar. Lebih penting lagi, dia harus pergi kerja keesokan harinya. 

"The Great Forest benar-benar ... yah, hijau." 
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Baru-baru ini, dia mengelilingi kantor, rumah, dan XX-nya. Hutan hijau yang cemerlang 
hampir menyengat matanya. Dia akan bersyukur diingatkan akan keagungan alam di 
tengah-tengah kehidupannya sehari-hari, tetapi dia harus mengkhawatirkan hari esok. Jika 
dia tidur sepanjang malam di depan monitor PC lagi, dia pasti akan sakit dan sengsara 
keesokan harinya. 

"Tapi mimpi yang sangat jelas. Ini hampir terlihat nyata ... " 

Menutup matanya, dia bisa merasakan sinar matahari dan mendengar capung dan jangkrik 
terbang di sekitarnya. Melihat ke kejauhan, dia bahkan bisa melihat danau yang berkilauan. 
Akira menyeringai, teringat bahwa dia pernah mendengar ungkapan "mimpi adalah 
cerminan dari keinginan." Mungkin pikiran bawah sadarnya menginginkan berjalan-jalan 
santai di hutan, jauh dari semua stres. 

Saat dia mengambil langkah maju ke arah danau, setetes keringat dingin menetes di 
punggungnya. 

"Apa yang ada di kakiku ...?" 

Sepasang sepatu kulit mahal tanpa banyak lipatan. Di atas mereka, celana panjang hitam 
menghiasi kakinya, dilengkapi dengan setelan hitam. Dia bahkan mengenakan mantel 
hitam panjang yang menutupi pergelangan kakinya meskipun musim panas yang 
menyengat. Jika pengamat menebak, mereka mungkin akan mengira Akira adalah semacam 
mafia don. 

(Tidak mungkin ...) 

Untuk beberapa waktu sekarang, jantungnya berdebar gugup. Saat dia berlari menuju 
danau, dia melintasi hutan dalam sekejap. Cepat seperti kereta peluru. Kecepatan yang luar 
biasa membuat Akira semakin gugup. Begitu dia melihat ke bawah ke air untuk melihat 
dirinya sendiri ... ketakutannya terkonfirmasi. 

"Kenapa kamu...!" 

Melalui pantulan di danau, bos terakhir yang dikenalnya sedang melihat ke arah Akira. Raja 
Iblis Kekaisaran, yang menghukum pemain yang tak terhitung jumlahnya hingga putus asa. 
Karakter yang Akira ciptakan di dalam game. Akira melihat senyuman di wajah di pantulan 
itu, seolah dia menganggapnya lucu. 

"Apa apaan...!? Bagaimana kabarku ... orang tua ini !? " 

Akira sendiri tidak terlalu muda dari perkiraan usia dari wajah yang dilihatnya, tapi dia 
mengandalkan setidaknya satu atau dua dekade lagi sampai dia melihat usia sebanyak ini 
dalam bayangannya. Selain itu, indra lainnya tidak membantu meyakinkan Akira bahwa ini 
semua adalah mimpi. Semuanya terlalu nyata. Yang terlintas di benaknya adalah dia telah 
dipindahkan ke dunia lain, seperti anime populer saat ini. 
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Satu-satunya teori lain yang bisa dia kumpulkan adalah bahwa dia sudah mati karena 
serangan jantung atau semacamnya, dan dia berada di alam baka. Bahkan teori itu, 
bagaimanapun, tidak cukup menjelaskan mengapa dia tampak seperti Raja Iblis. 

"T-Tunggu ... Tenang. It ain't over 'til it's over. " 

Akira dengan panik menampar pipi dan kepalanya tanpa hasil. Setiap kali dia bernapas, dia 
bisa merasakan paru-parunya membesar, seperti yang mereka lakukan di kehidupan nyata 
... hingga kekecewaannya. Akhirnya mulai menyadari kesulitan yang dia hadapi, Akira 
berteriak dalam hati: 

(Tidak! Saya bahkan tidak sempat menghapus hard drive saya!) 

Bukan reaksi yang sangat mulia, untuk sedikitnya, tapi sangat tulus. Jika dorongan datang 
untuk mendorong, dia bisa menerima dikirim ke dunia lain. Tapi dia tidak pernah 
menyangka akan dikirim dengan berpakaian seperti anggota yakuza. Jika dia setidaknya 
masih muda dan tampan, atau kaya raya, pasti ada hikmahnya. Wajah Akira diarsir dengan 
sedikit terlalu banyak kesusahan untuk seleranya. 

(Pertama saya butuh informasi lebih lanjut ... Ada apa di sekitar sini ...?) 

Dia mencoba berjalan-jalan sebentar, tetapi sepertinya dia tidak bangun dalam waktu 
dekat. Sebaliknya, tubuhnya tampak tenang di setiap langkah. Pada titik ini, Akira hampir 
merasa alami di tubuh ini. Dari waktu ke waktu, nafas hutan mengguncangnya, seolah 
membuktikan bahwa dunia di sekitarnya senyata miliknya. 

(Apa dunia ini ...? Hutan apa ini ...? Beri aku petunjuk. Sesuatu.) 

Dia mengobrak-abrik sakunya, tapi tidak ada yang membantu. Hanya ada banyak pisau 
(senjata pilihan Raja Iblis) yang diikat di dalam mantel panjang, bersama dengan rokok 
yang selalu dia gunakan. 

Akira akhirnya memutuskan bahwa rasa malu itu sepadan, dan meneriakkan kata itu . 
Mashive, yang dulunya adalah salah satu pemain, telah membicarakan kata ini. Kata ajaib 
yang merupakan informasi penting jika seseorang dipindahkan ke dunia lain. Setelah 
menghela nafas panjang, Akira meneriakkan kata ini ke arah langit ...! 

"S-Status!" 

... Keheningan memenuhi hutan, diikuti oleh jeritan seekor burung gagak. Akira menunggu 
beberapa saat setelah meneriakkan ini sendirian di hutan, tapi tidak terjadi apa-apa. 

"Ayolah!" 

Dia mengharapkan semacam layar atau angka, tapi tidak ada. Bahkan, daun-daun yang 
bergemerisik tertiup angin seolah menertawakannya. Menangkap angin kedua, Akira 
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memutuskan untuk meneriakkan kata ajaib yang berbeda. Dia mengira itu karena dia 
adalah Raja Iblis, karena dia adalah Akira Ono, ada kata lain yang lebih cocok untuknya. 

"Administrator." 

(Bingo!) 

Akira tidak bisa membantu tetapi mengibaskan tinjunya di udara. Panel hitam dan 
keyboard muncul di udara, menunjukkan layar yang meminta kata sandi. 

"Ya ya! Siapa anak baik ...? Masukkan ... sandi ... Hah? " 

Bergumam seperti pelatih anjing, Akira dengan riang mengetikkan kata sandi. Seketika itu 
diterima, bagaimanapun, banyak layar perintah muncul, semua gelap, mencegah dia dari 
membaca semua itu. Di depannya, layar bertuliskan 'Tidak semua syarat terpenuhi'. 
Lututnya goyah, dan Akira merosot ke pohon besar di sebelahnya. 

"Kondisi pantatku ... Apa yang mungkin kamu inginkan ...?" 

Tanpa pikir panjang, dia telah mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia 
melanjutkan untuk meniup asap yang sudah dikenalnya, tapi sensasi menghibur itu 
semakin mendorong kebenaran ke wajah Akira. Dalam mimpi apa dia bisa merasakan 
sebatang rokok dengan begitu jelas? Dia merokok beberapa kali lagi, tetapi dia tidak bisa 
mengatasi situasi ini. Bahkan, dia mulai pusing. 

"Apa yang harus aku lakukan...? Mungkin sebaiknya saya membaca lebih banyak novel 
ringan selagi saya memiliki kesempatan ... " 

Tidak bisa menenangkan pikirannya, Akira menjadi gelisah. Langkah kaki keras yang telah 
dia dengar selama beberapa saat telah membuatnya gelisah untuk memulai. Langkah kaki 
itu datang dari ujung dalam hutan. 

(Tunggu ... Pasti ada seseorang yang membuat langkah kaki itu.) 

Langkah kaki yang terburu-buru, seolah-olah melarikan diri dari sesuatu, terus mendekati 
Akira sampai pelakunya akhirnya muncul. 

(Seorang anak ...? Yang kotor, pada saat itu.) 

Dia hampir berbicara dengan anak itu, sebelum bertanya-tanya apakah anak itu akan 
mengerti bahasa Jepang. Mungkin karena tersandung dan jatuh di suatu tempat di 
sepanjang jalan, wajah dan pakaian anak itu berlumuran kotoran. Sedemikian rupa, 
sehingga Akira bahkan tidak bisa mengetahui apakah anak itu laki-laki atau perempuan. 
Anak itu berambut pirang dan bermata merah. Akira ragu mereka bisa bercakap-cakap 
dalam bahasa Jepang, tapi cara terbaiknya adalah mulai menanyakan beberapa pertanyaan 
kepada anak ini. 
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(Benar. Kunai selalu pamer-y dan sarkastik.) 

Untuk saat ini, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Akira berpikir lebih baik 
bertindak seperti Kunai. Mengingat karakter Kunai dari kedalaman ingatannya, dia 
mencoba berbicara kepada anak itu. 

"Baiklah, uh, mari kita lihat. Bisakah kamu mengerti saya?" 

"Lari!" 

"Hah?" 

Di belakang anak itu, ada monster dengan sayap yang terbuat dari tulang telanjang. Dalam 
warna abu-abu suram, makhluk itu mirip dengan Gargoyle khas dari dunia fantasi. Siluet 
menyeramkan itu membuat Akira bingung, dan dia tidak bisa menahan tawa lagi. Sekarang, 
tidak dapat disangkal bahwa dia telah menemukan jalannya ke dunia yang tidak nyata. 

(Tunggu ... Mungkin aku hanya gila.) 

Tidak mungkin makhluk seperti ini bisa ada di manapun di Jepang, atau di Bumi, dalam hal 
ini. 'Kamu tidak nyata!' Akira ingin berteriak. 

"Bagaimana mengatakan ini ... Apakah monster yang tidak begitu menggemaskan itu 
peliharaanmu? Anda harus benar-benar melatihnya lebih baik, Anda tahu. " 

"Lari! Cepat! Itu iblis! " 

Akira mengerang dalam hati. 

(Iblis ... Iblis, ya?) 

Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa, lari, atau mungkin mengemis untuk hidupnya. 
Lelucon apa dia bagian dari? 

"... Puny manusia, berikan dagingmu padaku." 

Astaga! 

Akira melompat, menjatuhkan rokoknya. Pemandangan monster ini dengan mata merah 
bit datang ke arahnya seperti bagaimana predator mendekati mangsanya adalah 
pertunjukan horor, untuk sedikitnya. Mengerikan, sebenarnya. Yang ingin Akira lakukan 
hanyalah melarikan diri sambil berteriak. 

Saat dia berlari untuk menyelamatkan nyawanya, monster itu mengayunkan lengan 
besarnya, menghantamkan cakarnya ke wajah Akira dengan kekuatan yang kuat. Rasa sakit 
yang menusuk di dahi Akira, dan penglihatannya bersinar merah dan putih. 
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"Agh ...!" 

Di tengah kebingungan dan rasa sakit, dia bisa merasakan amarah yang menyala-nyala 
keluar dari perutnya. 

"... Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" 

Geraman pelan keluar dari mulutnya dengan nada yang sama sekali berbeda dari suara 
biasanya. Saat dia melihat monster yang bingung itu, tangan kanannya meraih ke dalam 
mantelnya dengan kecepatan yang membutakan. 

------Pembalasan Otomatis! 

(Woah, saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya ...!) 

Mengabaikan niat Akira, tubuhnya bergerak sendiri. Dengan gerakan tanpa cela, secepat 
kilat, sebilah pisau terlempar! 

Pembalasan Dimulai! 

"Revenge" -- Sukses! Peningkatan Kerusakan Pembalasan! 

"One-Shot Kill" -- Sukses! Tingkat Kritis meningkat sebesar 30%! 

Serangan Kritis! 

Kerusakan Mematikan -- Greole, Raja Iblis dihancurkan! 

---Skill Level lebih dari 5000! 

"Break Through" "Expert Chain Attacks" -- Gagal! Targetnya sudah dikalahkan! 

---Combat Skill diaktifkan! 

"Overlord" -- Gagal! Targetnya sudah dikalahkan! 

"Mind's Eye" -- Gagal! Targetnya sudah dikalahkan! 

---Keterampilan Bertahan Hidup diaktifkan! 

"Renungkan" -- Sukses! Kunai mendapatkan kembali kesehatannya. 

'Hasil Pertempuran' membanjiri otak Akira, membuatnya pusing. 

(Ini seperti game!) 

Dia mendongak, dan monster itu hancur berkeping-keping, mungkin karena benturan 
pisaunya. Akira tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa monster yang sebenarnya. Baik Akira 
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maupun anak itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, saat keheningan yang menyakitkan 
terjadi di hutan. 

Menelan segumpal air liur, Akira dengan takut-takut berbicara. 

"A-Ah, um, yah... Itu... pertahanan diri. Itulah tadi. Itu bukan salahku. " 

Tatapan anak itu terasa seperti belati bagi Akira. Mata yang polos itu dipenuhi dengan 
teror dan ketakutan yang nyata. Kebalikan dari bagaimana seorang anak memandang 
seorang pahlawan. 

"M-Master Demon Lord ... Tolong jangan makan aku! Aku-aku tidak akan terasa enak sama 
sekali! " 

"Apa apaan!? Monster macam apa menurutmu aku ini !? " 

Maka, Raja Iblis jatuh ke dunia aneh penuh dengan yang tidak diketahui. Pada titik ini, tidak 
ada yang tahu bagaimana dia, seorang pria biasa dari Jepang yang terperangkap di dalam 
tubuh Raja Iblis, akan selamat dari dunia fantasi yang kejam ini ... 

 

Hakuto Kunai 

Ras: Manusia -- Usia: 45 

 

 Senjata Api Sodom 

Pisau yang bisa digunakan sebagai senjata jarak dekat atau proyektil. Penggunaan tak 
terbatas. Efek Bonus: Kesempatan untuk Membakar target. 

 Armor Assault Queller 

Meniadakan serangan apapun dari mereka yang berada di bawah Level 30. Daya Tahan Tak 
Terbatas. Tidak berpengaruh pada sihir, yang tidak ada di dalam game. 

 Item The Laws of the Empire (Buku) 

Item yang diberikan kepada mereka yang mengalahkan Kunai. Ini sebenarnya tidak 
berpengaruh dalam game. Sebaliknya, item ini akan berpengaruh di dunia nyata. 

 Item Mild Heaven 

Rokok terlaris di Kekaisaran. Ada banyak merek lain di pasaran, seperti Hi-Nite atau 
Spellcaster. 
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Level: 1 -- HP: 40000/40000 -- Stamina: 600/600 -- Attack: 70 (+50) -- Defense: 80 (+20) 
Dexterity: 60 -- Magic: 0 -- Magic Defense: 0 

Keterampilan yang Dilengkapi: Pertama: Mengisi Kedua: Gouge Mata Ketiga: Supersonik 

Keterampilan Bertempur: Mad Rush, Break Through, Fake Out, Intimidate, Lock-On, 
One-Shot Kill, Instinct, Ruler, Avenger, Strategist, Mind's Eye, Overlord, Obliterate, 
Equal to None, Limit Breaker, Second to None 

Keterampilan Bertahan Hidup: Pulihkan, Semangat Pertarungan, Dualitas, Satu 
Langkah ke Depan, Renungkan, Pengobatan 

Keterampilan Duel: Tyrant, dll. 

Kemampuan Khusus: Administrator, dll. 

 

Akira Ono, seorang pria Jepang, hanya meminjam penampilan dan kemampuan dari bos 
terakhir permainan. Meski masih dikategorikan sebagai warga sipil, ia memiliki potensi 
yang serius bila ia bisa berkomitmen untuk itu. Diperoleh selama bertahun-tahun 
menjalankan permainan dan bertahan dari tenaga kerja Jepang, dia dapat memalsukannya 
sampai dia berhasil melewati situasi apa pun. Bos terakhir dari permainan ini bukanlah 
lelucon, dan statistiknya, terutama HP-nya, sangat luar biasa. Dia mungkin tampak tak 
terkalahkan pada pandangan pertama, tetapi kurangnya perlindungan terhadap sihir (yang 
tidak ada dalam game) membuatnya sangat tidak seimbang. Jauh di lubuk hatinya, pikiran 
aslinya masih mengintai. Sangat dingin dan kejam, dia memerintah atas 4.143.792 mayat. 
Raja Iblis yang bonafide. 

 

Greole, Raja Iblis 

Ras: Iblis Tingkat Atas 

 

Level: 34 -- HP: 45/666 -- Stamina: 200/200 -- Serangan: 66 -- Pertahanan: 66 -- 
Keluwesan: 66 -- Sihir: 66 -- Pertahanan Sihir: 66 

Mantra: Death Winds, Inferno, Dark Hyper Beam, dll. 

Keahlian: Enslave High Devils Control and Boost, dll. 
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Iblis besar yang disegel oleh Malaikat Bijaksana, dulu sekali. Ia bahkan bisa memperbudak 
Iblis Tinggi, benar-benar menjadikan Greole raja di antara mereka. HP-nya telah berkurang 
drastis karena disegel, tapi siapa yang mungkin bisa merusak Raja Iblis melalui 
Pertahanannya yang tahan? Jika diberi kesempatan untuk melahap jiwa demi jiwa dan 
daging demi daging untuk mendapatkan kembali kekuatannya, Greole pasti akan 
membawa neraka ke atas bumi. 

 

Raja Iblis dan Jahat 

Hutan yang tidak pernah melihat banyak jiwa manusia selama berabad-abad, dihuni oleh 
bukan hanya satu, tapi dua manusia hari ini. Salah satunya adalah seorang pria bertampang 
samar dengan rambut panjang, dan yang lainnya adalah seorang anak-anak. 

"A-Namaku ... adalah Kunai. Saya tidak menakutkan, Anda tahu. Tidak ada hubungannya 
dengan Raja Iblis, apalagi. Saya hanya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Apakah itu 
baik-baik saja? " 

Akira ... Nah, Raja Iblis, berkata, sambil mendorong kunci panjangnya ke belakang 
kepalanya. 

Raja Iblis merenung sejenak untuk memperkenalkan dirinya sebagai apa, dan menetap di 
Kunai. Dia mencoba mempertahankan nada dewasa di depan anak itu, tetapi catnya sudah 
retak, menunjukkan warna aslinya. 

"Y-Ya, Pak ..." 

Raja Iblis mempertahankan senyum terbaik yang dia bisa agar tidak membuat takut anak 
itu, tapi si kecil di depannya membuka lebar matanya, gemetar ketakutan. Tapi siapa yang 
bisa menyalahkan anak itu? Iblis tingkat atas terlempar hingga beberapa kaki darinya. 
Dengan pemahaman di mana monster itu berdiri dalam hal tingkat kekuatan, siapa pun 
akan bereaksi dengan cara yang sama. Seseorang yang bisa memukul dan membunuh iblis 
tingkat atas seolah-olah itu adalah agas yang berdengung tidak lain adalah Raja Iblis 
sendiri. 

"Saya kira saya harus menanyakan nama Anda terlebih dahulu. Jika Anda tidak keberatan, 
tentu saja. " 

"A-Aku Aku." 
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Tanggapan ini memicu Raja Iblis untuk melakukan ludah sebelum batuk menjadi 
kegelisahan. Raja Iblis dan Aku, kata dalam bahasa Jepang untuk 'jahat' ... Apakah ini 
semacam tanda? 

"A-Nama yang luar biasa. Pernahkah Anda mendengar tentang negara Jepang? Atau, 
seperti, New York? " 

"T-Tidak, maafkan aku ... Aku belum pernah mendengar tentang mereka ..." 

Setelah bergumam 'berpikir begitu,' Raja Iblis menyalakan rokok. Dari kelihatannya, tidak 
mungkin baju Aku dibuat dari teknologi modern. Sepertinya terbuat dari kain murah, 
dengan satu atau dua desain biru kecil. Fashionable tidak akan menjadi bagaimana Raja 
Iblis akan menggambarkannya. Rambut anak itu dipotong pendek, kecuali poni mereka, 
yang menyembunyikan separuh kiri wajah anak itu. 

Raja Iblis hampir secara langsung bertanya kepada anak itu apakah mereka laki-laki atau 
perempuan, sebelum menjadi dewasa dan memikirkannya dengan lebih baik. Karena anak 
itu tampak tidak berbahaya, Raja Iblis memutuskan untuk menanyakan beberapa 
pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. 'Apa nama dunia ini?' 'Hutan apa ini?' 'Apa Setan 
itu tadi?' Semua jawaban aku bergumam, dan tidak memberikan wawasan nyata. 
Sepertinya Aku tidak terlalu punya banyak pengetahuan. Sementara Aku sepertinya 
mengerti bagaimana seseorang diharapkan untuk bertindak di dunia ini, anak itu 
sepertinya tidak memiliki pengetahuan eksistensial di dunia ini. Aku tampak seperti 
Penduduk Desa Biasa # 1, dan memiliki penampilan yang serasi. Tidak banyak wacana 
intelektual antara penduduk desa biasa dan Joe yang bekerja pada umumnya. 

"Aku masih punya beberapa pertanyaan untukmu, tapi ... Ada danau di sana. Kenapa kamu 
tidak bersih-bersih dulu? " 

"B-Bolehkah aku !?" 

"Hm...? Saya tidak melihat ada masalah untuk itu. Luangkan waktu untuk mengeringkan 
juga. " 

"T-Terima kasih!" 

† † † 

(Ugh ... Apa yang harus dilakukan ...?) 

Menyaksikan Aku berlari ke danau, Raja Iblis menghela nafas. Yang dia harapkan menjadi 
sumber informasi yang berharga adalah penduduk desa biasa, sehingga pertanyaan yang 
dijawab terlalu sedikit. Satu-satunya informasi baru yang dia peroleh adalah tentang 
negara tempat dia berada dan desa Aku. 

(Holylight, kan? Tentu tidak terdengar seperti negara di Bumi ...) 
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Rupanya, bangsa itu menyembah Malaikat Bijaksana, yang menurut legenda, telah 
menyegel iblis itu dari sebelumnya. Selain itu, Raja Iblis dibombardir dengan segala macam 
cerita menggelikan tentang hal-hal dan ucapan dari kelompok-kelompok seperti tiga Gadis 
Suci yang melayani Malaikat Bijaksana, Ordo Ksatria Suci, dan Gereja Suci. 

Fantasi di dunia ini tidak bisa disangkal. Bukannya Akira adalah seorang siswa sekolah 
menengah dengan kemungkinan tak terbatas di depannya. Apa gunanya memanggil pria 
dewasa yang hampir setengah baya? Kemudian, pikiran menakutkan melintas di benaknya. 
Bagaimana jika dia bukanlah orang yang dipanggil? 

(Bagaimana jika tubuh ini adalah yang dipanggil ...?) 

Setelah rentetan kejadian tak terpikirkan yang terjadi secara cepat yang dialami pria ini, 
siapa yang bisa menyalahkan Raja Iblis karena melepaskan diri sedikit dari aturan dunia 
nyata? Salah satu mantan pemain game, Virgil the Kentucky Fried Butcher selalu mengejek 
'Semua orang dan ibu mereka akan dikirim ke dunia yang berbeda.' Karakter dalam game, 
patung Buddha raksasa, penguasa samurai ... Apa pun bisa dipanggil ke seluruh dunia, saat 
ini. Dengan mentalitas seperti ini, masuk akal bagi Raja Iblis bahwa Vesselnya adalah yang 
dipanggil. 

Raja Iblis tidak tahu tujuan apa yang ada di balik pemanggilan, tetapi jika siapa pun itu 
sebenarnya setelah Hakuto Kunai, dia pikir mungkin ada sejuta kegunaan untuknya. Secara 
kebetulan, dia masuk sebagai karakter ... 

(Yang berarti saya diikat ke ini tanpa alasan!) 

Kesimpulan ini mendidih darahnya. Semua karena bos terakhir yang bodoh ini, dia 
terlempar ke dunia yang tidak dia ketahui. Raja Iblis ingin meyakinkan dirinya sendiri 
tentang ini. 

(Saya harus menemukan jalan pulang ... Cepat.) 

Untung sekali, Akira Ono sudah kehilangan orang tuanya dan masih bujangan, tidak ada 
seorangpun yang mengkhawatirkan keberadaannya. Karyanya, bagaimanapun, adalah 
cerita lain. Apa yang akan dikatakan bosnya jika dia menarik 'no-call, no-show' pada 
usianya? 

(Sekarang, haruskah aku pergi ke beberapa kota? Atau mencari petunjuk di hutan?) 

Dia melihat sekeliling dengan baik, tetapi hanya keheningan yang menakutkan yang 
memenuhi hutan. Dalam kondisi normal, ini bukanlah tempat yang dia sukai untuk 
bertahan. 

(Jeesh, Aku butuh waktu ... Sudah lama, kan?) 

† † † 
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(Syukurlah aku masih hidup ...!) 

Aku sangat bahagia bisa mandi di air yang begitu jernih, bisa mencuci dan mencuci selama 
mereka suka. Bahkan tetua desa tidak mampu membeli kemewahan ini. Air adalah 
komoditas berharga di sekitar bagian ini, dan desa Aku hampir tidak dapat menyediakan 
air minum dan memasak yang cukup untuk semua orang. Air yang lebih banyak, tentu saja, 
memiliki label harga, dan hanya beberapa orang terpilih yang mampu membilas tubuh 
mereka dengannya. Satu-satunya saat penduduk desa, termasuk Aku, bisa mandi atau 
mencuci adalah saat hujan. Pasti hujan badai juga, bukan hanya percikan. Karena tanah ini 
telah dikuasai iblis di masa lalu, tanahnya telah mengering, dan sebagian besar sumur tua 
diracuni. Mendapatkan pasokan air minimum sekalipun adalah tugas yang sulit. 

Apalagi aku 'tercemar.' Tidak mungkin anak ini melewatkan kesempatan seperti itu. 

(Tapi sungguh, siapa pria itu ...?) 

Aku merenung, mandi di telaga sampai ke leher, telanjang bulat. Dia telah menghancurkan 
iblis tingkat atas itu berkeping-keping dengan satu pukulan. Mungkinkah dia benar-benar 
Raja Iblis, yang diceritakan dalam legenda di Kota Suci? Dilihat dari pakaian serba 
hitamnya, Aku meragukan bahwa dia adalah seorang bidadari. Menemukan dia sendirian di 
hutan ini aneh untuk memulai. Hutan memiliki kuil suci, dan datang ke sini adalah hal yang 
tabu. 

Mereka telah diberitahu bahwa ada danau yang indah di dalam hutan, tetapi kehadiran 
iblis, di atas status mitologisnya, mencegah siapa pun untuk benar-benar berkunjung. 

(Mungkinkah ... dia hanya ingin membersihkanku sebelum memakanku ...?) 

Menggigil di punggung anak itu. Aku merasakan dorongan untuk lari, tetapi anak itu sudah 
mencuci dan menggantung pakaiannya di pohon. Pergi sekarang, dan mungkin tidak ada 
kesempatan untuk memulihkan pakaian itu. Mempertimbangkan bahwa mungkin ada lebih 
banyak iblis di sekitar, itu adalah bunuh diri. 

"Hei, kamu sudah selesai? Cepatlah, saya ingin melihat Aku-stics di sana. " 

"A-aku minta maaf! Aku akan segera keluar! " 

"Nah, aku baru saja berpegang pada yang itu. Luangkan waktu Anda untuk bersih-bersih. " 

Meskipun Raja Iblis menyuruh Aku untuk tidak terburu-buru, anak itu bergidik 
memikirkan agar Tuan Raja Iblis menunggu. 

(Dia mungkin punya alasan untuk membuatku tetap hidup sekarang, tapi satu langkah yang 
salah untuk membuatnya kesal dan aku sudah selesai.) 
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Saat anak itu mengintip untuk melihat apakah Tuan Raja Iblis kesal, Aku melihatnya 
bergumam pada dirinya sendiri saat dia menggerakkan kedua tangannya dengan terburu-
buru. Apakah dia melakukan semacam ritual kutukan? 

"Iya! Saya dapat menggunakan fitur admin! " 

(Adminfi Churrs ...? Mungkinkah itu nama dewa palsu kuno?) 

Semakin aku memikirkannya, nama itu terdengar semakin seram. Namun, setelah melihat 
apa yang terjadi, anak itu menjadi yakin akan teori ini. 

Sebuah lubang hitam pekat terbuka di depan Raja Iblis, di mana dia mendorong tangan 
kanannya tanpa ragu-ragu. Hanya membayangkan apa yang mungkin muncul dari 
kehampaan membuat Aku ingin menangis. Sabit gelap? Beberapa peralatan kegelapan? Aku 
bahkan membayangkan sepasang peralatan makan yang akan digunakan Raja Iblis untuk 
memakan anak itu. 

"Ini dia ... Ini. Sabun dan handuk. Gunakan ini." 

"Hah...? Ini bukan gelembung, kan !? " 

"B-Bubbles? Bagaimanapun, saya akan melihat-lihat daerah itu, hanya untuk amannya. " 

Dengan itu, Raja Iblis menjauh dari danau. Bahkan saat dia pergi, dia menggumamkan hal-
hal seperti 'Meskipun Poin Keterampilanku anjlok ...' yang tidak begitu aku mengerti. 

(Tunggu, saya hampir lupa tentang gelembungnya!) 

Ini adalah sesuatu yang aku impikan untuk digunakan, bahkan hanya sekali. Tapi, anak itu 
bertanya-tanya, bagaimana mungkin Raja Iblis menghasilkan barang mewah seperti itu 
yang disediakan untuk para bangsawan? 

† † † 

"Aku tidak menyangka itu akan berguna ..." 

Raja Iblis bergumam pada dirinya sendiri saat dia membuka layar admin. Sebelumnya, 
sebagian dari hak istimewa administratornya dibuka karena beberapa alasan. Sepertinya 
dia bisa memanfaatkan mereka dengan menggunakan SP, sistem permainan. Di dalam 
game, SP meningkat atau berkurang dari pertarungan, Pembalasan, atau penggunaan item. 
Pemain dapat menggunakan SP untuk mempelajari keterampilan yang kuat, menopang 
pertahanan, atau bahkan melemahkan lawan dengan merampok SP mereka. Di dunia ini 
juga, Raja Iblis tampaknya memperoleh SP setelah pertempuran seperti yang diharapkan. 
Dia mendapatkan beberapa setelah pertemuan terakhir. 

"Tapi 5 poin untuk item omong kosong itu ...?" 
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Kerajinan item Novice ---- 5SP 

Craft item Intermediate ---- 10SP 

Craft item Advanced ---- 20SP 

Item Craft Master ---- 30SP 

Buat item Super Rare ---- 50SP 

Raja Iblis terbawa oleh kegembiraan membuka fitur admin, tetapi item yang dia buat 
sangat tidak mengesankan. Batang sabun adalah senjata membuang sampah, dan bahkan 
handuk adalah bagian dari pelindung tubuh, tetapi pengubahnya masing-masing +1. 
Menyedihkan. Membawa ini ke sekitar paruh kedua Game berarti kematian sudah dekat. 

"Tiga puluh atau lebih SP tersisa ... Aku ingin tahu apakah kategori lain akan terbuka jika 
aku menabung cukup? Atau apakah ada persyaratan lain yang harus dipenuhi? " 

Menutup matanya, dia merenungkan ini sebentar. Sementara Raja Iblis tidak dapat 
memahami seberapa kuat lawan sebelumnya, jumlah SP yang dia peroleh menunjukkan 
bahwa iblis adalah musuh tingkat tinggi. Di sisi lain, itu sangat lemah. Jumlah hadiah tidak 
mencerminkan betapa mudahnya makhluk itu dijatuhkan. Inilah yang diganggu oleh Raja 
Iblis. 

"Sepertinya tidak semuanya seperti di dalam game ..." 

Dalam permainan, perbedaan level antara pemain dan musuh mereka akan secara drastis 
mempengaruhi jumlah SP yang bisa didapat pemain. Dengan kata lain, mengalahkan musuh 
dengan level yang jauh lebih tinggi akan membuat pemain mendapatkan banyak SP, 
sedangkan sebaliknya akan membuat pemain memiliki jumlah SP yang sedikit. 

"Oh, aku mengerti ... Benda itu pasti salah satu jenis lendir perak itu." 

Raja Iblis membayangkan monster tertentu dari salah satu JRPG paling produktif di luar 
sana. Lemah, tapi cepat kabur, monster ini menawarkan EXP selangit untuk 
mengalahkannya. Dia menganggap bahwa, jika ada lebih banyak makhluk di sekitar sini, 
sebaiknya dia memburu mereka sampai punah. Saat ini, Aku datang kepadanya dari danau. 

"M-Tuan Raja Iblis! Terima kasih telah menunggu!" 

"Sudah kubilang, aku bukan Iblis ... Oh, terserah. Ngomong-ngomong, apakah banyak dari 
mereka yang lemah itu muncul di sekitar sini? " 

"T-Tidak mungkin! Jika ada lebih banyak monster di luar sana, bangsa kita akan hancur! " 

"Hah...? Benda itu benar-benar berbahaya? " 
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Aku mengangguk sebagai konfirmasi. Raja Iblis menjadi kurang yakin dengan penilaiannya, 
tetapi dia tahu bahwa dia ingin memprioritaskan mendapatkan SP di atas segalanya untuk 
membuka kunci fitur admin sebanyak yang dia bisa. 

Jika memungkinkan, dia ingin mendapatkan banyak SP sebelum meninggalkan hutan. Kalau 
terus begini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka begitu mereka pergi? 
Selain itu, Raja Iblis berpikir ada kemungkinan bahwa, jika dia membuka semua fitur admin 
dengan SP, dia mungkin menemukan jalan pulang. 

"Aku, apa kau tahu sarangnya, atau sarangnya, atau apalah? Saya ingin memeriksanya. " 

"Menurut legenda, Raja Iblis ... disegel di Kuil Harapan di hutan ini." 

"Berharap, ya ...? Maukah kamu menunjukkan jalannya padaku? " 

"M-Maaf, aku ingin sekali, tapi kakiku tidak dalam ... kondisi prima." 

Melihat ke bawah, Raja Iblis melihat bekas luka besar di pergelangan kaki kanan Aku. Yang 
menyakitkan untuk dilihat, karena sepertinya luka atau robekan besar telah sembuh tanpa 
banyak perhatian medis. 

(Apakah saya terlalu menebak-nebak? Ini bisa menjadi penyakit unik di dunia ini.) 

Sayangnya, Raja Iblis bukanlah dokter. Salah satu penasihat Raja Iblis di permainan 
memiliki kekuatan (mungkin tidak adil) untuk menyembuhkan penyakit atau cedera apa 
pun, tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. 

"Baik ... aku akan menggendongmu. Naiklah ke punggungku. " 

"Aku-aku tidak akan berani membawa kotoranku padamu!" 

"Maaf, tapi kami kekurangan waktu. Saya tidak akan bertanya lagi. Lakukan saja." 

"..." 

Raja Iblis berjongkok ke tanah, membelakangi Aku, tetapi anak itu tetap tidak bergerak. 
Yang lebih buruk, ekspresi Aku dipenuhi rasa sakit, robek. 

(Astaga ... Apakah anak ini sangat membenciku? Kulitku tidak terlalu tebal!) 

Air mata anak kecil itu membuat Raja Iblis bingung. 

"A-Aku selalu tidak diinginkan di desaku. Saya selalu berusaha mengumpulkan sampah 
atau mengosongkan sampah orang untuk membantu sebanyak yang saya bisa ... " 

"... Jadi pengelolaan sampah, kan? Itu pekerjaan penting. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Semua orang selalu bilang aku bau ... Bahwa aku kotor ... Jadi mereka akhirnya 
memutuskan bahwa aku akan menjadi korban untuk iblis ..." 

Aku terkekeh, masih menangis. Raja Iblis tidak tahu banyak tentang desa ini, tapi ini tidak 
benar, sejauh yang dia tahu. Anak ini dipaksa melakukan pekerjaan kotor desa, hanya 
berakhir sebagai korban manusia? 

"Semua orang di desa mengatakan ... bahwa saya mencemari siapa pun yang saya sentuh, 
jadi ..." 

Sepertinya itu lebih dari sekadar perundungan sekolah dasar bagi Raja Iblis. Dia benar-
benar tidak bisa berkata-kata. Mencengkeram leher Aku tanpa sepatah kata pun, dia 
memaksa anak itu ke punggungnya. 

"T-Tunggu! Jika Anda menyentuh saya ...! " 

"Kamu pikir kamu bisa 'mencemari' seseorang dengan mudah? Tidak peduli seberapa 
kotor Anda, mandi saja. Bagus seperti baru. " 

"...!" 

"Tapi di mana Kuil itu ..." 

Raja Iblis berhenti sejenak, saat tangisan teredam anak itu dimulai. 

(Woah, anak itu benar-benar menangis! Tunggu. Bukankah aku hanya terlihat seperti 
penculik, sekarang !?) 
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Jika seseorang berjalan ke arah mereka sekarang, mereka mungkin menyimpulkan bahwa 
Raja Iblis sedang menculik seorang anak yang menangis. Ini pasti akan menyebabkan 
penangkapan jika ada entitas seperti polisi di dunia ini. Meskipun, ditangkap karena 
penculikan pada hari pertama setelah dikirim ke dunia fantasi akan membuat alur cerita 
yang unik. 

"Apakah kamu baik-baik saja ... Menyentuh aku ...!?" 

Raja Iblis merenungkan bagaimana menjawab ini sejenak. Dari apa yang dia dengar selama 
ini, dia berasumsi bahwa semua orang di sekitar Aku selalu menyebut anak itu najis dan 
tercemar. Di zaman modern, pelecehan psikologis ini akan membawa anak langsung ke 
kehidupan depresi, atau, skenario terburuk, bahkan bunuh diri. 

"Aku, kamu memanggilku Raja Iblis, bukan ...? Apa menurutmu Raja Iblis begitu rapuh 
hingga dinodai oleh orang sepertimu? " 

Dia tidak bisa membantu tetapi tersipu sebelum lidahnya bisa mengering. Itu keluar lebih 
dari yang dia harapkan. Jika ada orang yang mengenalnya akan mendengar, dia tidak akan 
hidup selama setidaknya satu dekade. 

"Tidak ... Kurasa tidak ...!" 

Aku santai, dan sepertinya lebih membebani punggung Raja Iblis. Tentu saja, tubuh konyol 
Raja Iblis bisa saja membawa truk semi dengan kelingkingnya. Tubuh seorang anak, 
baginya, seringan bulu. 

"Terima kasih ... Tuan Raja Iblis ..." 

Tubuh lembut Aku dipegang dekat punggungnya. Raja Iblis bisa mencium aroma sabun 
yang menyenangkan dari belakangnya. 

"... Apa kau tidak berpegangan terlalu erat, di sana?" 

"Saya rasa tidak!" 

 

Aku 

Ras: Manusia -- Umur: 13 

 

 Item Soap (dibuat di Empire) 
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Meskipun sabun batangan di dunia ini dibuat dengan metode dan bahan primitif, 
bangsawan, bangsawan, dan pelacur membayar banyak uang untuk mereka, membuat 
mereka langka di pasar terbuka. Sabun yang dibuat oleh negara dengan teknologi yang 
sangat canggih, Empire, dibuat dengan sangat baik hingga ke setiap gelembung. Benar-
benar tidak ada perbandingan. 

 Item Bath Towel (dibuat di Empire) 

Empire terobsesi dengan menerapkan detail artisanal ke setiap produk yang bisa 
dibayangkan. Bahkan handuk mandi sederhana pun tertanam dengan segala jenis 
peningkatan teknologi. Handuk ini memiliki kelembutan yang menimbulkan pertanyaan: 
"Hai, apakah Anda mendapatkan pelembut kain baru?" bersama dengan absorbansi yang 
tak tertandingi. 

 Baju Polos Armor 

Stat Pertahanannya tidak ada. Namun, ini adalah pakaian yang dibuat dengan baik di desa, 
membuat Aku sedikit lebih rapi di hadapan Raja Iblis. Beberapa dari anggota desa yang 
kurang beruntung hanya mampu membeli pakaian rami. 

 

Level: 1 -- HP: 10/10 -- Stamina: 20/20 -- Serangan: 1 -- Pertahanan: 1 -- Kecekatan: 1 -- 
Sihir: 1 -- Pertahanan Sihir: 1 

 

Rambut aku hanya panjang di depan, cukup menutupi seluruh bagian kiri wajah. Ini tidak 
ketinggalan zaman, tetapi karena mata kiri Aku berwarna hijau karena heterokromia, suatu 
sifat yang pasti memperburuk intimidasi. Kedua orang tua Aku meninggal karena sakit saat 
Aku masih kecil, mengukuhkan pengasingan anak di desa. 

 

Kuil Keinginan 

Seorang pria berambut panjang sedang menggendong seorang anak kecil di punggungnya. 
Gambaran itu mungkin cocok untuk seorang ayah dan anak biasa, tetapi pria ini sama 
sekali tidak biasa. Rambutnya hitam, yang merupakan sifat langka di dunia ini, belum lagi 
sepanjang rambut wanita. Untuk boot, dia dibalut seluruhnya dengan warna hitam. 
Beberapa hanya akan berpikir tentang iblis atau Kematian saat melihatnya. 

"The Shrine of Wishes, bukan? Terus? Apakah Anda membuang uang ke sana dan berdoa 
atau sesuatu? " 
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"Aku juga tidak tahu banyak tentang itu, tapi aku telah diberitahu bahwa Malaikat 
Bijaksana menggunakan kekuatan kuil untuk menyegel Raja Iblis." 

Mendengar ini, Raja Iblis bergumam, 'Itu voodoo.' Dia mengharapkan kuil tersebut menjadi 
sesuatu yang mirip dengan kuil Shinto, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Kalimat 
seperti 'Malaikat Bijaksana' dan 'Setan' juga tidak berarti banyak baginya. 

Akira Ono, pria yang terperangkap dalam tubuh Raja Iblis, tidak memiliki minat khusus 
pada agama, hampir menjadi ateisme. Jika Hakuto Kunai ditanya apa arti Tuhan baginya ... 
dia akan menjawab 'Aku adalah Tuhan.' Tidak ada karakter yang cocok untuk bertahan 
hidup di dunia fantasi. Jika sebuah inkuisisi atau sejenisnya akan dilakukan, mereka akan 
menjadi yang pertama dilemparkan ke dalam tumpukan kayu. 

"Aku mulai meragukan ada sesuatu yang layak untuk dicari ..." 

"T-Tentu saja ada! Legenda mengatakan, kuil mengabulkan keinginan mereka yang 
berkunjung. " 

Aku berkata, mengencangkan lengan mereka di sekitar leher Raja Iblis. Raja Iblis berjalan 
dengan kecepatan luar biasa. Dia berasumsi bahwa anak itu berpegangan erat agar tidak 
jatuh, tetapi sepertinya ada alasan lain. 

"A-Aku belum pernah, um, begitu dekat dengan seseorang." 

Aku berkata, menggali ke punggung Raja Iblis. Setelah mendengar ini, Raja Iblis 
mengangkat alis. 

(Saya masih tidak tahu apakah anak ini laki-laki atau perempuan ...) 

"J-Jika kau pergi ke kuil, Tuan Raja Iblis, kupikir itu akan memberimu kekuatan untuk 
menaklukkan dunia atau sesuatu!" 

"Nggak! Tidak terima kasih!" 

Wajah kedewasaannya mulai runtuh dengan setiap baris percakapan dengan Aku, tapi 
sekarang, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Di sudut yang lebih terpencil dari 
hutan yang sudah jarang ada manusia, di bukit besar berbatu, ada gua yang menganga. 

(Bung, bau ini ...) 

Menyadari bau busuk saat dia mendekati gua, Raja Iblis mengernyitkan hidung. 

"Aku, tunggu disini. Mungkin berbahaya di sana. " 

"Y-Ya, Pak!" 
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Sumber bau segera menjadi jelas. Tumpukan mayat manusia berserakan di dalam gua. 
Beberapa tampak terkoyak dengan cakar raksasa, beberapa robek berkeping-keping, dan 
lainnya dibakar hingga hangus. Ditambah dengan banyaknya darah yang terkuras dari 
mereka dan kotoran yang keluar dari usus mereka, bau busuk itu menyengat. 

(Apa ini, ritual ilmu hitam?) 

Raja Iblis mengejek, tapi dia juga terkejut betapa tenangnya dia di tengah begitu banyak 
tubuh dan bau seperti itu. Reaksi normalnya adalah panik, tentunya. Sebaliknya, Raja Iblis 
tetap bergeming menghadapi tragedi di depannya. Bahkan, dia merasakan keakraban, 
entah bagaimana. 

(Di mana saya pernah melihat ... pemandangan memuakkan seperti ini sebelumnya?) 

Usahanya untuk mengingat kembali menemui kabut tebal di benaknya. Tidak ada alasan 
dia harus menemukan pemandangan seperti itu selama kehidupannya yang biasa. Dia 
menepisnya. 

(Mungkin saya melihat sesuatu secara online.) 

Saat ini, pencarian cepat online dapat menarik citra mayat yang tak ada habisnya. 
Seseorang bahkan bisa melihat bekas luka perang yang menyakitkan dengan menekan 
sebuah tombol. 

(Terserah. Masalah yang lebih besar di sini adalah benda yang ada di sana ...) 

Sebuah patung batu berdiri di antara mayat-mayat itu seolah-olah menatap mereka, 
membawa udara yang keji di sekitarnya. Raja Iblis tidak akan terkejut jika patung ini 
bergerak sendiri untuk membunuh orang-orang ini. Nama 'Shrine of Wishes' sangat jauh 
dari pemandangan ini. 

Ketika Raja Iblis mengambil satu langkah ke depan, mata patung itu bersinar merah. Secara 
naluriah, Raja Iblis meraih pisau, tetapi patung itu tetap tidak bergerak. Bahkan, 
tampaknya sedang mengamati penyusup gua terbaru. Mustahil, patung itu membuka 
mulutnya, dan bergumam: 

"Begitu ... Kamu benar-benar Raja Iblis." 

"...Hah?" 

"Saya telah mengabulkan banyak permintaan, tapi saya khawatir ini akan menjadi yang 
terakhir bagi saya." 

"T-Tunggu sebentar ... Berapa banyak yang kamu tahu? Aku merasa kaulah yang 
memanggilku ke sini. " 
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Patung itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Responsnya sangat signifikan 
bagi Raja Iblis, tetapi tampaknya tidak memiliki bobot yang sama untuk patung itu. 

"Bukan aku ... Manusia ini, ini. 'Panggil Raja Iblis,' kata mereka. " 

"Orang-orang ini ...? Apakah mereka memanggil monster itu juga di luar sana? " 

"Yang itu membangkitkan dirinya sendiri dengan mudah ... Karena makhluk itu, 
kekuatanku hampir habis." 

"Habis ... Lalu, kirim aku kembali ke duniaku sebelum semuanya hilang." 

Jawaban patung itu sederhana. 

"Saya tidak bisa." 

Raja Iblis mencakar kepalanya dengan nada yang sangat meyakinkan. 

"Kenapa tidak? Anda ingin uang? Persembahan atau sesuatu? Jangan bilang padaku untuk 
menawarkan daging manusia seperti orang-orang ini di sini. " 

"Mereka dibunuh oleh Greole, Raja Iblis. Saya tidak bisa mengabulkan keinginan yang 
bertentangan dengan keinginan. " 

Pemanggilan Raja Iblis diharapkan dan dikabulkan ... Patung itu sepertinya menolak 
keinginan apa pun yang akan meniadakan keinginan lain, seperti mengirim Akira kembali 
ke dunianya sendiri. Di satu sisi, itu terhormat. 

"Tetap saja, aku berharap kamu menjadi pengunjung terakhirku ... Aku memberimu ini." 

Sebuah cincin mengancam muncul dari patung itu, dan terbang ke jari Raja Iblis. Sangat 
cocok. Melihat desain yang keji, dia berusaha mati-matian untuk menariknya, tetapi tidak 
berhasil. 

"Apa apaan!? Berjalan dengan benda ini di jariku akan menyiksa! " 

"Saya berharap keinginan Anda ... Semoga dikabulkan ..." 

"Dasar bodoh, tuhan palsu ... Tunggu sebentar!" 

"Bahkan aku murni pada awalnya ... Usia keinginan jahat mengubah siapa aku." 

Itu adalah kata-kata terakhir dari patung itu sebelum hancur. Berubah menjadi pasir, itu 
tumpah dari alasnya. Raja Iblis tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Dia mendesah. 

"Apa yang harus saya lakukan dengan cincin ini?" 
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Melihat cincin di jari tengah kanannya, Raja Iblis merajuk. Sepertinya tidak mungkin untuk 
lepas landas, tidak peduli seberapa besar kekuatannya tumbuh, dan tidak peduli trik apa 
yang dia coba. Segala sesuatu tentang itu tampak seperti barang terkutuk, sampai ke 
desainnya. 

"Administrator ... Analisis Item." 

Analisis akan membuat Raja Iblis merajuk lebih jauh. Jika itu adalah item dengan kutukan, 
dia berencana untuk melepaskannya dengan penghancur kutukan. 

"Bagaimana ini diperlakukan seperti barang biasa ...? Dan butuh SP untuk menganalisis, 
juga ... " 

Penderitaan Raja Iblis berlanjut. Ini berubah menjadi Shrine of Sighs. 

Begitu dia keluar dari gua, aku bertanya 'Bagaimana kabarmu?' dengan senyuman di wajah 
mereka, tetapi Raja Iblis tetap berwajah tegas. 

"Apakah Anda ingin menaklukkan dunia? Ooh, atau mungkin untuk surga wanita dan 
minuman keras? " 

Mendengar ini, Raja Iblis melingkarkan lengannya di leher Aku dengan sebuah headlock. 
Kemudian, ia mulai melayangkan beberapa pukulan ringan ke kepala anak itu, meniru 
karakter tertentu dari game pertarungan tertentu. 

"Yoga! Yoga! " 

"Aduh! Aduh! Tolong hentikan, Tuan Raja Iblis! " 

† † † 

(Apa yang harus dilakukan ... Mungkin saya harus mencari kota atau sesuatu dan 
mengumpulkan lebih banyak informasi?) 

Membalik rambut panjangnya ke belakang, Raja Iblis merenung. Ada terlalu banyak yang 
tidak dia ketahui dan tidak mengerti. Kecuali dia memperbaiki kurangnya pengetahuannya 
tentang dunia ini, Raja Iblis takut, dia mungkin jatuh ke dalam beberapa jebakan yang bisa 
dihindari. Sudah waktunya untuk meninggalkan hutan terpencil. 

(Terutama karena saya tidak dapat menemukan apa pun dari tubuh-tubuh itu ...) 

Hanya mengingat sedikit itu membuatnya mual. Game itu penuh dengan tubuh, tapi tentu 
saja, melihat mereka secara nyata adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Raja Iblis 
membayangkan bahwa, jika Raja Iblis itu pelakunya, yang terbaik adalah dia melenyapkan 
makhluk itu. Jika dibiarkan hidup, monster itu mungkin telah meninggalkan tumpukan 
mayat di belakangnya begitu saja. 
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"Aku, apakah ada kota besar di sekitar sini?" 

"Ya... Tapi bisakah kita mampir dulu ke desaku? Tidak banyak, tapi saya punya beberapa 
hal di sana. " 

"Hm? Anda ingin ikut dengan saya? " 

"B-Bisakah aku ...? Um, karena aku berkorban, aku tidak bisa ... kembali dan tinggal di sana 
... Um ... " 

Raja Iblis hampir membenturkan kepalanya pada permintaan Aku, tapi sepertinya bukan 
ide yang buruk jika dipikir-pikir. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Memiliki 
penghuni di sisinya bisa berguna. Selain itu, dari apa yang bisa dia pahami sejauh ini, 
mengirim Aku kembali ke rumah hanya akan membahayakan anak itu. Bepergian bersama 
akan menjadi win-win. 

"Tentu. Ayo mampir dulu ke desamu. Apakah sudah dekat? " 

"Oh terima kasih! Anda akan sampai di sana dalam waktu singkat, Tuan Raja Iblis! " 

Sekali lagi, Raja Iblis menggendong anak itu di punggungnya. 

Raja Iblis menggumamkan hal-hal seperti 'Apa aku, seekor kanguru?' tapi aku tersenyum, 
dan tampak agak bahagia. 

(Sementara kita melakukannya, saya harus mendapatkan beberapa pertanyaan ...) 

Sepanjang jalan, Raja Iblis mencoba menanyakan segala macam pertanyaan. Mereka 
berdua berbicara bahasa Jepang, dan dia memastikan bahwa Aku bisa membaca teks 
Jepang, angka, dan huruf alfabet di buku catatannya. Dia tidak tahu apakah ada semacam 
filter terjemahan, atau apakah penduduk dunia ini berbicara bahasa Jepang. 

"Baiklah, jika kita bisa berkomunikasi, tidak masalah bagiku. Saya terlalu tua untuk mulai 
belajar bahasa kedua. Apalagi bahasa dunia lain. " 

"...? Tulisan Anda sangat rapi, Pak, mudah dibaca. " 

Benar, tulisan di buku catatan itu sangat teliti. Sesuai dengan latar belakangnya sebagai 
pejabat tinggi pemerintah, tulisan Kunai mirip dengan ahli kaligrafi. 

"Tapi pengorbanan manusia, ya ...? Itu abad pertengahan yang cantik. Apakah itu praktik 
umum di sekitar bagian ini? " 

"Raja Iblis dibangkitkan beberapa tahun lalu, dan mulai membuat kekacauan di sekitar area 
... Mereka memutuskan bahwa setiap desa akan bergiliran menawarkan korban manusia." 
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"Aku tidak mengerti ... Kamu bilang desa-desa ini adalah bagian dari suatu bangsa, kan? 
Bukankah pemerintah nasional akan melakukan sesuatu tentang itu? Aku yakin mereka 
bisa memburunya. " 

"Kami sangat jauh dari Kota Suci ..." 

Dengan kata lain, desa-desa ini sepertinya berada di pedesaan, cukup jauh di mana orang-
orang di kota besar tidak terlalu peduli dengan mereka. Raja Iblis mengingat cerita berita 
dari Jepang yang terjadi di pulau-pulau terpencil atau desa-desa di pedesaan terpencil yang 
sekarat karena kekurangan keturunan. 

"Um, darimana kamu ... berasal, Tuan Raja Iblis?" 

Untuk sesaat, dia tidak yakin bagaimana menjawab ini. 'Jepang' pasti tidak akan cukup, dan 
'Kekaisaran' akan menjadi lebih tidak masuk akal. Empire hanya ada di dunia video game 
yang dibuat oleh Akira Ono, dan sama sekali tidak nyata. 

"Y-Yah ... Anggap saja aku telah menempuh perjalanan jauh." 

Raja Iblis menangkis pertanyaan itu dan mempercepat langkahnya. 

Dia yakin tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan yang sebenarnya. 
Skenario kasus terbaik, mereka akan memanggilnya orang gila. 

"Oh, Tuan Raja Iblis. Itu desa saya. Di atas pagar itu. " 

"Yang itu, ya ...?" 

Raja Iblis sedikit gugup dengan kenyataan bahwa dia terbiasa dipanggil seperti itu, tetapi 
apa yang dia lihat di balik pagar bahkan lebih menegangkan. Bukan kota hantu, tapi lebih 
seperti desa jompo yang cocok sebagai latar untuk cerita horor. 

Cincin Raja Iblis 

Meskipun hari masih terang, tidak ada hiruk pikuk di desa ini. Raja Iblis mengira itu seperti 
desa tertutup jauh di dalam pegunungan di Jepang. 

"Saya mengharapkan mereka memberi tahu saya bahwa mereka tidak dapat mempercayai 
orang luar atau sesuatu." 

"Y-Yah ... Kebanyakan orang di desa saya tidak menyukai pengunjung." 

(Benarkah ...? Aku baru saja menilai dari sampulnya.) 

Raja Iblis berharap para penduduk desa mungkin akan memberinya makanan atau uang 
kembalian, tapi itu kelihatannya tidak masuk akal sekarang. 
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"Rumahku begini. Ini mungkin tidak menyenangkan, tapi tolong maafkan aku ... aku tidak 
akan lama. " 

Aku turun dari punggung Raja Iblis, dan mulai berjalan dengan pincang di kaki kanan 
mereka. Melihat anak itu pincang, Raja Iblis mulai merasa kasihan. Mungkin Aku tidak 
pernah memiliki akses ke perawatan medis yang layak. 

Saat dia mengikuti Aku, dia mengamati desa itu, masih berjaga. Bukan berarti dia 
mengharapkan perbedaan, tapi dia tidak bisa menemukan jejak teknologi modern. 

(Perumahan yang dibangun dari kayu gundul dan lumpur padat ... Beberapa atap jerami, 
bahkan.) 

Tidak ada pemandangan unit AC atau parabola, yang tentu saja ada di mana-mana di 
Jepang. Ini hanyalah konfirmasi lain dari seberapa jauh dunia ini dari yang dia kenal. Saat 
dia melihat ke setiap sudut, dia mulai memperhatikan beberapa penduduk desa di 
kejauhan, di sana-sini. Begitu Raja Iblis melihat seorang penduduk desa menatapnya, dia 
secara refleks bersembunyi. Di dalam game, tidak ada kebaikan yang datang dari ketahuan 
oleh karakter lain. Ini semacam bahaya pekerjaan, pada saat ini. 

"Ubah Posisi Bertarung ... Stealth Stance." 

Dengan perintah ini, penampilan Raja Iblis menjadi kabur, seolah-olah melebur ke latar 
belakang. Dalam permainan, jurus ini secara dramatis akan mengurangi kemungkinan 
ditemukan oleh musuh. Sebagai gantinya, sikap tersebut juga mengurangi statistik 
Serangan dan Pertahanan karakter secara signifikan. 

Melihat bahwa dia disembunyikan, Raja Iblis menghela nafas lega. Dia sedikit gugup di 
dalam, tetapi menilai dari reaksi orang-orang di sekitarnya, sepertinya tidak ada yang bisa 
melihatnya lagi. Semakin menakutkan betapa miripnya semuanya dengan game. Raja Iblis 
bertanya-tanya apakah dunia ini ... mewujudkan setiap aspek permainan. Dia memutuskan 
bahwa dia harus menguji teori ini. 

"Oh ... Tuan Raja Iblis?" 

Reaksi Aku semakin menegaskan ketidaktampakannya. Merebut kesempatan sempurna ini, 
Raja Iblis melanjutkan ke eksperimen berikutnya, menggunakan sesuatu yang tidak benar-
benar dia dapatkan dalam game ... Sistem Komunikasi. Fitur ini dirancang bagi pemain 
untuk saling mengirim pesan, tetapi tidak banyak digunakan akhir-akhir ini. Secara alami, 
smartphone belum ditemukan saat game diluncurkan, dan mode komunikasi ini sangat 
dihargai. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, itu benar-benar menjadi peninggalan 
masa lalu. 

Komunikasi: Aku. ...Bisakah kamu mendengarku? 

... Apa? Aku bisa mendengar suara mengerikan Tuan Iblis Lord di kepalaku! 
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Itu sedikit kasar. Jangan khawatirkan aku. Saya masih mengikuti Anda dengan cermat. 

Y-Ya, Pak! 

Setelah memastikan bahwa sistem Komunikasi berfungsi, Raja Iblis tersenyum lebar. Dia 
mengangguk menghargai pentingnya eksplorasi. Jika dia tetap tinggal di hutan sendirian, 
dia tidak akan menemukan semua ini. 

(Saraf saya lebih tebal dari yang saya kira, meskipun ... saya akan menduga bahwa saya 
akan mengalami serangan panik sekarang.) 

Pikiran aneh, bahkan mungkin pikirannya telah diambil alih oleh Kunai, memasuki kepala 
Raja Iblis. 

(Jangan. Jangan ... Plot psiko-horor macam apa itu?) 

Meskipun itu adalah imajinasinya sendiri yang menyarankannya, Raja Iblis sangat dingin 
pada gagasan ini. 

"Apa yang kamu lakukan di sini, dasar sampah !?" 

Beralih ke tempat asal penghinaan, Raja Iblis melihat beberapa penduduk desa menunjuk 
dan meneriaki Aku. Tidak ada keraguan tentang itu, mereka adalah pengganggu Aku. 
Setelah dipikir-pikir, mungkin semua orang di desa itu. 

"Jangan bilang kamu kabur ... dasar sampah!" 

"Apa yang kamu pikirkan!? Bagaimana jika iblis itu menyerang desa !? " 

"Kamu tidak mendapatkan konsep pengorbanan, kan !?" 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi bertatap muka dengan tuduhan ini. Apakah mereka 
mendengar diri mereka sendiri meneriaki anak kecil seperti ini? Bisa dikatakan, ada 
beberapa keberatan untuk Raja Iblis, yang tidak tahu apa-apa tentang budaya (atau 
apapun) dunia ini, untuk menyela. Sejauh yang dia tahu, mungkin hal biasa di dunia ini 
untuk mempersembahkan korban manusia kepada iblis. Bahkan di Bumi modern, banyak 
adat istiadat dan tradisi di satu negara mungkin tampak aneh bagi orang-orang di luarnya. 

(Namun, tetap saja ...) 

Tetap saja, rasanya tidak pantas baginya untuk melihat orang dewasa menindas seorang 
anak seperti itu. Ketika dia sedang mempertimbangkan pilihan untuk membawa Aku pergi 
saat masih dalam posisi Stealth, sebuah suara berdarah bergema di dalam dirinya. 

Jika Anda tidak menyukai mereka ... Bersihkan mereka. 
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Tulang punggungnya membeku karena suara itu, dan udara dingin yang dibawanya. Raja 
Iblis segera tahu siapa yang berbicara dengannya. Lebih buruk lagi, rasa sakit yang tak 
tertahankan berasal dari jari tengah kanannya. Menggenggam tangannya, Raja Iblis 
meringkuk di tanah. Rasa sakit itu terlalu berat baginya untuk terus berdiri. 

Basmi mereka yang tidak layak ... Itu hak saya. 

Raja Iblis berteriak kembali, secara internal. 

(Tutup mulut ...! Itu hanya dalam game!) 

'Bersihkan' atau 'musnahkan' orang-orang di kehidupan nyata? Itu tidak terpikirkan oleh 
Raja Iblis. 

Aneh sekali. Benar sekali, Game itu, sistem itu, negara kegilaan itu, semuanya ... diciptakan 
olehmu. 

Raja Iblis tidak bisa berkata-kata. 

Anda ... adalah akar kejahatan. Jika aku adalah monster yang membersihkan empat juta, 
maka kamu, yang akan membawa malapetaka ke seluruh dunia ini ... 

Meremas cincin itu cukup keras untuk mematahkannya, Raja Iblis membungkam suara itu. 
Itu hanya halusinasi, Raja Iblis menyimpulkan, dan menutup matanya dengan erat sambil 
mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya lelah. Itu saja. Begitu banyak hal telah 
terjadi, satu demi satu. 

Aku, abaikan orang-orang itu. Bawa saja barang-barangmu. 

Raja Iblis memanggil Aku, tapi tidak ada jawaban. Dia membuka matanya untuk melihat 
Aku telentang di tanah. Melambai-lambaikan tangan mereka kesana kemari, para 
penduduk desa tampaknya melontarkan hinaan yang lebih menjijikkan kepada anak itu. 
Raja Iblis telah cukup melihat, dan menonaktifkan posisi Stealth-nya. Pada saat itu, 
penduduk desa menjadi gila. Tidak ada yang benar-benar bisa menyalahkan mereka karena 
Raja Iblis tiba-tiba muncul entah dari mana, tetapi keadaan panik mereka cukup lucu untuk 
ditonton. 

"Aku, ambil barangmu. Cepat. " 

"Y-Ya ... Pak." 

Melihat Aku pincang, Raja Iblis dengan santai menyalakan rokoknya. Sementara itu, 
semakin banyak penduduk desa yang berteriak-teriak tentang dia. Dalam keadaan yang 
berbeda, dia akan mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Raja Iblis tidak ingin berbicara 
dengan orang-orang seperti mereka. 

"A-Apa kamu iblis ...? Antek Raja ...? " 
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"Tolong jangan menyerang desa! Kami mempersembahkan korban! " 

"Tidak adil! Bahkan iblis harus mematuhi kontrak mereka! " 

Menghembuskan asap, Raja Iblis merenungkan apa yang dikatakan penduduk desa. 
Kontrak? Menarik. Dia dengan tulus meragukan bahwa ada iblis yang berencana untuk 
menepati janji mereka. Tebakannya yang lebih baik adalah bahwa iblis menawarkan 
kontrak untuk mengunci orang-orang ini. 

"T-Terima kasih sudah menunggu, Tuan Raja Iblis!" 

"D-Demon Lord !?" 

"DDDD-Demon Lord!" 

(Bagus. Tambahkan bahan bakar ke api, Nak ...!) 

Mendengar ini, hiruk pikuk desa semakin bertambah. Tentu saja, Raja Iblis tidak berniat 
membersihkan namanya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyebut 
seorang anak kecil sebagai 'sampah', mengirim mereka untuk dikorbankan, dan menindas 
anak malang itu sepanjang jalan. Raja Iblis merenungkan jika mereka bahkan sepadan 
dengan usahanya. Jawabannya sulit. 

"A-Aku akan menghubungi tuan!" 

Pria itu, yang pasti adalah orang yang membuat Aku jatuh ke tanah, lari. Di wajahnya, dia 
menyeringai menjijikkan. Sebuah pikiran sepertinya terlintas di benaknya, saat dia mampir 
ke rumahnya dan muncul dengan semacam tas. Dalam persiapan untuk hadiah yang 
diharapkan, sepertinya. Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Seolah-
olah sebagai reaksi terhadap emosinya, cincin itu memancarkan cahaya berbahaya. Kali ini, 
Raja Iblis tidak berpikir dia bisa menghentikannya. Tangan kanannya meraih ke dalam 
mantelnya dan melemparkan pisau ke rumah pria itu tanpa banyak peduli. Pisau itu 
dengan akurat menghantam dinding rumah dan meletuskan api hitam. Rumah kayu itu 
segera dilalap api ... dan kemudian asap hitam. 

"A-Rumahku ... Bukan rumahku!" 

"...Hahahaha! Menyaksikan api menyala tidak pernah menjadi tua. Itu menenangkan jiwa! " 

Raja Iblis tercengang dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dengan tergesa-gesa, 
dia melemparkan Aku ke punggungnya dan melarikan diri dari tempat kejadian. 
Membiarkan cincin itu mengambil kendali, menurutnya, dapat menyebabkan bencana. 

(Sekarang saya hanya terlihat seperti pembakar!) 

Dengan keringat dingin, Raja Iblis berlari secepat yang dia bisa. Dia terbang melalui 
berbagai adegan, seolah-olah dia maju cepat melalui mereka. 
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"M-Master Demon Lord ... A-Apa yang telah kamu lakukan !?" 

"J-Sekadar catatan, itu untuk membuat mereka tetap hangat. Bahkan tindakan kebaikan. 
Iya. Itu yang tadi! " 

Kakinya bergerak terlalu cepat untuk berhenti sekarang. Begitu pula mulutnya, terus-
menerus memuntahkan omong kosong. 

"T-Tapi ... Rasanya ... Bagus. Sedikit saja!" 

Aku berkata, dan tersenyum. Ini mungkin senyum pertama yang dilihat Raja Iblis pada 
anak itu. 

"Tentu-tentu! Kebaikan menyentuh hati! " 

Kalimat ini sangat konyol sehingga bahkan Raja Iblis sendiri tidak bisa menjaga wajah tetap 
lurus. Sekarang mereka berdua tertawa lepas. Matahari telah terbenam, dan tirai malam 
akan turun ke atas mereka. Dengan tubuhnya yang tak kenal lelah, Raja Iblis merasa dia 
tidak pernah berhenti berlari. 

"Tuan Raja Iblis, seberapa jauh kita akan pergi !?" 

Aku berteriak melalui hembusan angin yang terasa seperti bertiup melalui mereka. Sampai 
saat ini, bayangan selalu muncul di wajah anak itu. Sekarang, Aku dipenuhi dengan cahaya 
yang sesuai dengan usia. Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi melupakan usianya dan 
berteriak kembali. 

Ke kota ... Ke Kota Suci! 

Maka, Master Demon Lord (dengan sedikit pembakaran sekarang dalam rekam jejaknya), 
memulai perjalanannya dengan Aku yang ceria di sisinya. Pasangan ini akan menyebabkan 
sejumlah insiden yang akan membuat negara Holylight menjadi kacau balau ... Tapi 
ceritanya belum sampai ke bagian itu. 

 

Anda Membuka Beberapa Informasi !! 

Statistik 

Saat melihat statistik seperti Serangan dan Pertahanan, 1 menunjukkan statistik manusia 
biasa, pada usia berapa pun. 2 berarti bahwa statistik tersebut dua kali lipat dari rata-rata 
manusia. 3 adalah triple, dan 4 atau 5? Yah ... perbandingan terdekat dalam kehidupan 
nyata adalah atlet kelas dunia atau atlet Olimpiade. Ada perbedaan besar antara 1 dan 2 di 
dunia ini, dan meningkatkan statistik seseorang sebesar 1 adalah tugas yang monumental. 
Mungkin bakat adalah prasyarat untuk mencapai tugas itu. 
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Daya tahan 

Dihabiskan melalui berbagai aktivitas, termasuk sulap. Intinya adalah, sampai seseorang 
kehabisan Stamina, mereka dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Stamina seorang 
prajurit elit super akan melebihi 50. Itu berarti lebih dari 2 jam pertempuran kekuatan 
penuh. Stamina Kunai adalah 600. Karena perannya dalam Game, ia dirancang untuk 
memiliki Stamina yang lebih dari cukup untuk mengerahkan kekuatan penuhnya 24/7. 
Monster yang benar-benar tidak bisa dijinakkan ... Raja Iblis. 
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Volume 1 Chapter 2 

Bab Dua: Holy Maiden Berbaju Emas 
Lampu Suci 

Rumah bangsawan di bagian terpencil Holylight ... 

Lord Billitzo Lang, yang menguasai beberapa desa terpencil di daerah itu, tampak senang 
mendengar kabar baik pertamanya setelah beberapa lama. Anehnya, 'Raja Iblis' yang 
dibangkitkan sudah mati. Hampir tidak ada harapan untuk membebani desa-desa itu 
sebelum monster seperti itu mulai membuat kekacauan. 

(Keberuntungan menghampiri saya ...) 

Segera setelah itu, dia menerima berita bahwa Raja Iblis telah ditemukan. Billitzo sekarang 
yakin sepenuhnya bahwa Dewi Keberuntungan sedang tersenyum padanya. Tidak peduli 
berapa kali dia segera mengirim kuda ke Kota Suci dengan pesan yang berhubungan 
dengan kebangkitan Raja Iblis, tidak ada jawaban. Namun, berita tentang kemunculan Raja 
Iblis, menurut perkiraan Billitzo, tidak bisa diabaikan. 

(Sebaiknya saya menangis sekeras yang saya bisa untuk melibatkan Kota Suci.) 

Billitzo sendiri tidak mempercayai keberadaan Raja Iblis atau sejenisnya. Dia hanya 
berpikir bahwa subjek bodohnya menyebabkan keributan. Yang dia takuti adalah dia akan 
menghabiskan sisa hidupnya di bagian terpencil negara ini. Dengan semacam keributan, 
dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri (apa yang dia sebut) tangki septik yang 
sesak dan terisolasi. 

('Membakar desa' memiliki ciri khas yang lebih baik ...) 

Menurut laporan itu, hanya satu rumah yang terbakar. Billitzo mengejeknya. Dari laporan 
itu saja, dia melihat cukup bukti untuk meragukan keberadaan Raja Iblis. Dia 
membayangkan bahwa, kemungkinan besar, mantan tentara bayaran yang kelaparan atau 
sejenisnya melakukan pembakaran. 

(Tapi ... Bagaimana Raja Iblis mati?) 

Legenda mengatakan bahwa Raja Iblis telah disegel oleh Malaikat Bijaksana, dahulu kala. 
Untuk sebagian besar, itu bukanlah entitas yang dapat dilakukan oleh manusia. Itu lebih 
mirip dengan bencana alam, seperti gempa bumi atau badai. 

(Itu bukan kebangkitan yang lengkap, kurasa. Seberapa sering legenda akurat?) 
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Billitzo terlahir sebagai bangsawan, dan tidak pernah sekalipun harus berjuang dalam 
hidupnya. Jika badai sudah lewat, dia tidak berpikir untuk pergi mencari alasannya. Dia 
hanya akan menggunakan fakta itu sebagai tiket keluar dari situasinya yang sangat 
mengerikan. 

(Aku tahu. Aku akan mengatakan bahwa Raja Iblis mengalahkan Raja Iblis!) 

'Brilian,' Billitzo bergumam pada dirinya sendiri. Solusi yang tepat untuk masalahnya, 
pikirnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa kebohongan improvisasinya sebenarnya 
adalah kebenaran yang tidak bisa dipercaya. 

--Di suatu tempat di Holylight 

Seorang gadis berjubah biarawati memekik dengan cara yang tidak pantas dengan 
penampilannya yang sederhana. Dia berada di atas gerbong mewah dalam perjalanannya 
ke bagian terpencil negara itu, tetapi perjalanan itu tampak terlalu berat untuk seleranya. 

"Ini mengecewakan, bukan !? Betapa menyedihkan pengabdianmu padaku !? " 
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Sebagai tanggapan, kusir itu mengerutkan lehernya ke bahu. Seorang bangsawan di antara 
semua bangsawan berada di atas kereta ... salah satu Holy Maiden. Satu langkah salah dan 
dia bisa dibakar di tiang pancang. Holy Maiden, yang termuda, sangat nakal. Tidak ada yang 
tahu bagaimana menanganinya, tepatnya. Penampilannya, bagaimanapun, layak untuk 
gelarnya. Rambut merah mudanya yang bergelombang sama anggunnya dengan bunga 
sakura -- bahkan matanya yang merah jambu. Meski mengenakan pakaian seorang 
biarawati, anggota tubuhnya ramping dan menarik. Sebagian karena usianya yang masih 
muda, payudaranya masih kurang. 

"Aku akan mengalahkan Raja Iblis legendaris! Bagaimana jika pantatku memar bahkan 
sebelum aku sampai di sana !? " 

"A-Maafkan aku ... Jalan di sini tidak beraspal, dan ..." 

"... Apakah Anda mengkritik kebijakan Sanctimonium?" 

"T-Tidak pernah!" 

Di sekitar bagian ini, tidak ada jalan raya. Di Kota Suci, jalan-jalannya diaspal dengan batu, 
dan terkadang dirawat dengan sihir, tetapi jalan-jalan di daerah yang lebih miskin tidak 
tersentuh. Sedikit hujan pun akan menjadi banjir. 

"A-Apa para Holy Maiden lainnya tidak bergabung denganmu hari ini?" 

"Apa yang kamu coba katakan...? Menurutmu aku tidak bisa mengatasinya sendiri? " 

"Oh, Nona Luna! Tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa Anda tidak akan 
membutuhkan orang lain! " 

"Pff. Duh. Saya tidak bisa membiarkan saudara perempuan saya mencuri guntur saya 
selamanya! " 

Luna Elegant, 16 tahun. Namanya adalah satu-satunya hal yang elegan tentang dirinya. Dua 
puluh lima penjaga mengepung gerbongnya, tetapi Luna tidak mengandalkan bantuan 
mereka. Dia sepenuhnya berniat untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri dan 
mengklaim semua kemuliaan untuk dirinya sendiri. 

Benar, dia memang memiliki bakat sihir yang mengesankan yang pasti akan menjadi 
senjata ampuh dalam pertarungannya melawan Raja Iblis ... 

--Holylight, dalam perjalanan ke Kota Suci 

Beberapa saat sebelum badai itu mulai melanda di sekitar mereka, Raja Iblis dan anak itu 
menyebabkan keributan di jalan tanpa jiwa lain atau lampu terlihat. Sekilas, mereka 
mungkin terlihat seperti ayah dan anaknya, tetapi ada yang salah. Pipi Raja Iblis memerah, 
dan dia berada di sisi mabuk. Ketika sebuah kereta melewati mereka di jalan setapak 
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sebelumnya, seorang penumpang yang murah hati memberi mereka beberapa botol 
minuman keras. 

"Muncul, bagian dari kecemerlangan saya ... 'Survival Pack'." 

Raja Iblis mendorong tangannya ke dalam kehampaan hitam pekat dan menghasilkan 
sebuah benda besar: sebuah benda yang dibuat oleh Kekaisaran. Seperti namanya, itu 
dikemas dengan segala macam alat berkemah. Ini adalah salah satu item penting yang 
digunakan dalam Game. 

"Wow, Tuan Raja Iblis! Apakah ada hal lain di sana !? " 

Dengan pipi semerah Raja Iblis, anak itu berteriak kegirangan. Anak itu tidak sedang 
minum, tetapi tampak didengung oleh proxy. Praktis tidak ada batasan usia untuk 
meminum alkohol di dunia ini, dan tidak jarang anak-anak meminumnya, tetapi dia 
melarangnya. Raja Iblis ini terkadang tampak seperti pejalan kaki. 

Perlu dicatat bahwa minuman keras lebih murah daripada air di bagian negara ini. 

"Kegelapanku tidak akan berakhir ... 'Paket Pertahanan'." 

Raja Iblis tampaknya tidak terlalu ragu-ragu untuk memainkan perannya, sekarang. 
Membuat pose aneh, dia mengeluarkan item lain, juga dibuat oleh Empire. Yang satu ini 
dikemas dengan berbagai alat yang digunakan untuk bertahan melawan pemain lain. Lain 
yang harus dimiliki untuk peserta Game. Item-item ini tidak berguna dengan sendirinya, 
tetapi melepaskan potensi sebenarnya saat digabungkan. 

"Gabungkan Item ... 'Bangun Benteng'." 

Atas perintah Raja Iblis, dua item bergabung bersama untuk membuat 'Basis' dalam 
sekejap mata. Ini adalah item yang sangat berguna dalam Game, karena sangat mengurangi 
kerusakan yang ditimbulkan oleh pemain lain, dan memungkinkan pengguna untuk pulih 
dengan aman. Seorang pemain juga dapat menggabungkan lebih banyak item dengan basis 
untuk menambahkan semua jenis fitur ke dalamnya. 

"Apakah ini sihir !? Tuan Raja Iblis, aku tidak percaya itu! " 

Aku, melompat ke Raja Iblis dengan kegembiraan murni. Senang dengan reaksi ini, Raja 
Iblis tertawa terbahak-bahak. 

"Ini bukan sihir, tidak. Aku, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang penting. " 

Raja Iblis berkata, dan menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah ini adalah pelajaran yang 
sangat penting dalam hidup, dia mengarahkan jarinya ke Aku. 

"Ingat ini ... Dengan kekuatan Kekaisaran, tidak ada yang mustahil!" 
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Menyikat rambutnya ke belakang, Raja Iblis mengayunkan tinjunya ke langit. Dia tampak 
sangat timpang. ... Atau sekadar mabuk. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi 
menanggapinya dengan tepuk tangan riang. 

"Itu sangat besar. Dan sekeras batu ...! " 

Aku mengatakan beberapa hal yang tidak sengaja sugestif, tapi Raja Iblis yang mabuk tidak 
menyadarinya. Faktanya, dia terus membual dengan nada yang lebih gembira. 

"Benda ini bahkan bisa menahan Cannon Fire dari orang-orang seperti Rocket Launchers. 
Jika Anda tidak memiliki salah satu dari ini di Game, Anda tidur dengan satu mata terbuka. 
Tambal dengan Bahan Penguat dan Tembok Tahan Api untuk meningkatkan basis menjadi 
Sedang atau Besar, dan itu akan meningkatkan Pertahanannya. " 

"Cannon Fire ...? Semuanya terdengar rumit, Tuan Raja Iblis ... " 

"Yah, artinya itu kokoh. Aku, kita tidur di pangkalan ini malam ini. Aku terlalu rapuh untuk 
tidur di tempat terbuka. " 

"Ya pak! Serahkan tugas itu padaku! " 

Pasangan itu, di dunia mereka sendiri, berjalan ke pangkalan, bersenandung, tidak 
menyadari firasat udara di sekitar mereka. 

SP -- turun menjadi 10. 

 

Anda Membuka Beberapa Informasi !! 

Mendasarkan 

Dibuat dengan menggabungkan Survival Pack dan Defense Pack. Mengurangi kerusakan 
yang ditimbulkan oleh pemain lain, dan bahkan melindungi dari Cannon Fire. Karena 
beberapa Cannon Fire dapat merusak SP atau durabilitas armor, tetap tidak terlindungi 
seringkali merupakan bencana. Basis, sesuai dengan namanya, dilengkapi dengan ranjang 
bayi, bak mandi drum minyak, dan dapur sederhana, memungkinkan pemain bertahan di 
dalamnya untuk sementara waktu. Namun, basis Medium dan Large hadir dengan interior 
yang semakin mewah. Dibuat dengan material yang sangat tahan lama, bahkan dapat 
menahan serangan dari RPG-7 atau RPG-29. Di dunia ini, menjatuhkan Pangkalan bukanlah 
tugas yang mudah. Desain gim ini memungkinkan pemain untuk melipat alas agar mudah 
dibawa-bawa saat tidak disiapkan. 
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Bayangan Menjulang 

--Dalam perjalanan ke Kota Suci Holylight. 

(Jadi ini mandi ...!) 

Dari saat Aku dan Raja Iblis menetap di penginapan mereka untuk malam itu, Aku 
disambut oleh kejutan yang menyenangkan demi kejutan. Kesan pertama saya tentang 
tempat itu adalah sangat kokoh, sangat kontras dengan rumah-rumah di desa. Aku bisa 
dengan mudah membayangkan bangunan itu menahan beruang atau babi hutan. Faktanya, 
anak itu merasa yakin bahwa tidak ada monster yang kuat yang dapat menembus struktur 
ini. Pondok itu bahkan memiliki tempat tidur bayi dan dapur. Entah bagaimana, aku 
merasa seperti anggota masyarakat yang terhormat. Di rumah, tempat tidur anak dibuat 
dengan meletakkan sepotong kain murah di atas tumpukan jerami. Dibandingkan dengan 
itu, ini surgawi. 

(Tapi yang terbaik, bak mandi ini ...!) 

Raja Iblis menyebutnya 'mandi drum minyak'. Bayangkan betapa terkejutnya Aku saat 
menemukan air panas di tempat seperti itu! Ini adalah kemewahan yang luar biasa bagi 
anak itu. Bahkan saat Aku mandi di dalamnya, gemetar anak itu tidak berhenti. 

(Saya tidak mengerti mengapa Tuan Setan Lord meminta maaf, meskipun ...) 

Kata-kata tepatnya adalah 'Maaf. Pondok ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan 
sekarang. ' Sejujurnya aku tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Tentu saja ini yang 
terbaik yang bisa dilakukannya, pikirku. Anak itu tidak bisa membayangkan kemewahan 
yang lebih dari ini. 

(Aku ingin tahu dari mana asal Tuan Iblis Raja? Kupikir itu adalah Alam Kegelapan atau 
semacamnya, tapi ...) 

Saya ingat dia menyebut 'Kekaisaran' setelah beberapa minuman. Saat anak itu 
memikirkan hal-hal seperti itu, Raja Iblis memanggil dari sisi lain pintu. 

"Maaf terlalu sempit di sini. Tapi lihat saja ... Suatu hari, saya akan mendirikan resor 
pemandian air panas. " 

Raja Iblis pergi. Beberapa dari apa yang Raja Iblis katakan sulit untuk Aku pahami. Anak itu 
menginginkan pikiran yang lebih cerdas untuk memahaminya lebih baik, tetapi segera 
menyadari bahwa keinginan itu mungkin sia-sia. 

(Apa itu "resor mata air panas"?) 

Penasaran, Aku terus menikmati mandi ... Pemandangan itu sungguh damai. 
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Sementara itu, Raja Iblis sedang berbaring di tempat tidurnya, menatap langit malam 
melalui jendela. 

(Ada bulan di dunia ini juga ...) 

Dia bisa merasakan dirinya secara bertahap sadar. Beberapa waktu telah berlalu sejak Raja 
Iblis datang ke dunia ini, tapi sepertinya dia tidak akan melompat kembali ke dunianya 
sendiri dalam waktu dekat. 

(Akankah membuka kunci semua perintah Administrator benar-benar melakukan trik ...?) 

Perintah Administrator, tentu saja, terkait dengan game tersebut. Dengan demikian, tidak 
ada perintah 'kembali ke dunia nyata' atau sejenisnya. Jika dia benar-benar dipanggil oleh 
patung yang tampak seperti dewa palsu itu, menemukan entitas yang mirip dan berharap 
itu tampak seperti satu-satunya harapan Raja Iblis. 

(Masalah besarnya, bagaimanapun, adalah apakah saya dapat kembali ke hari yang sama 
atau tidak.) 

Sejauh menyangkut Raja Iblis, jika dia akhirnya bisa kembali ke dunia nyata pada hari yang 
sama dia meninggalkannya, tidak ada masalah. Namun, jika waktu di dunia nyata mengalir 
sama seperti di sini, itu akan menyebabkan beberapa masalah. Jika dia kembali ke dunia 
nyata bahkan hanya sebulan kemudian ... yah, orang yang hilang selama sebulan akan 
menjadi masalah besar. 'Ups, hanya menghabiskan satu bulan di dunia lain' tidak akan 
cukup. Kebenaran hanya akan membawanya ke kamar yang empuk. 

(Untuk saat ini, saya rasa saya hanya perlu mencoba dan membuka lebih banyak perintah 
...) 

Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Tetap farming SP? Menghasilkan uang? 
Temukan item tertentu? Bagaimanapun, tidak melakukan apa pun tidak akan membantu. 
Bahkan bisa menjadi konstruktif jika dia hanya memperlakukannya seperti liburan dan 
menikmati dirinya sendiri. 

(Lagi pula, apa yang menungguku di sana ...? Hari demi hari di pekerjaan lama yang sama.) 

"Tuan Raja Iblis! Drum-Minyak luar biasa! " 

Raja Iblis tertawa. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Aku, yang menemukan begitu 
banyak kegembiraan dalam alasan maaf untuk mandi. Meskipun, jika Raja Iblis telah hidup 
setelah Perang Dunia II Jepang, dia mungkin telah berbagi sentimen tersebut. Sekarang 
mereka sedang bepergian bersama, Raja Iblis membayangkan reaksi seperti apa yang bisa 
dia keluarkan darinya dengan perintah Administrator lainnya tidak terkunci. 
Mempertimbangkan asuhan Aku, Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi mencoba mengisi 
peran sebagai orang tua. 
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(Sebuah resor pemandian air panas, mungkin ...? Saya mungkin juga membuat ulang Kastil 
Tanpa Tidur.) 

Kastil Tanpa Tidur adalah area terakhir dari permainan, tempat Hakuto Kunai dan semua 
orang terdekatnya tinggal. Latar belakang tempat itu adalah bahwa beberapa orang terkaya 
di dunia diundang ke sana untuk menonton Pertandingan secara langsung. Selain rakyat 
Raja Iblis, benteng yang tak bisa ditembus itu dijaga dengan 2000 tentara. Raja Iblis 
bertanya-tanya bagaimana Aku akan bereaksi jika dia menunjukkan padanya karya 
pamungkas teknologi Kekaisaran ini. Meskipun itu adalah medan pertempuran yang 
berlumuran darah, di mana pemain yang tak terhitung jumlahnya dijatuhkan selama satu 
setengah dekade, Kastil Tanpa Tidur juga akan menjamin keamanan mereka dari semua. 
Bagaimanapun, itu hanya ditaklukkan sekali selama keberadaannya. Selain itu, jika Raja 
Iblis dapat memanggil rakyatnya, itu akan memungkinkan lebih banyak pilihan di masa 
depan. 

"Tuan Raja Iblis, aku membasuh diriku dengan gelembung lagi!" 

"Hm...? Ya, baumu harum. " 

"Betulkah? Hee hee hee ... " 

Aku terkikik kegirangan dan naik ke tempat tidur tempat Raja Iblis berbaring. Rambut 
pirangnya membuatnya tampak seperti anak kucing yang terawat rapi telah meringkuk di 
sampingnya. 

"Woah, kamu akan tidur di tempat tidurku?" 

"Bolehkah saya?" 

"Dengar, aku tahu kamu mengira aku adalah orang tua yang bisa menjadi ayahmu, tapi aku 
perlu memberitahumu sesuatu. Aku ... Aku yang sebenarnya, bukanlah seorang ayah. Saya 
tidak setua itu. Oke?" 

"Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, Tuan Raja Iblis." 

Saat Raja Iblis terus mencoba, dengan sia-sia, untuk menyampaikan maksudnya, malam 
semakin tebal. 

------Beberapa hari kemudian ... Di gunung, di suatu tempat di Holylight. 

Empat puluh bandit berkerumun di kaki bukit. Mereka telah mendengar berita bahwa 
seorang Holy Maiden akan lewat di sini dengan kereta. Secara alami, mereka tidak bisa 
membiarkan peluang yang begitu sempurna begitu saja. Mereka siap menyerang. Para 
bandit, yang dikenal sebagai Mole, terkenal di sekitar bagian ini karena tidak pilih-pilih 
tentang target mereka. Tidak peduli seberapa lemah atau kuatnya, mereka akan menyerang 
tanpa diskriminasi. Secara alami, itu menyebabkan beberapa kekalahan yang menyakitkan, 
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tetapi jumlah mereka terus bertambah. Mungkin itu adalah indikasi betapa tidak stabilnya 
negara ini. 

Pemimpin kelompok sembrono itu dengan tenang duduk di atas tunggul, menatap ke arah 
kaki gunung. Dia telah berkecimpung dalam bisnis perampokan jalan raya sejak remaja, 
dan sekarang adalah pemimpin geng yang agak terkenal. Sementara dia sekarang berusia 
lebih dari lima puluh tahun, dia tetap tegar seperti biasanya. Saat dia dengan tenang 
memiringkan botolnya, siluet muncul di kaki gunung. Pemimpin segera memutuskan 
bahwa itu bukan target mereka. Tapi pikiran lain terlintas di benaknya saat melihat dua 
orang berjalan melalui tanah yang sangat terpencil sehingga bisa diklasifikasikan sebagai 
gurun. Mungkinkah itu jebakan? Lebih dari sekali, mereka telah melompat ke sekelompok 
kecil mangsa yang tampaknya ideal hanya untuk dikelilingi oleh tim yang jauh lebih besar 
dan tersembunyi, dan mereka terpaksa melarikan diri dalam kekalahan pahit. Kemudian, 
itu diklik. Pemimpin menangkap taktik Perawan Suci. 

"... Heh. Tidak akan semudah itu, nona Holy Maiden. " 

"Bos, apa yang harus kita lakukan dengan mereka berdua?" 

"Bunuh mereka ... Kita akan mundur sebelum mereka yang lain muncul dari belakang kita." 

Berkat pengalamannya, pemimpin selalu mengambil keputusan dengan cepat. Di tengah 
aksi, tidak ada waktu untuk bimbang. Stasis langsung menyebabkan kematian. Pemimpin 
mengingat banyak rekannya yang meninggal karena keragu-raguan di saat kritis. Salah satu 
anteknya memuat busurnya tanpa suara dan melepaskannya dalam satu tarikan napas. 
Tidak ada keraguan untuk menghabisi kehidupan di sini. 

Di sisi lain, Raja Iblis memperhatikan serangan itu, dan menguap. 

(Betapa lelucon ...) 

Dia hampir menghela nafas menyaksikan anak panah itu melesat ke arahnya. Penyerang 
tampaknya tidak berusaha menyembunyikan keberadaan mereka, dan panah itu sendiri 
tidak istimewa. Tidak ada efek sama sekali. Dalam Game, ini akan menjadi Rain of Arrows, 
skill yang dilengkapi yang mengendurkan dua lusin panah insta-kill. Bagi Raja Iblis, panah 
ini tampak seperti dilepaskan secara sembarangan pada pejalan kaki acak. 

(Haruskah saya mengambilnya saja ...?) 

Raja Iblis menguatkan dirinya untuk menerima pukulan itu. Dia ingin menguji seberapa 
besar kerusakan yang ditimbulkannya. Karena dia tidak bertemu musuh sejak iblis itu, dia 
tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan eksperimen dalam pertempuran. 
Untuk berjaga-jaga, dia sudah mematikan fitur Pembalasan Otomatis dan Penghitung 
Otomatis. Sulit mempercayai mereka, karena Raja Iblis tidak dapat mengukur kriteria apa 
untuk mengaktifkan fitur-fitur itu. Skenario kasus terburuk, dia bisa secara tidak sengaja 
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membalas tindakan tidak berbahaya dengan kekuatan mematikan. Melawan monster aneh, 
itu tidak akan menjadi masalah, tapi melawan manusia? Itu tidak cocok dengan Raja Iblis. 

"Aku, mundur." 

"...Apa?" 

Panah menderu itu tampak hampir tidak bergerak bagi Raja Iblis. Itu tidak mengherankan. 
Dalam game tersebut, Raja Iblis menghindari tembakan senapan mesin dan bahkan 
tembakan senapan. Ketika panah akhirnya tiba di depan Raja Iblis, sebuah ping kecil 
terdengar sebelum panah itu bisa mengenai dia. Perisai segi delapan hitam yang tak 
terhitung jumlahnya mengelilingi Raja Iblis. Dicegat oleh salah satu dari mereka, panah itu 
jatuh ke tanah, kehilangan semua momentumnya. 

"Di bawah level 30, ya ...? Dasar noob. " 

Hanya pemain yang telah mencapai level 30 (maksimum dalam permainan) yang dapat 
merusak bos terakhir. Pemain di bawah level itu bahkan tidak pantas bertempur melawan 
Raja Iblis. Tentu saja, bahkan pemain dengan statistik maksimal tidak bisa melawannya. 
Sama seperti bos terakhir RPG, hampir tidak mungkin untuk merusak Raja Iblis tanpa 
membakar semua jenis item. Yang terburuk dari semuanya, HP-nya sangat besar. 

"Mengapa Anda mencoba membunuh dari mimisan di atas sana?" 

Raja Iblis memanggil, dan para bandit akhirnya muncul. Masing-masing dari mereka kaget 
dan cemas pada ekspresi mereka. 

"Apa yang kamu lakukan ...!? Kamu pasti seorang penyihir! " 

"Kamu pikir kamu tak terkalahkan, ya? Begitu Staminamu habis, kamu tinggal karung tinju! 
" 

"Punching bag, ya...? Senang mendengarnya." 

Seringai tumbuh di wajah Raja Iblis. Aku telah menyebutkan sihir padanya, tapi dia tidak 
tahu banyak tentang itu, membuatnya lebih penasaran tentang subjek daripada yang dia 
suka. 

"Ada penyihir di sana? Pukul aku dengan tembakan terbaikmu. " 

Para bandit bergerak. Ini luar biasa sombong. Raja Iblis bertindak seolah-olah dia 
melakukan eksperimen pada serangga belaka. Dengan kesabarannya menipis, pemimpin 
itu berjalan, janggutnya bergoyang. 

"Kamu berbicara tentang pertandingan yang cukup besar, orang tua." 

"Siapa yang kau panggil orang tua !?" 
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Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi berteriak. Tertegun, pemimpin itu terdiam saat 
keheningan yang canggung memenuhi gunung. 

"Saya pemimpin Mole, Wo Wungol. Kamu ... " 

Gol bunuh diri? 

"Wo Wungol! Kenapa kamu mengatakannya seperti itu !? " 

"... Jadi apa yang kamu inginkan, Safety Man?" 

"Keamanan...! Ada lumpur di telingamu !? " 

Perdebatan kecil antara dua pria paruh baya ini tidak menarik untuk dilihat. 

(Hei ... aku mengenali wajahnya ... kurasa.) 

Raja Iblis menatap pemimpin, yang membusungkan dadanya, lengan disilangkan. Dia 
mencoba dengan sia-sia untuk mengingat di mana dia melihat pria ini, tetapi dia tidak 
mengenal siapa pun dengan janggut yang begitu liar. Faktanya, dia membayangkan tidak 
banyak pria di seluruh Jepang yang terlihat seperti bandit stereotip. 

"Kamu cukup kotor, ya...? Anda mendapat leher yang pergi. Kamu terlihat seperti kamu 
belum mandi setahun. " 

"Hah! Seperti saya belum mandi? Aku tidak tahu uang apa yang kamu punya, tapi kamu 
membuatku kesal! " 

Bereaksi atas kemarahan pemimpin mereka, para bandit itu lari menuruni gunung, 
mengelilingi pasangan itu. 

"M-Tuan Raja Iblis! Kita dalam masalah ... Ayo lari! " 

Aku berteriak, kulitnya bersinar karena beberapa malam terakhir dihabiskan untuk mandi 
drum minyak. Cahaya yang benar-benar membuatnya terlihat tidak pada tempatnya di 
antara pria paruh baya yang berdebu di sekitarnya. 

"Raja Iblis...? Kau membuat anak ini mencium pantatmu seperti itu, huh, pak tua? " 

Salah satu bandit itu tertawa terbahak-bahak, menyebabkan tawa tertawa dan menampar 
lutut yang lainnya. Sebuah pembuluh darah muncul di dahi Raja Iblis, tapi siapa yang bisa 
menyalahkan bandit karena tertawa? Mereka hanya bisa membayangkan seorang pria yang 
memasuki usia paruh baya bermain berpura-pura sebagai Raja Iblis. Masalahnya, tentu 
saja, pria ini adalah orang yang sebenarnya. 

"Baiklah ... Ayo main game, lalu ..." 
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Dengan itu, Raja Iblis menjentikkan dahi pria yang pertama kali tertawa, dengan jarinya. 
Dia terhempas, seolah-olah oleh embusan angin, dan melompat melintasi tanah beberapa 
kali sebelum berguling berhenti seperti rumput tumbleweed. Pada saat dia berhenti, bandit 
itu bergerak-gerak di sana-sini, pingsan. 

"Sekarang, giliranmu ... Oh, kamu tidak bisa bangun? Kalau begitu yang ini untukku. " 

Dengan meringis, Raja Iblis memandang para bandit. Mereka semua tidak bisa berkata-
kata, tetapi akhirnya menjadi gelisah. Melihat mereka, Raja Iblis terkekeh: "Memang, gol 
bunuh diri. Saya kira itu tujuan Anda di sana, di mana dia jatuh. " 

"Diam! Apa yang kamu lakukan !? " 

"Dia punya semacam mantra di jarinya!" 

... Mantra, katamu? 

Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kejauhan, menarik perhatian para bandit. Dalam 
sekejap, jeritan dan ratapan bergema di seluruh gunung. Cahaya keemasan muncul dari 
sumber suara, membuat para bandit menjadi serpihan. 

 

Anda Membuka Beberapa Informasi! 

Keterampilan yang Dilengkapi 

Ini dapat diaktifkan sesuka hati, pada serangan pertama melawan musuh. Serangan 
berantai yang menggabungkan dari skill Pertama ke Kedua ke Ketiga pemain. Dengan stat 
Serangan Kunai, pemikiran untuk mengikat ini sampai skill Ketiga akan menakutkan 
musuh. Dalam game, meski kuat, ia menggunakan sebagian besar persediaan senjata 
pengguna, menjadikannya pedang bermata dua. Jika senjata itu adalah pistol, itu akan 
mengosongkan magasin. Di medan perang yang memanas, tidak jarang mati saat mencoba 
mengisi ulang. Senjata Kunai unik, dan memiliki persediaan tak terbatas. 

 

Holy Maiden 

"Aku tidak menyangka akan menemukan bandit kotor dalam perjalananku untuk 
menjatuhkan Raja Iblis." 

The Holy Maiden, Luna, sedang tersenyum. Terlepas dari wajahnya yang sangat imut, 
tindakannya sangat kejam. Cahaya keemasan yang dia pancarkan baru saja merobek lima 
bandit menjadi berkeping-keping. 
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"Sialan ... Kita keluar dari sini, Nak!" 

"Ugh, idiot. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu bisa menjauh dariku, kan? " 

Luna mengangkat tongkatnya yang dihiasi sayap kecil, dan memulai mantranya. Segera, 
cahaya keemasan mulai berkumpul di sekitarnya. Dia mengendalikan salah satu elemen 
dunia ini, dan yang sangat langka untuk dikendalikan, pada saat itu. 

"Sobek dengan emas ... 'Pedang Emas'!" 
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Saat berikutnya, bilah emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tongkat Luna, 
merobek enam bandit hingga tercabik-cabik. Melihat ini, Raja Iblis merasakan setetes 
keringat dingin menetes di dahinya. 

(Kamu pasti bercanda...!) 

Benar, Raja Iblis terkejut pada pertemuan pertamanya dengan sihir. Itu juga benar bahwa 
kekuatan mantera itu membuatnya takut. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah 
bahwa gadis muda seperti itu baru saja membunuh semua orang itu tanpa berpikir dua 
kali. 

(Bisakah kita lari untuk itu ...?) 

Dia berpikir sejenak, tetapi segera memveto gagasan itu. Gadis itu tidak datang sendiri, tapi 
dengan bala tentara. Begitu Raja Iblis melihat mereka, pikirannya sudah bulat. Dia 
mengeluarkan Base, dan melemparkan Aku ke dalamnya. 

"Apa-Mas- !?" 

"Tetap di pojok. Oke?" 

Gadis yang merapal mantra itu sekarang menatap Raja Iblis, yang wajar saja setelah dia 
mewujudkan sebuah bangunan dari udara tipis. 

"Apa ini...? Apakah Anda seorang mage? Atau hanya benda ajaib? " 

Tanpa menjawab, Raja Iblis menyalakan rokok yang dia keluarkan dari saku jaketnya. 
Sejujurnya, dia tidak berpikir dia bisa tetap tenang tanpa satu atau dua asap. Bisakah dia 
menahan serangan itu? Pikiran itu membuatnya takut. Itu tidak mungkin, menunjukkan 
gadis itu tanda-tanda kelemahan itu tidak mungkin. Dengan putus asa, Raja Iblis terus 
menatap. 

Meskipun dia terlihat tidak lebih tua dari anak kecil, gadis itu telah membunuh orang-
orang itu tanpa ragu-ragu. Gadis itu, sementara itu, terlihat tertarik dengan Base. Dia 
berjalan ke sana, menyentuhnya di sana-sini, mengintip ke dalam. Tampilan 
keingintahuannya adalah sikap yang sesuai dengan usia pertama yang dia tunjukkan sejauh 
ini. Bahkan sikap polosnya, bagaimanapun, membuat takut Raja Iblis. 

"Aku belum pernah melihat materi seperti ini sebelumnya... Kamu. Jadikan ini hadiah 
untukku. Aku mungkin akan membiarkanmu hidup. " 

"Apakah itu kesepakatan, Mademoiselle? Adakah jaminan bahwa janji Anda akan dipenuhi? 
" 

"Hah...!? Menurutmu dengan siapa kau sedang berbicara, petani? " 

"Masalahnya, sejauh ini kamu gagal memperkenalkan dirimu." 
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Dia menjawab, mengembuskan asap dengan selubung sikap acuh tak acuh. Di dalam, 
jantungnya berdebar-debar. Tetap saja, Raja Iblis mencoba yang terbaik untuk menjaga 
ketenangan, sikap percaya diri tentang dirinya. Karena dia tidak tahu sejauh mana 
kekuatannya, dia pikir tindakan terbaik adalah menyelesaikan ini dengan damai, jika 
memungkinkan. 

"Sungguh ... aku tidak bisa berharap lebih dari bandit kotor, kurasa." 

Raja Iblis tidak terlalu senang dilihat sebagai salah satu bandit. Dari semua orang, mengapa 
dia bekerja untuk pria bernama Own Goal? Itu adalah jenis nama yang secara praktis 
menjamin pisau di punggung Anda. 

"Miss Holy Maiden ... Dia bukan salah satu dari kita, asal tahu saja," kata Own Goal sambil 
menyeringai. 

(Ya, katakan padanya! Jangan menyeretku ke pesta pembunuhanmu!) 

Sementara dia frustrasi karena terikat dalam perkelahian yang tidak ada hubungannya 
dengan dia, Raja Iblis tidak bisa mengabaikan frase khusus itu. 

(Tunggu ... 'Holy Maiden' ...?) 

Menurut Aku, para Holy Maiden adalah tiga dari orang terkuat di negara ini. 

"Nona Holy Maiden... Orang tua ini menyebut dirinya Raja Iblis! Hahahaha!" 

"Apa!?" 

Saat gadis itu bereaksi, Raja Iblis mengamuk di dalam. 

(Diam, kakek! Tutup mulutmu, dasar! Kamu ingin mati, kakek!? Aku akan menendang 
pantatmu, dasar!) 

Memiliki rencananya untuk resolusi damai hancur (di atas dipanggil orang tua, tidak 
kurang), Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi meledak: "Kamu benar-benar ingin 
membunuh timmu sendiri, ya, Gol Bunuh Diri? Kalau begitu lakukanlah! Taruh telur rebus 
habanero di wajah Anda di bandara dan mati! Dasar puing-puing ruang angkasa! " 

"Apa yang kamu ... Dan itu Wo Wungol! Pisahkan namanya dengan benar, tolol! " 

"Diam, diam, diam!" 

Gadis itu berteriak dengan marah setelah mendengarkan ini beberapa saat. Sinar emas 
ditembakkan dari tongkatnya. Sebenarnya, inilah yang ditunggu-tunggu oleh Raja Iblis. Dia 
segera menyembunyikan dirinya di belakang Base (di seberang sudut tempat Aku 
berbaring, tentu saja). Bilah emas itu menabrak Base. Sementara kecepatan mereka turun 
drastis, mereka tidak mati sepenuhnya, membiarkan bilahnya mencapai Raja Iblis. 
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"Agh ..." 

(Ini ... ajaib ...!) 

Sementara dia secara naluriah menutupi wajahnya dengan tangannya, tangan itu sekarang 
merasakan sakit yang berdenyut-denyut. Sebagai imbalan atas rasa sakitnya, Raja Iblis 
mempelajari beberapa hal. Basis itu, pada kenyataannya, mengurangi kerusakan mantra 
sihir. Di sisi lain, armornya yang paling berharga, Assault Queller, tidak aktif. 

(Saya ragu anak ini lebih dari level 30 ...) 

Semua pemain yang kehabisan tenaga memiliki aura tertentu tentang mereka. Raja Iblis 
bahkan tidak melihatnya sekilas dari gadis di depannya. Tetap saja, dia tidak bisa 
menyangkal kemungkinan mantra yang lebih kuat datang ke arahnya. 

(Aku merasa sihir adalah berita buruk ...) 

Di sampingnya, Gol Bunuh Diri dan beberapa kaki tangannya ada di lapangan. Seperti yang 
diharapkan, pemimpin bandit itu sepertinya berlindung dengan beberapa anak buahnya 
sendiri. Dia terluka parah, tapi masih bernapas. Para bandit lainnya tampaknya telah 
berpencar, meninggalkan Raja Iblis dan Luna berdiri sendirian di kaki bukit. 

"Kamu masih hidup...? Apakah Anda benar-benar Raja Iblis? " 

"Saya punya pertanyaan yang lebih baik. Apa alasan Anda menyerang saya tiba-tiba? " 

"Alasan? Mengapa seorang Perawan Suci membutuhkan seseorang untuk mengalahkan 
kejahatan? " 

"Hmm. Itu tidak terlalu buruk untuk kata-kata terakhirmu. " 

† † † 

"Kata-kata terakhir?" 

Luna tidak bisa membantu tetapi mencemooh pria itu. Sepanjang pertemuan mereka, 
sikapnya sama sekali tidak bisa diterima olehnya. Di manakah kesalehannya di hadapan 
seorang Holy Maiden? Tidak seperti para bandit, pria ini berpakaian sangat bagus. 
Meskipun setiap pakaian tampak asing bagi Luna, dia memperhatikan bahwa pakaian itu 
dibuat terlalu bagus untuk pria seperti ini. Bahkan gerak tubuh dan gerakannya membawa 
rasa kecanggihan yang halus. Awalnya, Luna bahkan menduga bahwa dia mungkin seorang 
bangsawan yang jatuh. Namun, teori ini terbukti salah dengan kurangnya pengetahuannya 
tentang Holy Maiden. Luna menyimpulkan bahwa dia pasti orang asing ... Kalau dipikir-
pikir, dia tidak memperkenalkan dirinya sama sekali. 

"Aku adalah salah satu Holy Maiden ... Luna Elegant, the Golden." 
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Dia masih tidak yakin pria macam apa dia. Meskipun dia tidak mencurigai Raja Iblis 
memiliki penampilan manusia, dia sangat menyadari betapa berbahayanya dia. Bagaimana 
dia menahan sihirnya, bagaimana dia mewujudkan sebuah bangunan entah dari mana ... 
Segala sesuatu tentang pria ini adalah misteri baginya. 

Terlepas dari perkenalannya, pria itu tampak seperti baru saja menggigit lemon. Terlebih 
lagi, Luna sekarang bisa merasakan denyut amarah yang tenang darinya. Mungkin dia 
teroris asing, pikirnya. 

"Seorang anak sepertimu, yang melontarkan mantra ke orang-orang secara tiba-tiba, punya 
nyali untuk menyebut dirimu elegan? Aku tidak peduli dengan orang tua kotor itu ... Tapi 
kau bisa saja membuatku terluka. " 

"Hah!? Mengapa penjahat sepertimu bersikap seperti dia peduli? " 

Rupanya merasakan perubahan energi pria itu, para pengawalnya mengelilinginya. 
Biasanya, dia akan memerintahkan mereka untuk menyingkir, tetapi dia belum bisa 
mengatakan apa yang mampu dilakukan pria berpakaian hitam itu. Pendekatan terbaik, dia 
memutuskan, adalah mengelilinginya dan menghabisinya dengan mantra. 

Tangkap si bodoh ini! 

Seorang kavaleri mengayunkan tombaknya ke pria dari atas kudanya. Tombak itu, 
bagaimanapun, tidak menghubunginya. Tiba-tiba, dinding hitam pekat dengan pola seperti 
sarang lebah muncul di sekelilingnya, menghalangi tombak. Semua orang tampak linglung 
dengan fenomena misterius itu. 

"Itu sangat buruk. Sepertinya Anda ... belum mendapatkan hak untuk berdiri di hadapan 
saya. " 

Pria berbaju hitam mencengkeram tombak, dan menggunakannya untuk mengangkat 
kavaleri dari kudanya dengan mudah. Luna mengabaikan kenyataan menggelikan di 
depannya. Kemudian, pria itu mengibaskan tombak dengan santai, meluncurkan pasukan 
kavaleri itu ke kejauhan seperti kerikil yang terlempar. Pria itu terus melempar pasukan 
kavaleri dari kuda mereka satu demi satu, sampai tim yang terdiri dari dua puluh lima 
penjaga tidak terlihat di mana pun. 

(Apa yang terjadi...?) 

Sementara itu, Luna hanya bisa menyaksikan dengan kaget ... Apa yang mungkin dia 
lakukan? 

"A-Apa kamu ... raksasa, atau apa?" 

Luna pernah mendengar tentang ras raksasa bertubuh mengerikan, yang tinggal di 
pegunungan jauh di Timur. Rumor mengatakan bahwa raksasa ini bisa menghancurkan 
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baja dengan tangan kosong. Saat Luna yakin bahwa pria ini memiliki darah raksasa, dia 
diangkat ke udara ... 

"H-Hei! Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan !? " 

Sebelum dia menyadarinya, dia sedang digendong di bawah lengannya. 

(Mungkinkah ... dia akan menculikku untuk melakukan segala macam hal yang tak 
terkatakan ...!?) 

"Mari kita lihat apakah saya bisa memecahkan rekor jarak." 

"Hah?" 

"Tapi pertama-tama, lebih baik aku mengajarimu sopan santun." 

"Ap ... Tunggu, tidak, tidak, tidak! Apa yang akan kamu lakukan!?" 

"Pria atau wanita ... aku tidak memiliki belas kasihan terhadap mereka yang berani 
menyerangku!" 

Apa yang terjadi selanjutnya justru menjadi pengalaman paling memalukan dalam hidup 
Luna. Wajah Raja Iblis menjadi tegas, seolah-olah dia sedang memulai ritual suci. 
Kemudian, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ketika jatuh ke belakang Luna ... 
Tamparan menggelegar menggema di langit cerah. 

"Owwwwwwwwwwwwwwww!" 

Teriakan Luna mengikutinya, tetapi Raja Iblis tidak mengalah. Ekspresinya masih serius 
seperti konduktor orkestra. 

Menampar! Menampar! Tampar tampar tampar tampar! Tampar tampar, tampar tampar 
tampar tampar! 

Sebuah melodi ritmis menghiasi gunung. Itu adalah perkusi yang luar biasa dari telapak 
tangan yang menyentuh pipi pantat. 

"Owwwwww! T-jangan tushy saya, tolong !! " 

"Satu untuk tangan kanan! Satu untuk tangan kiri! Satu untuk kedua tangan! Kembali ke 
satu untuk tangan kanan! Satu untuk ini mulai menyenangkan! " 

Pukulan kuat Raja Iblis berlanjut sampai dia tidak lagi terhibur olehnya. 

† † † 

--Holylight, dalam perjalanan ke Kota Suci. 
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"Fiuh ... Itu latihan yang bagus." 

"Apa-Apa tushy Maiden baik-baik saja ...?" 

Setelah melakukan hukuman yang memuaskan itu, Raja Iblis berjalan dengan santai, 
membawa Aku di pundaknya. 

"Itu sudah retak di tengah. Seberapa jauh lebih buruk itu? " 

"I-Itu bukan ..." 

Satu langkah lebih jauh, dan ... tidak, itu sudah menjadi contoh video pelatihan pelecehan 
seksual. Setelah penghujatan seperti itu terhadap kekuatan tertinggi di negara ini ... 
sebagian besar akan menganggap bahkan membakarnya di tiang sebagai hukuman yang 
terlalu ringan. Bahkan setelah menempatkan dirinya dalam kesulitan seperti itu, Raja Iblis 
tampak ceria. Dari pertarungan itu (kalau bisa dibilang begitu) dia telah mendapatkan 
beberapa SP. 

"Pikirkan semua hal yang dapat saya lakukan ... setelah semua fitur admin dibuka ... Heh 
heh heh ..." 

"M-Master Demon Lord ... Kau membuatku takut sedikit." 

"Sekarang kita punya uang receh, mari kita tinggal di suatu tempat di kota malam ini!" 

Raja Iblis telah merampok Holy Maiden dari semua uangnya sebagai 'kompensasi atas 
kerusakan emosional'. Dia telah melakukan ini dengan wajah lurus, mengantongi tas kulit 
penuh koin sebelum Aku bisa berbicara dengan tenang. Pertama, pukulan tanpa henti, 
sekarang perampokan ... Dia mulai membuktikan dirinya sebagai Raja Iblis. Sebenarnya, 
lebih dari bandit dari apapun. 

† † † 

"Aku akan membunuhnyammmm! Tunggu saja! " 

Luna mengerang mengutuk Raja Iblis dari dalam gerbongnya. Kepala kusir menunduk 
kembali ke bahunya. Kalau terus begini, dia khawatir, semua rambutnya mungkin rontok 
saat mencapai ibukota. 

"Pria itu ... Tidak, Raja Iblis! Aku akan mendapatkanmuuuuu! " 

Mendengar ini, semua warna terkuras dari wajah pengawalnya di sekitar kereta. Mereka 
tampaknya tidak menunjukkan antusiasmenya. Bagaimana mereka bisa menghadapi 
seseorang yang menahan mantra Holy Maiden dan melempar rekan mereka seperti kerikil? 
Faktanya, para penjaga hampir tidak bisa mengikuti apa yang terjadi dengan mata mereka, 
apalagi bereaksi. Setiap penjaga baru saja memutuskan untuk tidak pernah menjadi 
sukarelawan untuk misi. 
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"Dasar penunggang kuda bodoh! Lebih lambat! Sakit pantatku! " 

"A-aku minta maaf!" 

Keributan yang disebabkan oleh pria itu hanya akan meningkat saat dia secara tidak 
sengaja terus mendapatkan moniker Raja Iblis ... SP-nya sekarang lebih dari 100. 
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Luna Elegan 

Ras: Manusia -- Usia: 16 

 

 Senjata Staf Ramd 

Staf yang dihormati, diberkati oleh Malaikat Bijaksana. Ini mengurangi jumlah Stamina 
yang dikeluarkan oleh pengguna, yang merupakan sifat yang sangat langka untuk sebuah 
item di dunia ini. Sebaliknya, itu dapat meningkatkan jumlah Stamina yang dikeluarkan 
pengguna untuk memberikan kekuatan ledakan mantra. 

 Jubah Jemaat Armor Ramd 

Pakaian yang dihormati, diberkati oleh Malaikat Bijaksana. Ini secara drastis meningkatkan 
Pertahanan Sihir pemakainya. Luna tidak akan menderita goresan dari kebanyakan mantra 
di luar sana. 

 

Tingkat: 17 -- HP:? -- Stamina:? -- Serangan:? -- Pertahanan: ? -- Ketangkasan:? -- Sihir: 30 
(+25) -- Pertahanan Sihir: 25 (+25) 

 

Adik bungsu dari tiga Holy Maiden. Mereka bukan saudara kandung. Anggota Gereja Suci 
yang berbakat dipilih menjadi Holy Maiden, yang diperlakukan sebagai suster. Bakat Luna 
dalam bidang sihir jauh melebihi bakat saudara perempuannya. Mengerikan memikirkan 
betapa kuatnya sihirnya. Masalahnya terletak pada kurangnya pengalaman bertempur, 
membuatnya tidak berdaya dalam situasi yang tidak terduga. Sifat Luna yang sangat nakal 
dibentuk oleh asuhannya yang makan sendok perak. Sementara dia bermain baik di depan 
saudara perempuannya, dia berencana untuk mengesampingkan mereka semua suatu hari 
nanti. Kakak tertua kedua adalah Killer Queen, dan yang tertua adalah Angel White. 

 

Kota di Dunia Lain 

--------- Ibukota perdagangan Holylight, Yahooo. 

"Nama-nama tempat di negara ini ..." 

"Apakah ada yang lucu tentang mereka?" 
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Jalan-jalan dipenuhi kerumunan orang yang layak mendapatkan julukan kota itu. Tidak ada 
makanan khas asli, tetapi kota ini terletak di persimpangan beberapa rute perdagangan, 
membantunya mengumpulkan barang dari seluruh penjuru. Raja Iblis melihat beberapa 
orang dengan turban di kepala mereka, beberapa prajurit berperawakan seperti 
binaragawan, dan gadis penari yang memperlihatkan sebagian besar kulit mereka. Di 
seberang jalan, ada seorang wanita tua melakukan ramalan samar-samar, dan bahkan 
seorang pedagang menunggangi kadal raksasa. 

"Bagaimana orang bisa mengendarai benda-benda itu ...?" 

"Itu adalah Kadal Pasir. Mereka makhluk yang sangat jinak. " Aku menjawab dengan riang. 
Dia tampak senang bisa mengajari Raja Iblis sesuatu untuk perubahan. Namun, 
pengetahuan Aku tentang kota itu hampir tidak ada. Terakhir kali dia meninggalkan 
desanya adalah ketika orang tuanya masih hidup. Saat-saat itu berada di masa lalu. 

Cukup banyak toko yang menghiasi jalan utama. Awning warna-warni di gerai 
membuatnya seolah-olah ada semacam festival yang sedang berlangsung. Ada banyak kota 
dan desa miskin di pedesaan Holylight, tetapi beberapa lokasi tertentu tampak makmur 
seperti biasanya. 

(Saya kira ini adalah klasis ...?) 

Raja Iblis memiliki gagasan yang tidak jelas, tetapi pembagian kelas di Holylight sangat 
mengerikan, tidak hanya antar kota, tetapi juga antar individu. Nenek moyang mereka yang 
telah bertarung dengan Raja Iblis bersama Malaikat Bijaksana sekarang adalah bangsawan, 
menikmati kehidupan mewah mereka. Holylight direkatkan oleh agama mereka yang 
menyembah Malaikat Bijaksana, tetapi ada banyak perpecahan di dalam negara. Beberapa 
berseru untuk menghapus sistem bangsawan, dan bahkan ada kelompok yang kehilangan 
semua kepercayaan di masyarakat dan mengakibatkan pemujaan setan. Namun, semua 
konflik sipil itu hanya mungkin terjadi di tanah ini, jauh dari wilayah Hellion. Di negeri-
negeri yang diperintah oleh Hellions, kerusuhan sipil adalah kemewahan yang tidak 
mampu mereka beli. 

"Kami punya uang. Ayo beli sesuatu. " 

"Itu uang Holy Maiden, kan ...?" 

"Holy Maiden macam apa yang mencoba membunuh orang pada pandangan pertama? ... 
Dia sepertinya menikmati tamparan itu juga ... Dia pasti seorang Wanita Suci. " 

Raja Iblis mendekati salah satu bilik, mengintip ke dalam barang dagangan. Semacam 
daging di atas panggangan, mengeluarkan sedikit aroma lada hitam. Dalam sekejap, 
perutnya keroncongan. Dia bertahan hidup dengan kerupuk yang disimpan di Base. Aku 
menyukai barang-barang itu, tapi itu siksaan murni untuk Raja Iblis. 

"Berapa ini?" 
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Tiga tusuk sate untuk lima koin perunggu. 

Aku, yang mana koin perunggu itu? 

"Yang ini! Oh wow ... Bahkan ada medali perunggu di sini. Tunggu, apa itu koin perak !? " 

Meninggalkan Aku yang tercengang, dia mengambil koin kecil tapi dirancang dengan indah 
dan menyerahkannya kepada penjaga toko. 

"Ini traktirku, Aku. Makan sebanyak yang kamu mau. " 

"Um, aku tahu aku sudah menanyakan ini, tapi ... Itu uang Holy Maiden, bukan ...?" 

"Produk sampingan dari pertahanan diri. Nyatanya, saya harus mengatakan bahwa 
perlakuan saya terhadap situasi ini adalah dengan belas kasih yang luar biasa. " 

Raja Iblis ada benarnya. Apapun alasannya, Luna berusaha membunuhnya. Dia cukup 
beruntung karena dia tidak dibunuh sebagai balasannya. Satu-satunya masalah di sini 
adalah bahwa dia adalah seorang Gadis Suci. 

"Jika ini adalah game hentai yang disebut, seperti, 'The Holy Maiden Ensnared -- Aku tidak 
menginginkan bayimu!' dia pasti akan menjadi budak seks, tidak diragukan lagi. Sungguh 
menyentak betapa berbelas kasihnya aku jika dibandingkan. " 

"Apa itu hentai?" 

"Woah... Kamu bukan dari sekitar sini, kan? Anda mengenakan pakaian aneh untuk 
memulai. Perbudakan ilegal di negara ini. Jangan bercanda tentang itu. " 

Penjaga toko menyela. Sementara pembagian kelas di Holylight sangat menghancurkan, 
segala bentuk perbudakan adalah ilegal. Siapa pun yang melanggar tabu itu akan segera 
dituntut, apa pun gelar mereka. 

"Anda membuatnya terdengar seperti itu tidak ilegal di negara lain." 

"Nah, jika Anda pergi ke Utara atau ke Timur ... Mereka biadab." 

(Savages, huh ...? Salah satu gadis di puncak negara ini tampak sangat buas bagiku.) 

Raja Iblis menyimpan ini untuk dirinya sendiri, dan malah menggali daging yang ditusuk. 

Setelah itu, mereka berkeliling mencari tempat untuk bermalam sebelum menemukan 
penginapan tertentu ... bernama 'Gooogle.' 

"Nama-nama ini hanya ... hanya ..." 

"Kamu tidak menyukainya...? Saya pikir itu lucu. " 
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Aku berkata. Meskipun namanya mungkin terdengar aneh bagi Raja Iblis, itu adalah salah 
satu penginapan terbaik di Yahooo. Kebanyakan orang biasa akan kesulitan untuk 
menginap di sini, tapi Raja Iblis dengan bangga berjalan ke konter. Untuk hari pertamanya 
di kota asing, sepertinya tidak ada yang membuatnya takut. Raja Iblis sepertinya sudah 
kehabisan omong kosong untuk memberi. 

"Pemilik penginapan. Aku akan mengambil kamar terbaikmu. " 

Pemilik penginapan itu hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat apa yang dikenakan 
Raja Iblis. Dia tidak terbiasa dengan gayanya, tetapi dia tahu bahwa setiap bagian terbuat 
dari bahan yang luar biasa. 

"Kamar terbaik kita akan mendapatkan satu koin emas semalam ..." 

"Apaa !? Kami tidak bisa membelinya, Tuan Raja Iblis! " 

"D-Demon Lord ...?" 

Pemilik penginapan itu memahami ungkapan ketika Aku berteriak memprotes harga yang 
sangat tinggi. 

"K-Kamu lihat, namaku Dee Menlurd. Saya telah mendengar semua lelucon. " 

"A-aku mengerti ..." 

Pemilik penginapan itu tampaknya tidak sepenuhnya yakin, tetapi memutuskan untuk 
tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia menganggap Raja Iblis itu asing, dan 
menorehkannya dengan nama atau kebiasaan asing. Melirik pemilik penginapan itu, Raja 
Iblis memanggil Aku dengan alat komunikasi. 

Sudah kubilang jangan panggil aku Raja Iblis di depan orang asing! Panggil aku 'Saudara'. 

Betulkah...? Saya tidak berpikir ada orang yang akan percaya bahwa ... 

Kemudian 'Bro,' atau 'Cuz,' atau 'Senpai.' Ambil pilihanmu. 

B-Bagaimana dengan 'Papa' ...? 

Apakah kamu bercanda!? Saya seorang milenial! 

Fakta bahwa dia dengan bangga menyebut dirinya seorang milenial mungkin membuktikan 
bahwa dia terlalu tua untuk Aku memanggilnya Saudara. 

"A-Bagaimanapun ... Satu koin emas, kan? Sini." 
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Dia mengeluarkan koin emas dari tas dan menyerahkannya. Aku menggeliat saat Raja Iblis 
menutupi mulutnya dengan tangannya saat pemilik penginapan yang gembira 
menunjukkan mereka ke kamar mereka. 

Begitu mereka berada di kamar terbaik, Raja Iblis melihat ke luar jendela dengan sok. 

"... Pemandangannya lumayan." 

Di dalam, dia panik karena interior yang mewah, tetapi dia harus mempertahankan sikap 
alfa di depan Aku. 

"W-Wow ... Aku merasa kita seperti bangsawan bangsawan!" 

"Hmph ... Suatu hari nanti, aku akan membangun sarang yang layak untuk kehadiranku." 

Raja Iblis berbicara tentang permainan besar, tetapi belum mempertimbangkan apa 
konsekuensinya untuk membangun hal seperti itu di dunia ini. Namun, dia tidak akan 
mengatakan bahwa dia berhutang apapun pada 'dunia', yang merupakan konsep yang 
abstrak. Siapa yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan mengkhawatirkan nasib 
seluruh dunia mereka? Setiap orang bekerja, makan, dan tidur untuk keuntungan mereka 
sendiri. Dengan cara yang sama, dia akan mencoba dan mengaktifkan kembali semua fitur 
adminnya untuk keuntungannya sendiri. Hasil akhirnya mungkin saja pemusnahan massal, 
atau bisa juga keselamatan. Pada titik ini, tidak ada yang tahu apa masa depan yang 
menanti Raja Iblis kita ... 

"Jadi, memanggilku Tuan Raja Iblis akan menyebabkan banyak masalah. Tidak bisakah 
kamu memikirkan hal lain? " 

"B-Bagaimana dengan ... Tuan Kunai?" 

"Hmm ... Kedengarannya tidak benar." 

Dasar pemilih. Dia adalah tipe pria yang akan berjuang untuk memutuskan restoran mana 
untuk makan atau ke mana berkencan. 

"... Saya pikir kita kembali ke Brother." 

"Tidak." 

Aku menghentikan upaya terakhir Raja Iblis. Dibandingkan saat mereka pertama kali 
bertemu, Aku juga sudah berkembang pesat. Pada tingkat ini, dia mungkin terbukti menjadi 
istirahat darurat yang efektif untuk kejahatan Raja Iblis yang bodoh. 

"Tapi tusuk daging tadi, bukankah itu enak !?" 

"Hm...? Ya, tentu." 
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Raja Iblis bergumam menanggapi ulasan Aku yang tidak bersalah. Baginya, daging itu tidak 
terlalu enak. Mungkin tidak keluar dengan benar, karena kenyal dan permainan. Itu 
sebabnya, Raja Iblis mengira, mereka telah membanjiri baunya dengan lada hitam. 
Dimotivasi oleh pengalaman itu, Raja Iblis dengan sengaja mencari penginapan tingkat 
atas. Setidaknya untuk makan malam, dia menginginkan sesuatu yang layak untuk 
dimakan. 

"Oh, tapi aku juga suka kerupuknya, tentu saja. Mereka sedikit manis, dan mereka 
membuatku bahagia di dalam. " 

"Senang, ya ...?" 

Wajah Aku mengendur menjadi senyuman lebar. Melihatnya, bayangan melintas di atas 
ekspresi Raja Iblis. Kerupuk itu adalah jatah darurat. Sementara Kekaisaran melakukannya, 
menurut pengaturan gim, melakukan upaya gila-gilaan bahkan ke dalam ransum darurat 
dan meningkatkan rasa mereka ... Raja Iblis tidak bisa memaksa dirinya untuk 
menyebutnya makan. 

"Kalau begitu, ayo kita pergi mencari kebahagiaan lagi. Malam ini, kita berpesta. " 

Mendengar ini, Aku melompat kegirangan ke Raja Iblis, dan memegang tangannya. Raja 
Iblis tidak bisa membantu tetapi melirik kaki kanannya yang menyedihkan, tapi dia hanya 
mengangkat Aku ke pundaknya. 

"Tapi, sebelum kita pergi, ayo lakukan sesuatu tentang pakaianmu. Aku tidak tahu 
bagaimana keadaan di dunia ini, tapi kamu harus berpakaian seperti itu saat makan malam 
yang mewah. " 

"Pakaian??" 

Raja Iblis benar-benar lupa bahwa kantong uang di sakunya adalah milik Holy Maiden. Hati 
nuraninya jelas dalam mengklaim uang untuk dirinya sendiri. Jika Gol Bunuh Diri 
melihatnya sekarang, dia akan berteriak 'Lihat! Dia bandit yang sebenarnya, di sini! ' 

Maka, Aku dan Raja Iblis pergi berbelanja. 

 

Anda Membuka Beberapa Informasi! 

Sihir 

Sihir diaktifkan dengan mengendalikan elemen yang ada di dunia ini. Unsur-unsurnya 
adalah Bumi, Air, Api, dan Angin (empat dasar), bersama dengan Terang dan Gelap, yang 
dianggap di luar hukum alam. Beberapa elemen memiliki bentuk yang ditinggikan, tetapi 
hanya mereka yang menembus batas tertentu yang dapat menggunakan elemen yang 
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ditinggikan tersebut. Beberapa penyihir berbakat juga menggabungkan elemen. Panjang 
nama mantra menunjukkan kelasnya, mulai dari 1 sampai 10. Bahkan Raja Iblis dengan 
kekuatan sihirnya yang konyol, yang terbaik yang bisa dia gunakan adalah mantra kelas 6. 
Mengenai apa yang Luna pegang ... Peninggian Cahaya adalah elemen Suci, tetapi elemen 
Emas Luna adalah satu-satunya yang telah bercabang dari Cahaya. Tuan Gol Bunuh Diri, 
yang selamat dari serangan seperti itu, pasti memiliki keahlian khusus. 

 

Putri Jahat 

------Fashion Police, butik populer. 

Bingo, sang penjaga toko, menatap kedua pelanggan baru itu dengan cepat dan tajam, dari 
atas ke bawah. Yang terdepan memiliki rambut hitam dan pakaian aneh. Orang asing, tidak 
diragukan lagi. Kota ini baik bagi orang asing. Itu wajar karena berusaha menjadi pusat 
perdagangan. Bahkan orang-orang di kota ini tampak senang-pergi-beruntung hampir 
sepanjang waktu. Namun, pemilik toko khawatir dengan anak yang mengikuti pria itu. 
Pakaiannya dibuat hampir jelek seperti pengemis jalanan. Kontras mode di antara 
keduanya membuat pemilik toko gelisah. 

(Apakah dia seorang budak ...?) 

Orang asing atau sebaliknya, seorang budak akan mengeja masalah. Biasanya, pemilik 
budak setidaknya akan meminta mereka menunggu di luar kota atau meminta mereka 
tinggal di suatu tempat alih-alih mengarak mereka berkeliling. Mungkinkah pria yang 
sangat berpakaian rapi ini begitu mengabaikan aturan tidak tertulis itu? 

"Halo yang disana. Apakah kita mencari sesuatu secara khusus, hari ini? " 

Dengan wajah layanan pelanggan yang penuh semangat, penjaga toko itu mendekati pria 
itu. Dia telah memutuskan untuk mencoba dan menyindir masalah budak melalui 
percakapan yang tidak berbahaya. Hal terakhir yang dia inginkan adalah mengambil panas 
untuk sesuatu seperti ini. 

"Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memilihkan beberapa hal untuk anak ini?" 

"Untuk si ... Untuk anak yang manis ini, katamu ...?" 

"Hah? Ya, yang ini di sini. " 

Membeli pakaian untuk seorang budak? Penjaga toko bertanya-tanya apakah itu benda 
jimat. Mungkin dia akan mendandaninya dengan pakaian mewah hanya untuk 
merobeknya, dan ... Penjaga toko menghentikan imajinasinya. Bisnis adalah bisnis. Tidak 
perlu bertanya saat pelanggan siap membayar. Dia hanya harus memastikan bahwa gadis 
ini bukanlah seorang budak. 
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"Saya tidak pandai memilih pakaian untuk orang lain. Saya serahkan pada profesional. " 

Dengan itu, pria itu mengeluarkan kantong kulit dari saku jasnya. Dari kelihatannya, 
penjaga toko bisa melihat betapa beratnya itu. Dia mengeluarkan air liur. Dia bahkan 
mungkin mendapatkan koin emas dari pria ini. 

"Yang ini yang terbesar ... aku akan mengambil apa pun yang bisa kubeli dengan ini." 

Pria itu dengan sembarangan mengeluarkannya, membuat pemilik toko terkejut. Di luar 
kantong, tampaknya cukup terang untuk menerangi toko. Sebuah medali emas. 

"Sebuah meda emas ... S-Tuan ... I-Itu akan menjadi kisaran harga Anda ... hari ini ...?" 

"Hah...? Kau ingin lebih?" 

"Saya tidak akan berani! Izinkan kami untuk memilih semuanya dengan segera. Sekarang 
juga!" 

Penjaga toko memanggil semua karyawan untuk merawat 'wanita ramah' yang telah 
melihat-lihat toko dengan rasa ingin tahu. Untuk berjaga-jaga, dia bahkan mengirim 
karyawan lainnya yang tidak ada pada hari itu, sementara seorang karyawan menyiapkan 
minuman. Pikiran pemilik toko berputar lebih cepat dari sebelumnya. 

"Dan saya ingin sekali merokok. Apakah Anda memiliki asbak? " 

"Tangan saya! Taruh abumu di tanganku yang sederhana, Pak! " 

"Ya ampun, bung! Tidak. Hanya asbak biasa dan kursi untuk diduduki ... " 

"Punggungku! Duduklah di punggung saya yang sederhana, Pak! " 

"Ya ampun, bung! Ada apa dengan toko ini !? " 

Sementara keduanya terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, Aku dikelilingi oleh karyawan 
dan tumpukan pakaian yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. 

"Mademoiselle, apa ini cocok untuk Anda?" 

"A-aku bukan ..." 

Tak lama setelah kedatangan Raja Iblis dan Aku, toko itu semakin ramai dari sebelumnya. 
Bahkan karyawan yang tidak bertugas telah dipanggil, mengakibatkan lima karyawan 
berkeliaran di sekitar toko. Mereka akan mengerumuni Aku, menunjukkan semua jenis 
pakaian dan aksesori padanya, menyebabkan keributan yang luar biasa. 

Tidak ada yang bisa menyalahkan karyawan toko, karena Raja Iblis telah menunjukkan 
kepada mereka medali emas. Dengan pengecualian Koin Suci Ramd (yang memiliki jumlah 
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peredaran terbatas), medali emas adalah mata uang yang paling berharga. Kebanyakan 
orang, kecuali karyawan dari organisasi perdagangan nasional besar, akan menjalani 
seluruh hidup mereka tanpa mencari tahu seperti apa medali emas itu. 

Ketika pemilik toko dengan murah hati menawarkan bonus koin perak kepada karyawan 
mana pun yang dapat memilih sesuatu yang Aku suka, permainan itu berjalan. 

Tidak menyadari keributan itu, Raja Iblis sedang melihat ke luar jendela toko ke jalan 
utama yang ramai dengan senyuman di wajahnya. Dia sepertinya tidak menyukai energi 
kota. Faktanya, sepertinya Raja Iblis akhirnya menyadari bahwa dia sekarang berada di 
dunia yang aneh. Setelah beberapa saat, tirai di belakang toko terbuka, menampakkan Aku. 

"U-Um ... A-Apa aku terlihat baik-baik saja ...?" 

"Y-Ya ..." 

Raja Iblis terdiam saat melihat Aku dalam gaun putih. Ketika sampai pada hal-hal tertentu, 
Raja Iblis benar-benar ceroboh. Dia tidak tahu bahwa Aku adalah seorang gadis sampai 
saat ini ... Ketika, tiba-tiba, seorang putri kecil muncul dari balik tirai. 
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"Apakah ini akan memuaskan, Tuan ...? Kami ingin menunjukkan kepada Anda karya-karya 
lain dari koleksi kami. " 

"SSS-Tentu ... Aku akan mengambil semua yang terlihat bagus." 

Raja Iblis yang terguncang menjatuhkan abu rokoknya ke lantai, tetapi pemilik toko itu 
terguncang lebih parah. 

"EEEE-Semuanya ... Pak ...?" 

Aku hendak mengatakan sesuatu, tapi penjaga toko itu terlalu cepat. 

"Semua orang! Segera! Yang terbaik dari yang terbaik untuk Mademoiselle ini! " 

Aye aye! mereka semua menelepon kembali. Pada akhirnya, Raja Iblis akhirnya membeli 
banyak pakaian, pakaian dalam, sepatu, dll. Tidak peduli apa yang dia kenakan, Raja Iblis 
berkata itu terlihat bagus. Benar, aku memang terlihat bagus dalam segala hal. Tidak hanya 
pakaian yang lebih feminin, tetapi bahkan gaya tom-boyish sangat cocok untuknya. Dia 
memang memiliki keunggulan genetik di departemen ini. 

Barang-barang yang dia beli dikirim ke penginapan satu demi satu, sangat mengherankan 
pemilik penginapan itu. Bagaimanapun, Raja Iblis telah memesan kamar terbaik. Pemilik 
penginapan itu tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya saat kedatangan tamu 
terkemuka. 

Dalam sekejap mata, Raja Iblis dan Aku mengangkat badai gosip di sekitar mereka. Apakah 
mereka bangsawan asing? Keluarga kaya raya dari utara? Jika keduanya telah mendengar 
rumor ini, Raja Iblis akan tertawa terbahak-bahak, sementara Aku akan pingsan. 

"Aku, haruskah kita ...?" 

Setelah perjalanan belanja mereka, pasangan itu memasuki restoran yang terhubung 
dengan penginapan Gooogle. Sebagai pengganti setelan biasanya, Raja Iblis menghiasi 
tuksedo hitam di atas kemeja putih. Dia tampak cukup tampan, bahkan mengenakan 
saputangan. Aku mengenakan gaun putih yang dia coba pertama kali di toko pakaian, 
terlihat anggun dan cantik. Pelanggan lain dari restoran itu memandang mereka cukup 
lama agar tidak bersikap kasar. Tiba-tiba, mereka memiliki topik percakapan yang 
menarik. 

"Anda tidak melihat pakaian seperti itu setiap hari. Itukah yang populer di utara? " 

"Aku pernah melihat yang seperti itu di negara-kota." 

"Apakah dia putrinya, menurutmu?" 

"Nah. Mereka tidak bertingkah seperti itu. " 
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"Saya pernah mendengar bahwa mereka bangsawan dari negara kecil." 

"Rupanya, dia sangat kaya. Mungkin di sini untuk meletakkan beberapa dasar pada usaha 
bisnis. " 

"Dia menggunakan medali emas hanya untuk mendapatkan pakaian untuk gadis itu, kan?" 

"Dia manja, huh ...?" 

Setelah berjalan melalui meja yang penuh dengan gosip, keduanya mencapai meja mereka 
dan membuka menu mereka. Raja Iblis membuat beberapa perintah samar pada pelayan, 
dan menyuruhnya untuk membawa sebotol anggur terbaik yang mereka miliki ... seolah-
olah dia yang memiliki tempat itu. Sikapnya hanya memperburuk kesan yang salah pada 
pelanggan restoran, tapi Raja Iblis tetap tidak sadar. 

"Hal pertama yang dia pesan adalah anggur terbaik di rumah?" 

"Mungkin dia bukan pengusaha, dan hanya memiliki tambang atau sesuatu." 

Tanpa mengakui salah satu dari mereka, Raja Iblis menyalakan rokok. Ada hal-hal yang 
mirip dengan cerutu di dunia ini, tetapi itu adalah artikel perdagangan yang sah. Setiap 
cerutu harganya sangat mahal. Rokok Raja Iblis berwarna putih, yang tidak biasa di dunia 
ini. Fakta itu sendiri menarik perhatiannya. 

Saat semua orang di restoran diam-diam menyaksikan, dia menyesap anggur yang 
disajikan kepadanya, dan menggumamkan 'nah.' Apa yang biasa dia minum? Kemudian, dia 
memesan bir termurah di menu, meneguknya, dan tersenyum lebar. 

"Sekarang ini minuman untuk pegawai kantoran. Anda tidak bisa mengalahkan memulai 
makan dengan satu pint ini. " 

Pelanggan lain tidak tahu bahwa 'pegawai kantoran' adalah istilah untuk pekerja 9-ke-5 di 
negara bernama Jepang dari dunia yang sama sekali berbeda dari dunia mereka, tebakan 
terbaik mereka adalah bahwa itu adalah nama untuk tanah airnya. Di utara, hampir selusin 
negara berada dalam konflik terus-menerus, dan bahkan ada banyak negara kota di timur 
laut. Dari sudut pandang orang-orang Holylight, negara-negara asing masih barbar dan 
berperang terus-menerus. 

Tanpa memedulikan keributan di sekitarnya, Raja Iblis menuangkan bir ke tenggorokannya 
saat dia tertawa pada dirinya sendiri karena memesan anggur terbaik di menu. 

(Tidak ada gunanya datang dari showboating, kurasa ...) 

Membersihkan paletnya dengan ale, Raja Iblis mulai memotong daging yang dibawa 
kepadanya dan melemparkannya ke mulutnya. Berbeda dengan daging yang dia makan 
untuk makan siang, yang ini kualitasnya cukup bagus. Sebenarnya, dia berharap dia bisa 
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makan dan minum barang yang dibuat oleh Empire, tapi dia harus konservatif tentang 
penggunaan SP-nya. 

"Aku ... pasti sedang bermimpi ..." 

"... Hm?" 

Raja Iblis mendongak untuk melihat makanan Aku tidak tersentuh. Dia memiliki gaun putih 
bersih dan bahkan tiara cantik di kepalanya, membuatnya benar-benar terlihat seperti 
seorang putri. 

"Terima kasih. Terima kasih. Ada begitu banyak makanan, hanya untuk ... seseorang seperti 
aku ... " 

"Jangan khawatir tentang itu. Ayo makan sebelum menjadi dingin. " 

"Tentu saja aku ... khawatir ..." 

Pandangan kuat Aku menghentikan tangan Raja Iblis, di udara. Dia diambil oleh matanya. 
Setiap mata bersinar dalam warna yang berbeda, merah dan hijau ... Sepertinya mistis. Raja 
Iblis tidak bisa membantu tetapi membuang muka. 

"Mengapa Anda memperlakukan saya dengan sangat baik?" 

"... Tidak ada yang istimewa." 

Dari sudut pandangnya, dia tidak melakukan apa pun yang pantas mendapatkan pujian 
seperti itu. Faktanya, semua yang telah dia lakukan di dunia ini sejauh ini tanpa ampun 
membantai monster yang menyerangnya, membakar rumah pria yang tidak dia sukai, lalu 
memukul Holy Maiden dan mencuri uangnya. Itu mengerikan, kalau dipikir-pikir. 
Mengingat rekam jejaknya sejauh ini, Raja Iblis hampir tersedak birnya. Memang, sebagian 
besar insiden adalah hasil dari pembelaan diri, tetapi bisakah dia benar-benar 
menyalahkan orang karena memanggilnya Raja Iblis? 

"Saya tidak tahu ... bagaimana saya bisa membalas Anda." 

"Kamu tidak perlu. Aku tidak berpikir kamu berhutang apapun padaku. " 

Kata Raja Iblis, saat dia membuang lebih banyak potongan daging ke tenggorokannya. 
Daging dingin dan bir hangat adalah hal yang paling dia benci di dunia, terutama bir 
hangat. Menonton segelas minuman keras bahkan membuatnya merasakan kesuraman 
hidup. 

"Tuan Raja Iblis, tanyakan apapun padaku. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa. " 

"...Apa pun?" 
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Saat Raja Iblis menjawab, teriakan terdengar dari pintu masuk. Yang lebih parah, pintunya 
telah didobrak. 

"... Itu dia, Raja Iblis!" 

Ada Holy Maiden yang dipukul habis-habisan oleh Raja Iblis tempo hari, wajahnya merah 
padam. Napasnya cepat, dan dia tampak bersemangat. Itulah mengapa lelucon Raja Iblis ini 
hanya memberikan tanggapan ini: "Anda lagi. Saya tidak ingat memesan penguntit ... " 

HMWII (Perang Gadis Suci kedua) telah dimulai ... 

Luna, si Emas 

"... Itu dia, Raja Iblis!" 

Luna berteriak, memicu gumaman di sekitar restoran. Pada titik inilah dia 
mempertimbangkan kembali tindakannya. Dalam usahanya untuk memburu Raja Iblis, dia 
menyelinap keluar dari kastil tanpa memberi tahu saudara perempuannya. Jika dia 
membuat keributan, berita itu bisa sampai ke Kota Suci. Jika itu terjadi, dia bisa 
mengharapkan segala macam akibatnya. 

"Hm. Saya tidak tahu bahwa, di negara ini ... cara yang tepat untuk memasuki suatu tempat 
adalah dengan mendobrak pintunya. " 

Raja Iblis mendengus, yang hampir membuat pembuluh darah di dahinya pecah. Dua orang 
di meja itu berpakaian berbeda dari sebelumnya. Pakaian mereka terlihat sangat mahal. 
Luna bergidik, menyimpulkan nasib kantong uangnya yang hilang. 

"Itu adalah kamu ...! Anda mengambil uang saya! " 

"Pertama, Anda mengganggu semua orang saat makan malam yang menyenangkan, dan 
sekarang Anda menyebut saya pencuri? Saya sangat berharap Anda bukan representasi 
yang adil dari pemerintah negara ini. " 

"Tutup mulutmu! Saya harus menabung uang itu untuk waktu yang lama! " 

"Ini tidak seperti Anda telah melakukan pekerjaan yang jujur dan mendapatkannya. Pantas 
saja negara ini berantakan dengan orang sepertimu di puncak. Mengapa Anda tidak 
berhenti dan mendengarkan apa yang orang-orang katakan, untuk sekali? " 

Saat itulah Luna menyadari bahwa Raja Iblis telah menggagalkan percakapan kiri dan 
kanan, menghindari tuduhan. Tinjunya gemetar karena taktik licin Raja Iblis. Untuk 
membuktikan kecurigaannya, matanya menatap ke mana-mana. 

"Kembalikan kepadaku. Saya. Uang...! Kalau begitu mati saja! " 
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"Beralih dari tuduhan palsu ke pelecehan verbal, bukan? Tidak pantas bagi seorang Holy 
Maiden, bukan begitu? " 

"Diam! Diam! Diam! Idiot! Menyesatkan! Pencuri! Mati!" 

"Mengapa kamu tidak berhenti berteriak dan duduk? Apakah kamu lupa dimana kamu 
berada? " 

Ketika Raja Iblis mengatakan ini, Luna merasakan dorongan diam-diam dari seluruh 
ruangan. Dia bisa merasakan cengkeramannya pada situasi ini semakin menurun. 
Bagaimana ini bisa terjadi? Dia akan mempersenjatai kerumunan itu untuk melawannya! 

"Menurutmu mengapa aku akan mendengarkan ..." 

"Apakah Anda membutuhkan pelajaran lain tentang tata krama Anda?" 

Tatapan tajam Raja Iblis menyelimuti Luna. Ketika dia perlahan-lahan mengangkat tangan 
kanannya, sensasi mengejutkan mengalir melalui pantatnya, sementara dorongan 
misterius berdebar di dadanya. 

(Tidak ... Apa yang terjadi ...?) 

Luna yakin wajahnya merah padam. Napasnya menjadi lebih cepat. Akhirnya, dia tidak bisa 
berdiri lagi, dan merosot ke tanah. 

"Saya senang kita bisa mencapai kesepakatan. Maaf atas keributannya, semuanya ... 
Terimalah tanda maaf saya yang sederhana. " 

Raja Iblis mengumumkan, dan memerintahkan pelayan untuk memberikan sebotol anggur 
ke setiap meja, padanya. Reaksi riang terdengar di seluruh restoran. Anggur apa pun di sini 
tidak murah. Dengan senyum lembut, Raja Iblis melambai ke kerumunan sebagai 
tanggapan sebelum membawa Luna ke meja mereka. 

(Mengapa? Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa sampai di sini ...?) 

Sebelum dia menyadarinya, Raja Iblis telah memesan makanan untuknya, dan 
menyajikannya. Dia sekarang bergabung dengan mereka untuk makan malam. 

"Ada pada saya ... Jangan menahan diri." 

"Kamu orang bodoh! Itu pada saya, jika ada! " 

"Hm, baiklah ... kurasa kau benar." 

Raja Iblis terkekeh. Luna, dengan cemas, merasakan jantungnya berdetak kencang ketika 
dia membuat seringai kekanak-kanakan. 
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(Kamu menyimpang Raja Iblis ... Apakah kamu memberi mantra aneh padaku ...!?) 

† † † 

"Um, Nona Holy Maiden, maafkan aku! Master Demon Lord bukanlah orang jahat! " 

"Apa yang kamu bodoh? Di dunia apa ada Raja Iblis yang baik !? " 

Luna berteriak, saat dia memasukkan daging dan salad ke tenggorokannya. Dia pasti 
kelaparan. Melihatnya makan, Raja Iblis merenung: 

(Lagipula, siapakah Holy Maiden ...? Dan Malaikat Bijaksana?) 

Bagaimana dia bisa mengakses skill, item, dan bahkan fitur admin dari game di dunia ini? 
Ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Apakah itu hanya karena ... dia adalah Hakuto 
Kunai? Apakah itu karena dia adalah admin game? Mempertimbangkan apa yang harus 
ditanyakan pada Holy Maiden, Demon Lord mulai membuat item di bawah meja. Mencapai 
ruang gelap gulita, dia mengekstraksi mesin kecil yang dia ciptakan. Ini disebut Privacy 
Veil. Itu menyamarkan percakapan apa pun yang ingin dirahasiakan oleh pengguna, 
menggunakan penyamaran suara. Dalam gim, item ini awalnya digunakan untuk 
memblokir upaya Komunikasi apa pun, tetapi karena sistem Komunikasi mereda dengan 
evolusi internet, item ini telah kehilangan tempatnya di Gim. 

(Untuk tempat kita berada ... 'Suara restoran' harus dilakukan.) 

Saat dia menyiapkan mesin, suara apa pun di meja mereka bercampur dengan lingkungan 
sekitar mereka, menciptakan selubung suara di sekitar mereka. Raja Iblis tidak bisa 
membantu tetapi meringis, melihat item tersebut beraksi. 

"Luna, apakah itu ...? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan saat Anda di sini. " 

"A-Apa ...?" 

Luna memandangnya dengan niat untuk mengintimidasinya, tetapi Raja Iblis tidak akan 
melewatkan kesempatan sempurna untuk menanyakan segala macam pertanyaan tentang 
di mana dia berada. Dari salah satu orang top di negeri ini, tidak kurang. Mengabaikan 
sikap Luna, dia melompat ke pertanyaannya: "Luna, pernahkah kamu mendengar tentang 
negara bernama Jepang? Atau Amerika? " 

"Hah? Apa itu? Juga, jangan sebutkan namaku. " 

Luna memelototinya dengan mata merah jambu, tetapi perawakannya yang kecil 
membuatnya tampak seperti chihuahua yang terawat rapi bagi Raja Iblis. 

"Lalu ... Bagaimana dengan Empire? Atau internet? " 
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"Apa gerangan yang kamu sedang bicarakan? Apakah kamu orang bodoh? Sudah mati saja. 
" 

(Dia benar-benar memiliki mulut yang kotor ...) 

Serangan hinaan dari Holy Maiden melemahkannya. Aku, di sisi lain, sepertinya sudah 
tenang. Dia sedang mengerjakan makanannya, gigitan demi gigitan, berkilau bahagia di 
antara gigitan. Melihatnya seperti ini sedikit meredakan ketegangan Raja Iblis. Aku tampak 
begitu murni sehingga dia ragu apakah dia dan chihuahua benar-benar anggota spesies 
yang sama. 

"Baiklah, Pelacur Merah Muda ... Malaikat Bijak Apa itu?" 

"A-S-Siapa yang memanggil pelacur! Menurutmu aku ini siapa !? " 

"Katakan saja, kamu chihuahua. Waktuku sangat berharga, tidak seperti waktumu. " 

"W-Waktuku juga berharga! Apa itu chihuahua !? " 

Menjinakkan Luna sedikit demi sedikit, Raja Iblis mengajukan pertanyaannya. Dia tidak 
mendengar lebih banyak tentang Malaikat Bijaksana daripada yang dia dengar dari Aku, 
selain fakta bahwa ada dua malaikat selain Malaikat Bijaksana yang menghilang setelah 
menyegel Raja Iblis. Ternyata ada juga Still Angel dan Ember Angel yang sudah lama tidak 
terlihat. 

(Tiga malaikat, ya ... Uh huh ... aku tidak mengerti.) 

Dia bahkan tidak akrab dengan mitologi barat, jadi dia tidak bisa memahaminya, atau jika 
ada hubungan dengan cerita kehidupan nyata. Dia memutuskan untuk bertanya tentang hal 
lain yang mengganggunya. Patung. 

"Tahukah kamu tentang patung yang ditempatkan di Shrine of Wishes?" 

Wajah Luna berubah sedikit. Dia sepertinya tahu sesuatu. 

"Beberapa orang kafir berkata, itu Malaikat Diam ... aku yakin mereka akan menemui 
penghakiman ilahi suatu hari nanti." 

"Itu adalah Still Angel ...?" 

Mengingat apa yang dikatakan patung itu, Raja Iblis menghibur gagasan itu. Katanya dulu 
putih. Singkatnya, mungkin itu malaikat yang jatuh, pikir Raja Iblis. Dia sekarang memiliki 
kesan berbeda tentang patung itu. 

(Jika ini adalah game hentai, itu bisa disebut "Malaikat Diam-Diam -- Dicoreng oleh Daging" 
atau semacamnya.) 
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Mengesampingkan pikiran kaburnya yang akan membuat Luna pingsan, dia melanjutkan: 

"Apa ajaran Malaikat Bijak yang Anda percayai?" 

"Oh, apakah Raja Iblis ingin mengikuti cara Malaikat Bijaksana?" 

Luna menunjukkan sedikit senyuman, dan mulai menjelaskan dengan bangga. Namun, apa 
yang dia gambarkan lebih merupakan program swadaya daripada agama. Bekerja keras, 
memperbaiki diri, mengatasi rintangan. Malaikat akan tersenyum kepada mereka yang 
bekerja keras, memberi mereka kekuatan dan perlindungan yang besar ... Itulah intinya. 
Dogma itu sendiri tampaknya cukup masuk akal. 

"Jadi wajar jika beberapa orang dan kota lebih baik daripada yang lain. Kerja keras 
mengubah segalanya, ya ...? " 

Ajaran sederhana, to the point. Raja Iblis merenungkannya. Jika dunia jatuh pada 
tempatnya menurut dogma itu, mereka yang bekerja keras akan menjadi kaya, dan mereka 
yang tidak akan tetap miskin. Melihat Aku, dia ragu bahkan dunia ini sesederhana itu. 

"Lebih baik dari hasil kerja mereka ... saya selalu bekerja keras untuk mencapai tempat 
saya sekarang." 

"A-Aku pernah mendengar bahwa ... kamu dipilih dari panti asuhan karena bakatmu, 
bukan?" 

"... Itu sudah lama sekali." 

Jika apa yang Aku dengar itu benar, Raja Iblis dapat menerima bahwa Luna berhasil 
mencapai tempat dia berada pada kemampuannya sendiri. Mungkin itulah sebabnya dia 
sangat memuja dogma ini. Lebih tepatnya, mungkin dia cukup beruntung karena 
keyakinannya dikonfirmasi. 

"Begitu ... Tidak heran kamu penuh ambisi." 

"Maksudnya apa?" 

Raja Iblis memiliki keyakinan pada penilaiannya. Luna telah mencoba berburu Raja Iblis 
sendirian. Tidak dengan salah satu dari dua Holy Maiden lainnya, tapi dengan hanya dua 
lusin atau lebih penjaga. Itu tampak seperti ambisi yang berasal dari mereka yang naik dari 
bawah. 

"Dugaanku adalah ... dua lainnya menghalangi jalanmu." 

"A-Apa ... Apa yang membuatmu mengatakan itu !?" 

"... Jangan repot-repot menyangkalnya. Saya dapat memberitahu." 
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Raja Iblis berkata dengan percaya diri, tapi dia tidak bermaksud apapun dengan itu. Saat 
dia sedang makan malam yang enak, dia hanya berpikir dia akan mengatakan sesuatu yang 
ramah tamah selagi dia bisa. Untungnya, Luna akhirnya membocorkan rahasia itu sendiri. 
Menilai dari betapa mudahnya dia hancur, Raja Iblis mengira bahwa dia tidak benar-benar 
memiliki pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Mempertimbangkan sikapnya yang 
lebih suci daripada dirimu dan mulutnya yang kotor, dia meragukan Luna bahkan memiliki 
seorang teman. Untuk mengkonfirmasi teorinya, Raja Iblis dengan sungguh-sungguh 
berkata: "...Seorang penyendiri." 

"Urgh ...! A-Apa maksudmu ...? " 

"Tidak, tidak ada. Hanya mengatakan bahwa Aku dan aku harus pergi ... " 

"SS-Tentu ... Aku masih harus melakukan sesuatu!" 

Mata Luna memandang berkeliling, saat dia buru-buru turun dari kursinya. Raja Iblis tidak 
bisa membantu tetapi tertawa melihat betapa jelasnya dia. 

"Saya menginap di penginapan bernama Gooogle. Datanglah menemui saya jika Anda butuh 
sesuatu. " 

"Aku tidak butuh apapun darimu, idiot!" 

Luna menyerbu keluar dari restoran, memulihkan kedamaian dan ketenangan ke 
pendirian. Melihat kepergiannya, Raja Iblis berdiri untuk kembali ke penginapan. Setelah 
membayar cek, dia keluar dari restoran untuk menyadari bahwa malam telah tiba. Makan 
malam mereka yang elegan telah dihentikan, tetapi Raja Iblis telah mendapatkan banyak 
keuntungan dari tamu kejutan. 

"... Sering kali kau baik, tapi terkadang kau suka menggoda orang, Tuan Raja Iblis." 

"Saya selalu seorang pria terhormat ... Untuk mereka yang pantas dihormati." 

"Holy Maiden sangat baik. Tuan Raja Iblis, kau ... Woah! " 

Tanpa sepatah kata pun, Raja Iblis membawa Aku, bergaya putri, kembali ke penginapan. 
Dia tidak bisa menggendongnya atau meletakkannya di bahu ketika dia mengenakan gaun 
yang begitu mewah. Penampilan yang diberikan orang kepadanya seperti peniti dan jarum 
baginya, tetapi dia memutuskan bahwa apa yang terjadi di Yahooo, tetap di Yahooo. 

"K-Kamu ... baik hati. Saya ambil kembali..." 

"Hm? Sepertinya kita akan tidur di tempat tidur yang bagus untuk ganti ... " 

Sambil tersenyum, keduanya menghabiskan sisa malam dengan damai ... Mereka 
seharusnya melakukannya. Begitu mereka kembali ke kamar mereka, Luna menggedor 
pintu mereka. Raja Iblis membuka pintu untuk melihatnya, dengan mata berkaca-kaca. 
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"Kamu orang bodoh! Terima kasih, saya tidak bisa membayar kamar! " 

Raja Iblis merasa sedikit kasihan padanya, melihatnya seperti ini, tapi tidak mungkin dia 
membiarkan gadis yang menyalak ini di kamarnya. Dia sepenuhnya menghakimi sekarang, 
tetapi dia berharap dia bahkan mengoceh dalam tidurnya. 

"Tidur di jalan. Masuk angin, saat Anda melakukannya. Dengan demam. " 

"Apa ...! Ini semua salahmu, aku dalam kekacauan ini! " 

"Baiklah ... Ini, ambil uangmu. Tetap di mana pun Anda inginkan. " 

Meramalkan masalah yang akan dia alami jika dia memberinya alasan untuk mengikutinya, 
Raja Iblis mengembalikan kantong uang itu. Dia berpikir bahwa dia harus menemukan cara 
untuk menghasilkan uang sendiri cepat atau lambat. Sebaiknya mulai sekarang. 

(Hm ...?) 

Meskipun mengembalikan uangnya, Luna tidak menunjukkan tanda-tanda akan menjauh 
dari pintu. Faktanya, air mata semakin banyak mengalir di matanya. Sementara Raja Iblis 
bingung, Luna melontarkan bom ini: "FFF-Baik, aku akan tinggal di sini bersama kalian 
berdua, jika kamu bersikeras!" 

"...Hah? Apa kepalamu terbentur, atau sesuatu? " 

Dia merasa seperti pingsan untuk bagian percakapan yang mengarah ke titik ini. 

"K-Kamu telah membayar kamar ini dengan uangku! Tentu saja saya akan tetap di sini! " 

"... Jadi inilah yang terjadi ketika seorang penyendiri mencapai titik terendah." 

"Apa maksudmu, penyendiri !? Pindahkan itu! Tempat tidur terbaik adalah milikku! " 

Maka, trio aneh dari Holy Maiden, Demon Lord, dan Aku, dibentuk. Malam tidak menjadi 
lebih tenang. 

Malam Tiga 

Luna dan Aku sedang duduk di tempat tidur di kamar hotel, mengobrol riang. Itu wajar jika 
Aku telah mengganti piyamanya sejak Raja Iblis baru saja membelinya, tetapi fakta bahwa 
Luna mengenakan piyamanya jelas aneh. Mungkin dia siap untuk menginap sejak dia 
menggedor pintu kamar mereka. 

"Fitur Admin ... Folder Item." 

Menjaga kedua gadis itu di sudut matanya, Raja Iblis menyimpan tumpukan pakaian yang 
dia beli ... kecuali dia tidak menyimpannya di lemari, tapi di Item Folder. Di dalam game, 
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pemain hanya dapat menyimpan hingga sepuluh item dalam satu waktu, tetapi fitur admin, 
Item Folder, memiliki slot yang tidak terbatas. 

-- Gaun putih murni 

-- Mahkota Perak 

Item yang disimpan menjadi deretan teks, dan sepertinya dia bisa mewujudkannya kapan 
saja. Melihatnya memindahkan item masuk dan keluar dari Folder mengingatkan pada 
robot biru tertentu dari anime populer. 

"Mengerti, Aku? Panggil saja aku Sister Luna. " 

"Apakah saya diizinkan untuk memanggil seorang Holy Maiden seperti itu ...?" 

"Sudah kubilang, kamu bisa. Kata saya adalah hukum. " 

Luna menyembur, duduk di tempat tidur, mengangkat jari telunjuknya. 

(Kata-katamu adalah hukum ...?) 

Bagi Raja Iblis, Luna hampir tampak terlalu sombong untuk menjadi nyata. Pada titik ini, 
dia membayangkan bahwa dia mungkin baru saja datang karena dia kesepian di kota ini 
tanpa teman. 

"Tentu, saya mungkin yang termuda, tapi saya harus menjadi orang yang bertanggung 
jawab!" 

"Betulkah!?" 

(Ya, benar. Negara ini akan terbakar habis berabad-abad yang lalu jika Anda yang 
bertanggung jawab.) 

Dia berasumsi bahwa yang termuda dari para Holy Maiden hanya dalam fase remaja yang 
ingin bersikap dewasa. Membiarkan ocehannya bisa membuat Aku mempercayai omong 
kosongnya, jadi Raja Iblis menyela dengan nada tidak tertarik. 

"Jadi, gadis dengan celana yang menyala-nyala ... Apakah kamu akan pergi ke Kota Suci 
juga?" 

"Gadis yang ... Apa artinya itu? Kedengarannya keren. " 

Luna menoleh padanya dengan gembira, tapi tentu saja, itu bukan pujian. 

"Itu artinya kau pembohong ... Kurasa itu moniker yang sempurna." 

"Kaulah yang bicara! Anda menyimpang Raja Iblis! Potong rambut, idiot! " 
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Meskipun dia tidak tahu apa hubungannya rambutnya dengan apa pun, Raja Iblis hanya 
bisa membayangkan bahwa dia terpilih menjadi Gadis Suci dengan satu-satunya kriteria 
dari kemampuannya untuk melontarkan hinaan. Jelas, itulah satu-satunya penjelasan. 

"Selain itu, kamu bertanya padaku seperti aku akan pergi berlibur atau semacamnya. Saya 
tinggal di Kastil Suci di dalam Kota Suci. " 

"Hm ... Aku dan aku akan mengubah arah kita, kalau begitu." 

"K-Kenapa !?" 

"Aku pusing memikirkan tentang bepergian denganmu. Itu akan menjadi penyiksaan yang 
murni. " 

"I-Itu agak kasar ..." 

Kata Luna, aktingnya tiba-tiba kalah. Perubahan cepat dalam sikapnya mengejutkan Raja 
Iblis. 

(Mengapa dia kesal sekarang? Suasana hatinya berubah dengan cepat. Ini seperti naik 
roller coaster.) 

Karena itu, dia mempertimbangkan kembali kemungkinan bahwa kebanyakan gadis 
seusianya akan bertindak dengan cara yang sama. Sementara itu, Aku sedang berbicara 
dengan Luna, mencoba menghiburnya. Sejauh yang Raja Iblis tahu, Aku tampak jauh lebih 
suci daripada Perawan Suci ini. 

"Tuan Raja Iblis, Anda telah melukai perasaannya ... Mari kita bepergian bersama." 

"Oh, kamu sangat baik, Aku! Tidak seperti orang mesum ini di sini! " 

Luna dengan riang membungkus diri di sekitar Aku dan menyatukan pipi mereka. 
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Menyaksikan cobaan ini, Raja Iblis yakin bahwa Luna telah menjalani seluruh hidupnya 
tanpa seorang teman pun. Itu mungkin membuatnya merasa kasihan padanya. 

"Nona Perawan Suci. Tuan Raja Iblis juga sangat baik ... " 

"Bagaimana!? Rambutnya sangat panjang, dan dia terus menatap pantatku! Aku yakin dia 
sedang mengincar pantatku yang montok sekarang! " 

(Aku mengambilnya kembali. Dia tidak pantas dikasihani.) 

Raja Iblis hanya melihat Luna sebagai seorang anak, luar dan dalam. Tidak ada bagian 
pantatnya yang menarik baginya. Sedangkan pada subjek, dadanya sedatar landasan 
bandara. Sangat datar sehingga pesawat bisa mendarat di atasnya saat badai. 

(Tapi Kota Suci, ya ...?) 

Dia membayangkan ini dan itu tentang kota besar yang belum dia lihat. Jika dia ingin 
melihat malaikat, masuk akal untuk pergi ke ibukota. Itu hanya tentang satu-satunya 
tindakan yang dapat dia lakukan, selain memulihkan Fitur Admin. 

"Peach Butt, bisakah aku mencari tahu lebih banyak tentang Malaikat Ember di Kota Suci?" 

"SSSS-Lihat! Anda mengejar pantat saya! Kamu Demon Butt Lord! " 

"Kaulah yang mengatakannya lebih dulu ..." 

Luna berdiri dari tempat tidur, menutupi pantatnya. Wajahnya memerah. Melihat 
reaksinya, Raja Iblis bertanya-tanya apakah Holy Maiden memiliki kecenderungan masokis, 
tetapi memutuskan untuk keluar dari topik puntung. Perasaannya memberitahunya bahwa 
patung di Shrine of Wishes adalah Still Angel. Mengangkut seseorang dari alam lain 
sepertinya jenis kekuatan yang disediakan untuk entitas seperti dewa. Entitas seperti dewa 
itu, bagaimanapun, telah hancur menjadi debu. Satu-satunya petunjuk saat ini untuk 
kembali ke dunia aslinya adalah Ember Angel. 

"Oh, apa yang ingin kamu pelajari tentang Ember Angel untuk ...? Saya tidak akan berdiri 
untuk membuat masalah di ibukota. " 

"Tidak merepotkan untuk meledakkan sihir pada seseorang pada pandangan pertama?" 

"Sebagai Holy Maiden, saya memiliki hak untuk menuntut para penjahat!" 

Raja Iblis hampir tidak bisa menahan tawanya. 'Benar,' lagi? Sementara pada subjek, dia 
beralih ke pertanyaan tentang sihir. 

"Luna, bolehkah aku bertanya tentang sihir?" 

"J-Jangan ... Jangan menyebut namaku tiba-tiba seperti itu ... Dasar idiot!" 
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(Urghhh ... Cewek ini sangat menyebalkan.) 

'Pergilah ke tsundere pada beberapa remaja, tolong!' Raja Iblis berteriak secara internal. 
Berbicara dengan Perawan Suci ini hanya mengingatkannya pada berapa umurnya. Dulu, 
gadis-gadis tsundere dan segala macam kiasan anime akan membuatnya bersemangat, 
tetapi seiring bertambahnya usia, semuanya menjadi melelahkan. 

... Jadi, garis pertanyaan yang agak penting berakhir saat Aku dan Luna pergi mandi. 
Ditinggal sendirian di kamar, Raja Iblis berguling di tempat tidur. Melalui dinding tipis yang 
pasti, dia bisa mendengar gadis-gadis itu berbicara. 

"Nona Holy Maiden, gelembung yang diberikan Master Demon Lord padaku luar biasa!" 

"Bubbles ... Aku, kamu terdengar seperti anak kecil. Seorang wanita menyebut sabun ini. " 

Dia menghela nafas. Dia telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Luna tentang sihir, 
tetapi hanya bercakap-cakap dengannya sudah menyiksa. Di sana-sini, tsundere-nya akan 
aktif, menurunkan kewarasan Raja Iblis setiap saat. Hampir menyiksa. 

('Mandi', ya ...?) 

Gadis-gadis itu sangat gembira saat mandi air dingin. Karena negara ini paling panas 
sepanjang waktu, tampaknya mandi air dingin adalah puncak kemewahan. Untuk pria 
Jepang yang mandi air panas setiap hari dalam hidupnya, mandi air dingin saja tidak dapat 
diterima. 

(Banyak yang harus dipikirkan ...) 

Tentang bagaimana mencari nafkah ... Tentang uang. Dan tentang melindungi dirinya dari 
sihir. 

"Lihat, gelembung kecil dan kecil ini keluar, membuat kulit Anda selembut sutra." 

"Ayo sekarang, Aku. Bagaimana mungkin sebatang sabun bisa begitu-oooohhh !? Benda apa 
ini !? " 

(Diam, sudah ...! Aku tidak bisa mendengar diriku berpikir!) 

Menyerah untuk melanjutkan pikirannya di dalam ruangan, Raja Iblis menuju ke balkon. 

"Ini membersihkan dengan sangat baik, dan bahkan baunya harum." 

"Krr... Raja Iblis Mesum itu...! Jangan berpikir kamu bisa menghancurkanku semudah ini! " 

Mendengar ini, Raja Iblis berpikir untuk memanggilnya Asagi mulai sekarang, tetapi 
berpikir lebih baik tentang itu, menyadari bahwa tidak ada orang di dunia ini yang akan 
memahami referensi tersebut. Membalikkan punggungnya dari keributan dari sisi lain 
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dinding, dia melangkah ke balkon untuk menatap pemandangan malam. Ada instalasi mirip 
obor di sana-sini, dan beberapa di sepanjang jalan utama bahkan seterang lampu jalan. 

(Saya kira mereka memiliki sihir menggunakan elemen Cahaya.) 

Rupanya, sihir juga dapat digunakan dengan memasukkannya ke dalam bongkahan mineral 
khusus, yang disebut Batu Mantra, alih-alih menggunakan mantra di tempat. 

(Infrastruktur dunia ini ...) 

Luna telah memberitahunya bahwa siapa pun yang bisa menggunakan sihir tidak akan 
pernah kelaparan. Apa yang dia lihat di jalanan mendukungnya. Elemen Api dan Air, 
misalnya, pasti memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya bagi orang-orang di dunia 
ini tanpa teknologi modern. Kembali ke Jepang, satu kenop di dapur menghasilkan api 
sementara yang lain menghasilkan air. Dia menyaksikan puncak dunia fantasi. 

(Sebaiknya saya mulai menghasilkan uang. Tidak pernah tahu kapan saya akan 
membutuhkannya.) 

Raja Iblis mempertimbangkan ini, tetapi tidak terlalu khawatir tentang keuangannya. Dia 
berani bertaruh bahwa dia bisa menjual item dari Game dengan harga yang lumayan. Pada 
tingkat yang lebih dasar, bahkan sebotol air pun akan laku. Ia sudah tahu bahwa air bersih 
merupakan komoditas andalan negeri ini. Masalahnya adalah, sebotol air dari Game adalah 
item yang menyembuhkan HP pengguna hingga 20. 

(Menjual sesuatu seperti itu ... Mungkin hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. 
Apa lagi?) 

Karena iklimnya panas, dia memikirkan sebuah barang yang disebut Fortune Teller Bar, 
sebatang es krim di atas tongkat yang berisi kekayaan. Setelah pengguna memakan batang 
tersebut, statistik mereka akan terpengaruh sesuai dengan keberuntungan. Bar yang 
Sangat Beruntung bahkan meregenerasi Stamina pengguna. Ini juga tampak seperti barang 
yang merepotkan untuk dipasarkan. 

(Kembali ke sabun, kurasa ...?) 

Dia mengingat semua jenis barang, seperti Kotak Wiski, Kue, Pangsit, Roda Keju, Dendeng, 
Makanan Kalengan, Gumpalan Daging ... semuanya menyembuhkan HP atau Stamina. 
Senjata dan baju besi, tentu saja, tidak mungkin dilakukan. 

(Bagaimana dengan Mangkuk atau Cangkir Teh ... atau Patung Buddha?) 

Sebenarnya, Raja Iblis berpikir, itu memiliki potensi yang lebih baik. Dia sudah terlihat 
sebagai orang asing dari negeri yang jauh. Sepertinya tidak terlalu dibuat-buat baginya 
untuk memiliki beberapa barang oriental. 
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(Mungkin aku bisa mendorongnya lebih ...? Seperti bermain sebagai pedagang seni 
keliling.) 

Tentu saja, Bowl dan Tea Cup keduanya adalah barang sampah dengan +1 Attack. Patung 
Buddha, bagaimanapun, adalah item yang cukup bagus di +18 Attack. 

(Baiklah. Mungkin saya akan mencoba menjual Cangkir Teh sebagai perlengkapan minum 
mewah ...) 

Maka, malam semakin tebal pada mereka bertiga dan kamar mereka yang hidup. 

Sementara itu, bencana tertentu sedang menuju Yahooo. 

Ratu pembunuh 

Sebuah arsitektur besar sedang mengisi jalan raya ... Sebuah kursi raksasa yang dipimpin 
oleh sepuluh kuda. Ada banyak roda besar di bawahnya, menabrak dan menghancurkan 
batu saat kursi itu menuju ke arah Yahooo. Di sekelilingnya ada seratus delapan ksatria elit 
dari Ordo Ksatria Suci. Sepertinya kelompok itu sedang dalam perjalanan menuju perang. 
Namun, banyak ksatria, yang semuanya mengenakan seragam, baju besi suci, memiliki 
kepala gundul atau Mohawk. Mereka tampak jauh dari sekumpulan penyembah malaikat. 
Ini adalah pasukan pribadi dari Holy Maiden, Killer Queen. Siapa pun yang tidak mengenal 
mereka akan menetapkan mereka untuk sekelompok bandit Bintang Utara. Tapi batalion 
ini adalah kelompok pejuang yang paling dipercaya, dicintai, dan dihormati di negara ini, 
semuanya karena satu alasan sederhana: mereka menginjak-injak setiap dan semua 
kejahatan yang mereka temui. Entah bos mafia yang kuat atau musang yang berkuasa, 
Killer Queen tidak meninggalkan seorang pun yang berdiri di reruntuhan amukannya. 
Dalam kekerasannya adalah bentuk keadilan yang sederhana. Pembantaiannya dilepaskan 
dari pasukan penyerang juga. Suatu kali, pasukan musuh hancur berantakan dan mundur 
saat pasukannya tiba. 

"Ratuku, kita hampir sampai." 

Seorang pria yang menjulang tinggi menyerupai batu memberi tahu majikannya, kepada 
siapa dia bersumpah untuk pengabdiannya yang tidak pernah berakhir. Pria itu bernama 
Gunung Fuji. Dia dulunya adalah bandit yang tak terhentikan di sekitar bagian ini. Tapi 
sekarang, dia telah bersumpah untuk melayani majikannya melalui neraka atau air yang 
tinggi. Setelah dipukuli sampai babak belur berkali-kali oleh Killer Queen, dia telah 
memperdagangkan kejahatan dalam hidupnya untuk posisi dalam Ordo Ksatria Suci. Ibu 
laki-laki itu menangis karena gembira dan syukur untuk Perawan Suci. Killer Queen 
memiliki banyak cerita menyentak seperti ini di bawah ikat pinggangnya. Dia adalah sosok 
yang benar-benar luar biasa di negeri ini, yang kekerasan tanpa ampunnya selalu 
dipandang adil. 

"Keparat itu ... Membuatku menarik pantatku sejauh ini." 
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Kakinya bersilang tinggi di atas kursi raksasanya, Killer Queen melemparkan kembali gelas 
anggurnya. 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Terlepas dari kecepatannya, kursinya sehalus tumpangan di atas. Jumlah Batu Mantra yang 
terlalu tinggi digunakan dalam konstruksi untuk meminimalkan ketidaknyamanan Ratu. 

"Betapa beraninya dia untuk mencoba dan menjatuhkan Raja Iblis! Semua orang terkesan, 
Ratuku. Dia benar-benar adikmu. " 

"Dasar bodoh, bajingan itu hanya ingin diperhatikan. Selain itu, tidak ada yang namanya 
Raja Iblis untuk memulai, brengsek. " 

Saudari-saudari ini setidaknya memiliki kesamaan. Mungkin membuat orang bertanya-
tanya seperti apa seharusnya seorang Holy Maiden, tapi semua ksatria di sekitarnya 
dipenuhi dengan pengabdian yang penuh gairah, semua diarahkan ke Killer Queen dan 
Killer Queen sendirian. Terlepas dari kosakata vulgarnya, dia cantik dalam cara yang 
berbeda dari adik perempuannya. Dia memiliki rambut pirang panjang, lurus dan tubuh 
ramping, kencang karena pertempuran. Kakinya yang mengintip melalui celah jubah 
susternya sangat memikat. Matanya berwarna keemasan seperti rambutnya, tetapi 
tampaknya lebih banyak melihat daripada mata adiknya. Rumor mengatakan, tidak peduli 
seberapa tangguh penjahat itu, tatapan dari matanya akan membuat mereka mengemis 
untuk hidup mereka. Bahkan tudung jubahnya didorong ke belakang. Dia hampir terlihat 
seperti bidah, tapi kecantikannya membenarkan semuanya. Tidak peduli dunia, "Aku telah 
mendengar, Ratuku, bahwa Raja Iblis terbunuh ..." 

Ratu mengertakkan gigi. Berita besar tentang kebangkitan Raja Iblis bukanlah yang sampai 
ke telinganya. Itu dijauhkan darinya melalui beberapa politik di balik pintu tertutup. 

(Apa yang kamu pikirkan, kakak ...?) 

Dengan ck, Ratu membayangkan orang yang bertanggung jawab untuk menyimpan 
informasi itu darinya. Dia bisa menebak dengan baik niat saudara perempuannya. 

(Kamu pikir aku akan kalah ...? Bajingan.) 

Sebenarnya, Ratu tidak akan memiliki kesempatan melawan Raja Iblis. Tidak peduli 
seberapa buruknya itu, hanya ada sedikit kandidat di seluruh dunia ini yang bisa merusak 
monster itu. 

(Raja Iblis, ya ...?) 

Ratu samar-samar membayangkan seperti apa rupa Raja Iblis. Sebelumnya, keberadaan 
Raja Iblis hanya untuk legenda dan dongeng. Sepanjang sejarah yang tercatat, tidak ada 
saksi makhluk seperti itu. Dengan alasan apa pun, keberadaannya hanyalah khayalan. 

"Fuji, kamu percaya pada sesuatu seperti itu? Raja Iblis? " 

Mata Fuji membelalak mendengar pertanyaan Ratu. Dia biasanya menyebut orang sebagai 
bajingan, atau bodoh, atau tolol, atau slugbag, atau ... Dia jarang memanggil mereka dengan 
nama mereka. Fakta yang dia lakukan sekarang adalah indikasi ketulusannya. 
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"Aku tidak punya pendapat, Ratuku. Apa yang kamu percaya, aku percaya. " 

"Apakah Anda benar-benar berotak daging, bodoh? Kamu belatung. " 

Meskipun hinaan menghujani dia, Fuji tersenyum gembira. Para ksatria di sekitarnya 
menggerutu karena iri. Bagi mereka, penghinaan dari Ratu adalah hadiah yang tidak ada 
duanya. Menyebut kelompok ini sebagai simpanan dan budaknya mungkin memberikan 
gambaran yang lebih akurat daripada menyebut mereka sebagai komandan dan 
tentaranya. 

Sementara itu, Raja Iblis sendiri ... 

"Sepotong dari luar laut melewati negara-kota, katamu ...?" 

"Iya. Perlengkapan minum bersejarah. Kembali ke negara saya, peralatan minum seperti ini 
bisa menjadi hadiah yang lebih berharga daripada tanah atau logam mulia. " 

... telah menjadi penipu ulung, memangsa pedagang. Nama pedagang itu adalah Gonald 
McBonald. Dia memiliki dealer seni berskala besar yang sudah lama berdiri di kota. 

"Piala ini adalah hadiah yang lebih berharga dari pada tanah atau emas ...?" 

"Pria berkelas lebih menyukai peralatan minum artisan daripada sebidang tanah. Apa 
gunanya emas bagi usus yang menggeram? Tetapi untuk menyesap dari cangkir senilai 
sebidang besar tanah? Betapa gagahnya! " 

Dengan gerakan muluk, Raja Iblis melakukan pidatonya. Dia tampak lebih seperti penipu 
alami daripada Raja Iblis. Masalahnya, ceritanya tidak sepenuhnya dibuat-buat. Ada saat-
saat di Jepang feodal ketika peralatan minum lebih dicari daripada tanah atau emas. 
Tetesan kebenaran yang bercampur dengan kebohongan membantunya tetap percaya diri 
di lapangan. 

"A-aku mengerti ..." 

Pada kenyataannya, kepercayaan diri Raja Iblis, pakaian, dan reputasinya sebagai seorang 
musafir kaya telah membuat klaimnya menjadi berat. Untuk boot, dia sangat dekat dengan 
seorang Holy Maiden. Dengan tangannya ditumpuk untuk menguntungkannya, tidak ada 
yang berani berpikir bahwa apa pun yang dibawa Raja Iblis tidak berharga. 

"Ini transaksi bisnis pertama kami. Hanya kali ini ... Aku bisa melepaskannya untuk satu 
medali emas. " 

"Medali G-Gold !?" 

Percaya diri seperti biasa, Raja Iblis meminta medali emas untuk itu. Yang benar adalah 
bahwa Raja Iblis tidak memahami berapa nilai mata uang negara ini, apalagi nilai medali 
emas. Dia hanya meminta uang terbesar yang bisa dia temukan di kantong uang Luna. 
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Kurangnya pengetahuan, ditambah dengan keberaniannya yang tidak tahu malu, secara 
ajaib memungkinkan dia untuk melakukan ini. 

"Sebuah karya seni bersinar lebih terang dengan harga yang pantas ... Seperti yang Anda 
ketahui, saya yakin." 

"Ya, saya tidak bisa menyangkal itu." 

McBonald setuju dengan sepenuh hati. Dia memiliki toko dengan banyak karya seni di kota 
yang ramai dengan pedagang perdagangan. Pernyataan ini sepertinya selaras dengan dia. 
Faktanya, McBonald belum pernah melihat atau mendengar tentang perlengkapan minum 
seperti ini. Sepotong yang dibawa dari seberang lautan oleh seorang teman dekat dari 
seorang Perawan Suci ... Produk seperti itu tidak akan bertahan lama di raknya. 

"Namun, saat menjual ini ke pelanggan ... Saya ingin Anda memberi harga tidak kurang dari 
lima medali emas. Itulah syarat saya untuk penjualan ini. " 

"F-Lima medali emas ..." 

Keyakinan dan jaminan yang luar biasa untuk karya tersebut ditunjukkan dalam subteks 
dari kondisi ini. Dia tidak akan mengizinkan penjualan sama sekali dengan harga di bawah 
harga itu. Keyakinan Raja Iblis menang pada akhirnya, mempersiapkan McBonald untuk 
menelan pil pahit. 

"Saya mengerti. Saya setuju dengan kondisi Anda, Pak. " 

"Luar biasa. Tolong, bawa ini padaku. " 

Raja Iblis meletakkan item lain dari permainan, sebotol Madu di atas meja. Ini adalah item 
luar biasa yang menyembuhkan 60 HP dan 60 Stamina. Dia telah menghabiskan 30 SP 
hanya untuk mewujudkan satu toples. Di dalam game, ini hanya item sekali tembak, tapi di 
dunia ini, penyembuhan drastis untuk HP dan Stamina akan memiliki efek yang luar biasa. 
Sebotol madu ini mirip dengan Elixir, dikabarkan adalah air mata Tuhan. Sebuah karya 
keajaiban, didambakan oleh bangsawan, bangsawan, dan petualang di seluruh dunia. 

"Apakah ini ... sayang?" 

"Madu dari Emp ... negaraku memiliki properti khusus. Tolong berikan kepada siapa pun 
yang sakit. " 

"Betapa baik ... Istri saya sudah lama sakit, sekarang." 

"Saya turut berduka mendengarnya. Tolong, berikan sedikit untuk istrimu. " 

Dengan jabat tangan, Raja Iblis mengakhiri bisnisnya dengan McBonald. Raja Iblis menjadi 
kaya dari transaksi ini, tetapi McBonald juga menjadi seperti bandit ketika seorang 
kolektor kaya di kota mengambil peralatan minum dari raknya dalam waktu singkat. 
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McBonald telah mendapat untung yang konyol dari empat medali emas hanya karena 
menjadi perantara. Selain itu, istrinya yang sakit parah mendapatkan kembali kekuatannya 
yang dulu begitu dia mengambil sebagian dari madu. Bahkan kulitnya pun tampak lebih 
muda. Mulai saat ini, McBonald akan dengan sepenuh hati mempercayai apa pun yang 
dibawa oleh Raja Iblis. 

Raja Iblis, setelah dia berjalan ke gang yang tidak berpenghuni, terkekeh di langit. 

"Hah ha ha! Aku tahu aku bisa melakukannya jika aku mencobanya! " 

Setelah harus mempertahankan kepercayaan dirinya yang berani untuk menutupi terornya 
di dalam, Raja Iblis merasakan kelegaan yang luar biasa. 

"Sekarang setelah saya menghasilkan uang ... Apa yang harus dilakukan selanjutnya?" 

Sambil menyeringai, dia menatap ke langit. Awan dalam berbagai bentuk mengambang 
dengan santai, membuat pemandangan yang santai. 

"Benar-benar tidak hujan di sini, kan ...?" 

Dia benci hujan. Itu hampir selalu mengingatkannya pada sesuatu yang tak tertahankan. 
Dalam hal ini, iklim di tempat ini sangat cocok untuknya. 

(Saya rasa ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan jika Anda tinggal di sini.) 

Dia bisa dengan mudah membayangkan itu dari apa yang Aku dan Luna katakan padanya. 
Terkadang, sinar matahari yang selalu menyilaukan bahkan bisa mengeringkan hati 
manusia. 

Saat Raja Iblis sedang memikirkan hal-hal seperti itu ... 

"Keluar dari sini, Luna!" 

Teriakan menembus sore yang malas. Jarang hujan di negara ini, tetapi pada hari ini, 
musim darah akan segera turun ke kota ini. 

Pemuja setan 

Holylight, terlepas dari klasisme dan konflik internalnya, tetap utuh melalui penyembahan 
Malaikat Bijaksana yang bersejarah. Bisa dikatakan, ada kelompok yang jauh dari ideologi 
nasional. Bukan bandit atau perampok hedonistik, tapi penyembah makhluk yang 
berseberangan dengan malaikat. Mereka adalah pemuja setan, pemuja setan. 

Pada awalnya, para pemuja setan hanya memiliki permintaan sederhana untuk redistribusi 
kekayaan. Namun, seiring waktu, mereka telah berpaling untuk menyerukan penghapusan 
para bangsawan, dan bahkan menuduh Malaikat Bijak karena menciptakan klasisme 
bangsa sejak awal. Sebenarnya, Malaikat Bijaksana tidak ada hubungannya dengan 
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bangsawan atau klasisme. Malaikat Bijaksana sendiri telah lenyap setelah melawan Raja 
Iblis. Banyak dari mereka yang bertarung bersama Malaikat Bijaksana pada saat itu telah 
memperoleh posisi kekuasaan, kemudian menjadi bangsawan. Para pemuja setan, 
bagaimanapun, tidak peduli sama sekali tentang fakta sejarah atau akurasi mereka. 
Sekarang, dan akhir mereka, adalah tujuan hidup mereka. 

Di beberapa titik, seseorang bernama Utopia telah muncul di hadapan mereka. Sejak saat 
itu, para pemuja setan semakin agresif. Akhirnya, mereka mulai menyembah iblis yang 
berlawanan dengan para malaikat, dan melakukan serangan teror acak di seluruh negeri, 
sebelum akhirnya mencoba memanggil Raja Iblis. 

"Keluar dari sini, Luna!" 

Raungan Ratu bergema di sepanjang gang. Mendengar ini, para pemuja setan sangat 
gembira. Sejauh yang mereka tahu, mereka gagal memanggil Raja Iblis, tetapi mereka telah 
memancing seorang Gadis Suci keluar. Itu tidak sia-sia. Mereka mengatur rencana mereka 
untuk membunuh para Holy Maiden. 

"Terkutuklah para Holy Maiden ..." 

Terkutuklah. 

Warlkin, pemimpin para pembunuh, berseru, dan suara-suara menakutkan menjawab dari 
gang-gang bayangan. Sungguh sangat beruntung bagi mereka bahwa dua Holy Maiden ada 
di kota, ketika mereka menganggap diri mereka beruntung bahkan untuk menjatuhkan 
satu. 

(Dengan senjata rahasia kami, rencana kami sangat mudah ...) 

Warlkin tidak bisa membantu tetapi meringis mengantisipasi. Jika dia tahu bahwa Raja 
Iblis yang mereka tunggu-tunggu sudah dekat, dia mungkin akan pingsan. 

† † † 

(Astaga, cewek ini ... Apakah dia lahir di bawah Bintang Utara?) 

Menerima keributan dari gang, Raja Iblis menyembunyikan dirinya di kerumunan di jalan 
utama. Dia menatap seorang wanita di atas kursi besar yang menggelikan, dikelilingi oleh 
sekelompok skinhead dan Mohawk. Awalnya, dia menyematkan mereka sebagai bandit 
atau rombongan sirkus, tapi dia terus mendengar gumaman dari kerumunan yang 
menyebutkan kata-kata 'Holy Maiden.' 

(Itu ... salah satu saudara perempuan Luna ...? Sungguh !?) 

Dia menatapnya seolah-olah dia akan berteriak, 'Aku tidak membutuhkan cinta!' 
membangkitkan perasaan yang lebih aneh lagi pada Raja Iblis tentang para Holy Maiden. 
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"Oh ya ... Jika ada Raja Iblis di sekitar sini, tunjukkan wajahmu." 

Sebagai reaksi, Mohawk di sekitarnya mulai meneriakkan permintaan yang sama, 
memukul-mukul pentungan mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pasukan 
Holy Maiden? 'Keluarkan semua makanan dan air yang kamu punya!' tampaknya lebih 
seperti permintaan yang akan mereka buat. 

"Kurasa Raja Iblis itu brengsek ... Terlalu takut untuk menghadapiku, ya?" 

(Diam, kamu aneh! Kembali ke pasca-kiamat!) 

Raja Iblis berteriak secara internal dengan sekuat tenaga. Siapa yang waras akan 
melangkah di depan sekelompok orang seperti mereka hanya untuk berkata 'Ya, itu aku. 
Raja Iblis di sini '? Mohawk akan mengalahkan dia sampai bubur dalam dua detik. 

"Sa-Saudari ... Kenapa kamu ada di sini !?" 

Luna yang keluar ke jalan utama hanya membuat keributan itu semakin keras, membuat 
Raja Iblis kecewa. Semuanya pasti akan menjadi lebih rumit. 

"Kau bajingan kecil ... Kamu pikir kamu siapa, bermain api di belakangku?" 

"T-Tidak! Aku baru saja mendengar bahwa Raja Iblis telah muncul, jadi ...! " 

"Dasar bodoh! Kau sendiri adalah karung yang tidak berguna, jadi pergilah menangis di 
kamarmu, keparat kecil yang menyedihkan. " 

Dari atas kursinya, Ratu mengacungkan jari tengahnya ke udara ke arah Luna. Tampilan 
penghinaan yang sempurna. Pada saat inilah semua aturan tampaknya telah keluar dari 
jendela. 

"K-Kamu tidak harus begitu jahat! Dan aku sudah lama ingin bertanya, ada apa dengan 
kursi besar bodoh itu !? " 

"Hah? Anda punya masalah dengan tahta portabel saya ...? " 

Mendengarkan argumen tersebut, Raja Iblis menyalakan rokok tanpa mengucapkan 
sepatah kata pun. Dia membutuhkan sesuatu untuk membantunya melewatinya. Bahkan ia 
meragukan jika makhluk di atas kursi raksasa itu benar-benar seorang wanita. Mungkinkah 
itu monster bernama Thouzer, atau semacamnya? 

"A-Akulah yang akan mengalahkan Raja Iblis! Pulanglah, Kak! " 

"Hapus sesuatu yang tidak ada? Semoga beruntung dengan itu." 

"Dia juga ada! Dia selalu mengincarku! " 
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"...Hah? Ada apa dengan pantatmu ini? " 

(Sial ...! Kupikir aku sudah siap, tapi aku belum siap untuk ini!) 

Raja Iblis menggeliat karena malu, nyaris tidak menahan dirinya untuk tidak meringkuk di 
tanah. Sebelum dia menyadarinya, dia sekarang adalah orang mesum yang bernafsu pada 
pantat Luna. 

(Tunggu sebentar ... Aku bisa mengambil Aku dan membuang kota saat mereka bertarung.) 

Dia mengepalkan tinjunya karena kecemerlangannya. Luna sendiri terlalu berat untuk 
ditangani, apalagi adik perempuannya yang gila. Ketika Raja Iblis berbalik ke arah 
penginapan untuk menghindari mimpi buruk itu, teriakan menembus jalan ... diikuti 
dengan semburan darah. 

† † † 

"Kematian bagi malaikat palsu ...! Firebird! " 

"Celaka bagi para Holy Maiden ...! Ice Hammer! " 

Lampu, merah dan biru. 

(Apa ... itu ...) 

Pemandangan tidak nyata di depannya memicu reaksi kekanak-kanakan dari Raja Iblis. 
Pada saat berikutnya, gelombang panas dan dingin menyerbunya bersama-sama, hampir 
membuatnya terlempar. Mantra api cepat merobek kerumunan, menyebabkan hujan darah 
di blok kota ini. 

(Sial ...! Ajaib lagi!) 

Di tengah jeritan dan tangisan, dia bahkan bisa mendengar sorak-sorai. Entah dari mana, 
sekelompok berpakaian hitam muncul, menyerang Holy Maiden pasca-apokaliptik dan 
gengnya. 

(Saya mengenali pakaian itu ...) 

Perenungan cepat membawa Raja Iblis ke jawabannya. Mereka berpakaian sama dengan 
kelompok mayat di Shrine of Wishes. Dia tidak tahu siapa mereka, tapi mereka sepertinya 
menentang para Holy Maiden. 

"... Ada apa, pemuja setan?" 

Saat awan debu naik, dia mengeluarkan tongkat logam yang sangat besar, dan 
membantingnya ke sosok berjubah hitam di depannya. Itu rupanya menghancurkan 
tengkoraknya berkeping-keping, saat tubuh jatuh telentang, memuntahkan semburan 
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darah. Dia berputar mengitari bongkahan logam sebesar dirinya, membantai sesosok tubuh 
hitam, lalu yang lain. Kemudian, dia tertawa gila dan menyerbu ke dalam kelompok 
mereka. 

(Holy Maiden pantatku ... Itu binatang yang haus darah!) 

Pukulan dari bongkahan logam itu akan membuat singa atau beruang berlari dengan ekor 
di antara kedua kaki mereka. Holy Maiden yang gila terus mengayunkan bongkahan logam 
ke samping, meledakkan kepala musuh-musuhnya. Bahkan tidak sedikit pun rasa bersalah 
yang terlihat di wajahnya, saat dia melanjutkan seolah-olah dia sedang memainkan 
permainan olahraga persahabatan. 

"Mati saja, dasar idiot ...! Gold Geyser! " 

Dengan ayunan tongkatnya, Luna menembakkan banyak tombak emas. Dalam sekejap 
mata, sepuluh atau lebih sosok hitam itu berlumuran darah. Darah mereka mengalir ke 
seluruh jalan utama, ke gang-gang. Segera, Mohawk berteriak. 

Bersihkan para pemuja setan! 

"Darah untuk ratu!" 

"Jika kita berhasil keluar dari hidup-hidup ini, aku akan membuat ratu menghinaku ...!" 

Meneriakkan ini dan itu sekaligus, Mohawk dan skinhead bertabrakan dengan sosok-sosok 
berbaju hitam. Tidak ada lagi pihak mana yang menjadi penyerang. Kedua Holy Maiden 
yang gila berada di puncak permainan mereka juga. 

"Hah ha ha ha! Merah adalah hitam baru, para pemuja setan! " 

"Kamu seharusnya merasa terhormat binasa dengan mantraku! Kamu iblis! " 

(Kamu adalah iblis sejati di sini ...) 

Tekad Raja Iblis untuk melarikan diri dari kota dengan Aku telah menguat. Siapa yang bisa 
menyalahkannya karena berusaha menghindari para Holy Maiden, padahal, setiap kali 
muncul, orang-orang terbunuh? 

Tepat ketika Raja Iblis hendak berbalik, seorang pria yang tampaknya berada dalam posisi 
kepemimpinan, mengenakan pakaian yang berbeda dari yang lain, mengeluarkan sebuah 
kotak besar dan membukanya. Cairan hitam pekat muncul dan mengeluarkan suara aneh, 
menyebar melalui jalan utama. Pria itu meringis seolah-olah dia sudah memenangkan 
pertempuran. 

"Kegelapan kita yang berharga ... Tapi itu harus dimaafkan jika digunakan untuk 
mengambil dua Holy Maiden." 
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Dalam sekejap, energi aneh meresap ke area itu. Cairan hitam telah menyebar luas di tanah, 
dan Mohawk telah jatuh berlutut satu demi satu saat mencapai mereka. Setelah melihat 
pemandangan aneh ini, wanita dengan sebongkah logam berteriak dengan gelisah: "Luna, 
mundur! Ini Tartarus! " 

"Apa ... Hah ...?" 

Pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, cairan itu telah mencapai kaki mereka. Mereka 
berlutut, tidak berdaya. 

"Sekarang...! Kejar mereka!" 

Pemimpin itu berteriak. Cairan hitam itu merambat ke gang-gang. Orang-orang di 
kerumunan itu jatuh satu demi satu saat mendekati Raja Iblis. 

(Meracuni?) 

Jika ya, dia memiliki penetral dari permainan. Saat dia bersiap untuk menghadapinya, 
cairan itu terus menyebar, sambil menghindari Raja Iblis. Dia merasakan kewaspadaan 
darinya. Seolah-olah itu hanya balas menatapnya, mengamati. Mungkin itu semacam 
makhluk. 

"Semuanya, berkat malaikat itu hilang! ... Kalahkan para Holy Maiden! " 

Dengan panggilan itu, sosok-sosok berbaju hitam segera menyerang. Wanita dengan 
sebongkah logam telah kehilangan pukulannya, terengah-engah dengan satu lutut di tanah. 
Pria seukuran batu besar itu menempatkan dirinya di antara dia dan para penyerang, 
tetapi bahkan dia tampak pucat, tanpa sedikit pun kekuatan dalam posisinya. 

(Ini tidak terlihat bagus ...!) 

Sambil panik dengan apa yang terjadi, Raja Iblis tahu bahwa akan ada lebih banyak 
masalah di depan jika dia langsung bertindak sekarang. Wanita dengan bongkahan logam 
yang mengingat wajahnya, terutama, bisa mengeja akhir untuknya. Dia bisa bertempur 
dalam Stealth Stance, tapi itu akan menghilangkan 70% atau lebih kekuatan tempurnya. 
Karena dia tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh sosok hitam ini, dia tidak mau 
mengambil risiko. 

(Mungkin saya harus membuat Granat atau sesuatu dan melemparkannya ke dalam 
pertempuran?) 

Saat Raja Iblis sedang mempertimbangkan solusi kekerasan seperti itu, cincin di jarinya 
memancarkan cahaya yang membingungkan, mengirimnya ke dalam rasa sakit dan pusing 
yang menyiksa. 

Itu benar ... Hancurkan mereka semua, dan wanita itu, berkeping-keping ... Masalah 
terpecahkan. 
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(Bukan kamu lagi! Bunuh wanita itu, dan aku menjadi pria paling dicari di negara ini!) 

Meskipun dia memberontak terhadap bisikan Kunai di kepalanya, mereka tidak berhenti. 

Tapi dia, dan seluruh negeri ini, mencoba membunuh Raja Iblis. 

Ini akan menjadi pertahanan diri, lagi. Kesukaanmu. 

Bukankah itu menghibur? Dengan pembenaran untuk melindungi diri Anda sendiri, Anda 
dapat terus menikmati murd- 

Setiap detik sakit kepalanya semakin parah, sampai dia tidak bisa berdiri lagi. Bahkan 
sepertinya cairan hitam pekat di sekelilingnya beresonansi dengan panggilan Hakuto 
Kunai. Riak muncul di permukaannya, mengambil bentuk aneh di sana-sini. Raja Iblis 
berharap itu akan menelannya utuh jika dia lengah. 

(Bukankah ada ... apa pun yang bisa membuatku keluar dari ini ...!?) 

Dengan tangannya yang gemetar, dia membuka Fitur Admin. Sangat mengejutkan, dia 
disambut dengan perintah baru. 

Ubah Karakter -- Tidak dapat dikontrol 

(...Hah?) 

 

Ratu pembunuh 

Ras: Manusia -- Umur: 17 

 

 Kesimpulan Berdarah Senjata 

Sebongkah logam konyol sebesar pemiliknya sendiri. Sebagai imbalan untuk menjadi 
sangat berat, kemampuan destruktifnya luar biasa. Ratu suka menggunakannya karena 
daya tahannya yang luar biasa. 

 Senjata The Hammer of Sigma 

Palu yang dihormati, diberkati oleh Still Angel. Selain Serangannya yang tinggi, itu dijiwai 
dengan kekuatan empat elemen dasar. Dengan menghabiskan beberapa Stamina, pengguna 
dapat menggunakan beberapa mantra sederhana dengannya. 

 Armor Congregational Robe of Sigma 
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Pakaian yang dulunya adalah pakaian yang dihormati, diberkati oleh Malaikat Diam. 
Modifikasi gila Queen telah membuatnya hampir tidak memiliki kemiripan dengan 
kejayaannya sebelumnya. Bahkan ada celah besar di bagian rok. 

 

Tingkat: 18 -- HP:? -- Stamina:? -- Attack: 28 (+12 atau +20) -- Defense: 26 (+15) -- 
Dexterity: 25 -- Magic: 15 -- Magic Defense: 5 (+15) 

 

Kakak tengah dari tiga Holy Maiden. Seperti yang ditunjukkan statistiknya, dia lebih dari 
seorang pejuang garis depan. Karena keahliannya yang ahli dan intuisinya dalam 
pertempuran jarak dekat, dia adalah salah satu petarung terbaik di dunia ini. Sikapnya 
benar-benar sesuai dengan namanya, dan apa yang keluar dari mulutnya hampir secara 
eksklusif bersifat vulgar. Kurangnya pria yang lebih kuat darinya telah membuatnya tidak 
tertarik pada romansa, tetapi dia masih berpegang pada harapan bahwa Pangeran 
Tampannya akan datang suatu hari nanti. 

 

Dragonborn 

Seperti kata pepatah, orang yang tenggelam akan mencengkeram sedotan. Sedotan adalah 
sedotan. Itu akan pecah begitu dia memegangnya. Tetap saja, ada waktu bagi pria itu untuk 
memegangnya. 

Dengan tangan yang gemetar, Raja Iblis memilih perintah dari Fitur Adminnya. Suara yang 
bergema di kepalanya langsung menghilang. Pada saat yang sama, dia diselimuti cahaya 
putih. Itu cukup terang bahkan untuk menghentikan pertempuran di jalan utama saat 
mereka menyipitkan mata ke cahaya untuk melihat apa yang ada di belakangnya. 

Saat cahaya memudar, ada seorang pria berdiri di sana, berpakaian putih dari ujung kepala 
sampai ujung kaki. Dengan deskripsi itu, orang mungkin membayangkan seorang pejuang 
cahaya atau semacamnya, tetapi pakaiannya dihiasi dengan teks aneh yang berbunyi 
berikut dalam bahasa Jepang: 'Terbaik di Dunia' 'Bawa On' 'Tinggalkan Anda dalam Debu' 
dll. .. Semua frasa yang mungkin diharapkan dari stereotip. Di belakang jaket pria itu, di 
tengah hiruk-pikuk teks bordir, ada naga perak panjang. Bahkan rambut pria itu diwarnai 
perak. Dia adalah Bosozoku, pengendara sepeda Jepang dari berbagai jenis yang pasti telah 
punah di zaman Jepang modern. 
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"Dimana...?" 

Namanya Zero Kirisame -- karakter yang dibuat Akira Ono agar bisa dia mainkan di 
gamenya sendiri. Selaras dengan latar belakangnya sebagai Bosozoku, dia memiliki tatapan 
tajam. Matanya sepertinya diciptakan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan 
'pandangan' kepada musuhnya. 

"A-Kamu pikir kamu ini siapa ...!" 

"...Hah!?" 

Saat salah satu pemuja setan meneriakinya, Zero menanggapi dengan tatapannya. Dia pasti 
tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia sepertinya siap untuk menyelesaikan pertarungan 
jika pertarungan dimulai. Zero melihat ke jalan utama. Ketika dia melihat Ratu dan Luna 
meringkuk di tanah, ekspresinya berubah. 

"Cih. Mulai menindas anak dan cewek, ya ...? " 

"Bajingan ... Kamu pasti bersama para Holy Maiden! Bunuh dia!" 

"Ooh. Kalian ... mau pergi? " 

Dendam telah diatur. 

Begitu Zero menggumamkan ini, api biru keluar dari dirinya. Salah satu pemuja setan 
mengayunkan pedang pendeknya, menyerangnya tiba-tiba. Zero memiringkan kepalanya 
untuk menghindari pedang tanpa kata, dan mengayunkan tangan kanannya dengan 
kecepatan yang mencengangkan. Sebuah suara keras yang tidak duniawi terdengar, seperti 
yang dilakukan pria itu 360. Wajahnya telah berubah menjadi bentuk kepalan tangan Zero. 
Hidungnya hancur, dan sebagian besar giginya patah. 

Pria itu bergerak-gerak di tanah selama beberapa saat sebelum matanya berputar kembali 
ke kepalanya saat dia kehilangan kesadaran. Dengan satu pukulan yang sangat berdampak 
dalam banyak hal, para pemuja setan tidak bisa berkata-kata. 

"Aku hanya butuh satu pukulan ... untuk sampah sepertimu." 

(Tidaaaaak! Diam, idiot!) 

Akira Ono, terperangkap di dalam Zero, berteriak memprotes pada kalimat satu kalimatnya 
yang norak. Ini sangat memalukan. Itu praktis pelecehan. Namun sayang, suara Akira tidak 
terdengar oleh orang lain, dan dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun dari tubuh Zero. 
Bukan karena dia login sebagai Zero, tetapi telah mengubah karakternya. Oleh karena itu, 
Zero bertindak dan berbicara sesuka hatinya, menurut backstory-nya, yaitu tentang 
seorang remaja pengendara sepeda motor pemberontak dari masa lalu yang indah. Untuk 
mengangkat yang lemah dan mengalahkan yang kuat adalah gaya hidup Bosozoku 
tradisional sebelum mereka punah. 
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(Siapa itu...!?) 

Ratu terpaku pada pria yang muncul di hadapannya dengan semburan cahaya. Untuk 
sesaat, dia mengira seorang malaikat telah muncul. Sebaliknya, ada seorang pria yang 
mengenakan naga perak di punggungnya. Seorang pria goyang, pada saat itu. 

(Apa pakaian putih yang menyilaukan itu ...!? Sialan tidak nyata!) 

Bahkan tampak seperti dia telah mengukir Binding di sekujur tubuhnya. Ada cara untuk 
mengukir sihir langsung ke tubuh seseorang, tapi itu adalah gaya bertarung yang benar-
benar menghabiskan nyawa penggunanya. Tidak ada yang bisa menahannya dengan 
pikiran atau tubuh biasa. 

Ketika salah satu setan telah mengayunkan pedangnya ke arahnya, Ratu tidak bisa 
menahan teriakan. Tapi kemudian, sekejap tinjunya menghempaskan Setan bersama 
dengan kekhawatirannya, mengirim penyerang ke tanah setelah 360 derajat penuh. 

"Aku hanya butuh satu pukulan ... untuk sampah sepertimu." 

(Sialan itu sangat cooooool!) 

Garis yang menggetarkan telah menembus jantungnya. Suatu kegembiraan aneh yang 
belum pernah dia rasakan sebelumnya datang dari dalam dirinya. Apa yang terlintas di 
benaknya adalah ramalan lama yang dia cemooh sebelumnya. 

Ketika Raja Iblis turun ke tanah ini, begitu pula cahaya kuno. 

(Ramalan itu nyata ...!) 

Apa yang dia buang sebagai omong kosong yang dimuntahkan wanita tua di gereja menjadi 
kenyataan. Itu dia, tepat di depannya ... Pria Terang yang mengenakan naga di 
punggungnya! 

"A-Apa yang kamu ... Siapa kamu !?" 

Seorang pemuja setan lainnya berteriak keheranan. Ratu mendengarkan baik-baik 
jawabannya. Darimana datangnya tongkat goyang ini? 

"Bajingan sepertimu yang menindas wanita ... bahkan tidak pantas mengetahui namaku." 

(W-Wanita ...? Dia memanggilku ... seorang wanita ...) 

Semua darah di tubuh Queen mengalir ke kepalanya. Yang membuatnya malu, bahkan 
tangannya gemetar. Dia sudah menginjak Tartarus dan kekuatannya terkuras, jadi ini tidak 
baik. Tapi rasa malu seperti ini, pikir Ratu, mungkin tidak terlalu buruk. 

"... Dia pasti salah satu dari Ksatria Suci! Tetap waspada, kil- " 
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Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, si pemuja setan terbang. Pasti hebat, pikir 
Ratu. Gerakannya sangat cepat sehingga dia hampir tidak bisa mengikuti mereka dengan 
matanya. Dia memandang Luna, hendak memberitahunya bahwa dia tidak ingin 
melewatkan pertarungan ini, tetapi keparat kecil itu berada di punggungnya, sekarang, 
melihat bintang. Wanita jalang ini putus asa, terus menerus. 

"Siap atau tidak ... Keterampilan Pertama: Kung Fu ." 

Begitu pria itu mengucapkan kata-kata itu, sepertinya dia bertambah besar. Yang terjadi 
selanjutnya adalah pukulan lurus secepat sambaran petir. Setan yang menerima pukulan 
itu secara dramatis terlempar, bola salju melewati beberapa dari kelompok itu. Serangan 
itu, terus datang seperti angin puyuh. 

"Tunjukkan gerakanmu ...! Skill Kedua: Close Combat . " 

Dia terjun ke kerumunan pemuja setan, melepaskan serangkaian tendangan yang tak 
terhitung jumlahnya, diakhiri dengan tendangan lokomotif kekuatan penuh. Semuanya 
terlempar ke udara seolah-olah tornado telah menghantam mereka, membuat para pemuja 
setan panik. 

"Apa kamu tidak tahu? Anda tidak bisa lari dari naga ... Keterampilan Ketiga: Phoenix Fall . " 

Dengan tiga pukulan berturut-turut yang ganas diikuti oleh yang terakhir ke tanah ... 
ledakan energi berbentuk naga saat membawa sekitar 30 atau lebih pemuja setan ke arah 
cakrawala. Sekarang, setiap setan berada di tanah. Satu-satunya yang berdiri adalah pria 
dengan naga di punggungnya. Setelah melihat sekeliling pada pembantaian itu, dia 
menyisir rambutnya ke belakang dengan kedua tangan, dan menjatuhkan garis lain yang 
menggetarkan: "Berikan satu milenium yang baik bahkan sebelum berpikir untuk 
mengambil naga, pemula." 

(Dia sangat coooool!) 

Ratu hampir meneriakkan ini dengan keras. Jika para ksatrianya tidak ada di dekatnya, dia 
akan menangkupkan tangan di sekitar mulutnya dan berteriak keras. 
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Sebelum dia menyadarinya, bahkan Tartarus yang menutupi blok telah lenyap. Apakah 
para pemuja setan mengumpulkannya, entah bagaimana? 

"Kota yang aneh ..." 

Bahkan setelah amukan seperti itu, pria itu bahkan tidak berkeringat. Ketika Ratu 
bertanya-tanya apakah, mungkin, dia benar-benar memiliki sedikit darah naga di dalam 
dirinya, matanya yang tajam tertuju padanya. Hati Ratu tersandera oleh mata hitam yang 
bertemu dengannya. 

"Cewek di sana ... Kamu baik-baik saja?" 

"Y-Ya ..." 

('Yesh !?') 

Dia hampir menampar mulutnya sendiri, tetapi saat ini, dia merasa dia bahkan tidak bisa 
menunjukkan wajahnya kepada siapa pun. Mengerikan memikirkan ekspresi seperti apa 
yang dia miliki. 

"Kamu sangat ceroboh. Apa yang dilakukan anak ayam terhadap pria dengan belati? " 

(D-Dia mengkhawatirkanku ...?) 

Ratu berusaha mengingat kapan dia diperlakukan seperti ini yang terakhir. Itu pasti terjadi 
ketika dia masih kecil ... Meskipun dia tidak tahu kenapa, sesuatu yang hangat dan kabur 
sedang membengkak di dalam dirinya. 

"Yah, telepon saja aku kapan saja jika sampah itu mengganggumu ... Aku akan segera ke 
sana, di mana pun kamu berada." 

(Agghhhh, aku tidak bisa menerimanya! Hatiku! Pasti sudah berhenti seperti empat kali! 
Aku tidak bisa bertindak sendiri di sekitarnya, sekarang ... Jika dia tahu, aku akan mati! 
Tidak mungkin aku bisa jalani saja!) "U-Um ... Ma-maukah kau ... memberitahuku namamu 
...?" 

Suara manis yang memuakkan keluar dari mulutnya. Ratu tidak bisa mempercayai 
suaranya. Fuji, yang tadi mendengarkan di sampingnya, meludah. Ratu membuat catatan 
mental untuk membuatnya menyesal nanti. Sangat menyesalinya. 

"Hm? Aku Zero ... Zero Kirisame. " 

"Nol ... Um, maafkan aku ... Kamu terikat dalam ini ..." 

"Tidak masalah. Saya harus melindungi gelar petarung terbaik di dunia. " 

(Saya merasa seperti saya akan mimisan ...!) 
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Bagaimana mungkin semua yang dia katakan menyentuh hati Ratu tepat sasaran? Hatinya 
terus hancur menjadi simfoni yang manis. Ratu semakin yakin ... bahwa ini mungkin takdir. 

"Sepertinya banyak dari mereka yang terluka. Rawat mereka. Aku harus pergi. " 

"A-aku akan ...!" 

(Nol ... Kirisame ...) 

Naga perak di punggungnya terlihat sangat cerah. Sampai naga itu menghilang di tengah 
kerumunan, Ratu tidak berani berpaling sejenak. 

"Aku benar-benar menemukannya ... Takdirku ..." 

Seorang Bosozoku di dekade yang salah dan wanita paling vulgar di dunia ... itu benar-
benar takdir. Sementara itu, Warlkin, yang pernah dibuldoser oleh naga, sedang berlari 
melewati pinggiran kota, wajahnya memerah karena frustasi. 

"Orang aneh itu ... Setidaknya aku bisa mengumpulkan Tartarus ...!" 

Dia berlari melewati suatu tempat yang jauh dari jalan utama, membawa sebuah kotak 
besar. Dia sendiri yang berhasil melarikan diri di tengah kekacauan. Seorang pemimpin 
yang baik tahu kapan harus mundur. 

"Jadi itu Dragonborn yang dirumorkan ... Aku tidak pernah menyangka akan ada dua dari 
mereka!" 

Bahkan saat dia berlari, otak Warlkin berputar dengan sangat cepat. Monster terkutuk 
dengan darah naga di dalamnya. Makhluk yang menolak iblis dan menghanguskan bumi 
dengan raungan yang mengamuk ketika waktunya tepat. 

"Bajingan Anima itu ... Menjaga rahasia ini!" 

Pemimpin Animania, bangsa Animas di timur, tidak diragukan lagi adalah seorang 
Dragonborn. Namun, pemimpin itu adalah seorang wanita. Di seluruh benua, hanya ada 
catatan satu Dragonborn. Bahkan dia dilahirkan mengatasi rintangan ajaib. 

"Anak kecil itu ... Mereka akan terjun ke medan perang di negara ini!" 

Selain Ratu, sekarang para pemuja setan akan salah paham terhadap Zero. Apa yang dia 
lakukan sekarang? Di dekat tempat dia menyelinap ke kerumunan, ada seorang pria 
meringkuk di tanah dengan kedua tangan di atas kepalanya. 

"Sial...! Bunuh aku! Seseorang bunuh saja aku ...! " 
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Penampilannya sepertinya telah kembali ke Demon Lord yang biasa, tetapi luka mentalnya 
akan sulit untuk disembuhkan. Di luar titik rasa malu semata, mentalitas Raja Iblis telah 
benar-benar dipukuli hingga titik di mana bahkan bunuh diri melintas di benaknya. 

"Petarung terbaik di dunia !? Bodoh kau!" 

Kutukan Raja Iblis berlanjut. Meskipun, pada akhirnya dia harus menerima semuanya. 
Bahkan Zero adalah karakter yang dia ciptakan atas kemauannya sendiri. Terkadang, 
menjadi orang dewasa berarti menyeka diri sendiri. 

Maka, kemunculan Silver Dragonborn yang membenci kejahatan mulai menyertai rumor 
kedatangan Raja Iblis ... tanpa ada orang lain yang mengetahui bahwa mereka adalah orang 
yang sama. Kesalahpahaman ini akan menyebabkan kekacauan besar di Holylight. 

 

Zero Kirisame 

Ras: Manusia -- Umur:? 

 

 Senjata The Knuckles of Righteous Brawl 

Tinjunya. Daya Tahan Tak Terbatas. 

 Jaket Biker Armor Silver Dragon 

Jaket tradisional Bosozoku, dihiasi naga perak di punggung. Di dalam game, ini adalah 
armor langka dengan kemampuan khusus, sehingga Pertahanannya tidak ada. Pakaian 
yang dibordir dengan berbagai teks ini terlihat seperti dunia lain di dunia fantasi ini. Daya 
Tahan Tak Terbatas. 

 Item 750RS (ZII) 

Sepeda motor Zero. Ini jauh lebih cepat daripada kereta, dan bisa membawanya jarak jauh 
dalam sekejap. Dalam permainan, itu menghabiskan Stamina pengguna, tetapi memiliki 
efek meminimalkan jumlah Stamina yang dihabiskan dengan cara ini. 

 

Level: 1 -- HP: 165 -- Stamina: 300 -- Serangan: 7 (+85) -- Pertahanan: 7 (+73) -- 
Keluwesan: 8 (+80) -- Sihir: 0 -- Pertahanan Sihir: 0 (+55) 

Keterampilan yang Diperlengkapi: Pertama: Kung Fu Kedua: Pertempuran Dekat Ketiga: 
Phoenix Fall 
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Keterampilan Tempur: Dendam, Semangat, dll. 

Keterampilan Bertahan Hidup: Menjahit, dll. 

Duel Keterampilan: ? 

Kemampuan Khusus: Mad Flurry 

Statistiknya meningkat secara eksplosif melawan 'tim' dengan set Grudge pada mereka. 
Peningkatan statnya dinegasikan terhadap orang lain. Dia hanya bisa menukar Dendam 
hingga tiga kali sehari. 

Kemampuan Khusus: ? 

 

Petualangan dimulai 

Di jalan utama, yang terluka dibawa pergi saat orang-orang dengan tergesa-gesa 
memulihkan kota. Ratu, yang akan memimpin usaha dan menggonggong arahan pada 
semua orang dalam keadaan lain, duduk di kursinya menatap ke angkasa. Dia sepertinya 
tidak bisa mengumpulkan antusiasme untuk bertanggung jawab atas pemulihan hari ini. 
Meskipun dia mungkin terlihat agak tidak berdaya sekarang, Fuji tersenyum lembut 
menatapnya. Tidak ada pria di negara ini yang mampu memenuhi standarnya sebelumnya. 
Fuji khawatir ratunya akan menjadi perawan tua. 

"Benar-benar pria yang kurang ajar ..." pikir Fuji. Pria itu tidak menunjukkan keraguan 
dalam menghadapi para pemuja setan, dan sepertinya Tartarus pun menghindarinya. 

Tartarus bukanlah nama cairan itu sendiri, tetapi sebuah lubang raksasa yang terletak di 
tengah benua. Untuk waktu yang lama, negara-negara di utara terus berperang. Lubang 
tersebut mendapatkan namanya ketika orang-orang dari negara-negara tersebut mulai 
membuang mayat dari pertempuran ke dalam lubang. Penguburan membutuhkan waktu, 
tanah, dan uang. Negara-negara itu telah mengambil jalan pintas, dan memutuskan untuk 
membuang semuanya, dikabarkan sebagai pintu gerbang ke neraka. Orang mati memang 
tidak menceritakan dongeng. 

Rumor mengatakan, cairan aneh muncul dari lubang itu sesekali dan menyerang orang. 
Cairan hitam, yang dikabarkan merangkak keluar dari lubang sekitar sekali setiap abad, 
adalah musuh para pemuja malaikat, karena itu menguras semua kekuatan suci mereka. 

"Setidaknya, pria itu tidak melayani Malaikat kita." Fuji menyimpulkan, dan dia tidak salah. 
Tartarus akan menguras kekuatannya jika dia menggunakan kekuatan suci atau kekuatan 
apa pun yang selaras dengan para malaikat. Sebenarnya dia hanyalah seorang Bosozoku. 
Kebalikan dari malaikat, di satu sisi. Dia seharusnya berada di pihak yang mencabut hukum 
dan ketertiban. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Bagaimanapun, kita harus secara resmi mengundang orang itu ke negara kita." Fuji 
melanjutkan pemikirannya ... tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa pria ini dan Raja Iblis 
adalah dua sisi dari mata uang yang sama. 

† † † 

---Di dalam gerbong dalam perjalanan ke Kota Suci, Holylight 

"... Dan kemudian, Dragonborn itu menghantam tanah, dan orang-orang terbang! Seperti 
bwoosh! " 

"Wow, itu luar biasa!" 

Setelah meninggalkan kota Yahooo yang dilanda pertempuran, Luna dengan bangga 
menggambarkan pertempuran itu kepada Aku, seolah-olah dia sendiri yang melihatnya. 
Luna tidak sadarkan diri selama pertempuran, tetapi aku yang malang tidak meragukan 
kata-kata Holy Maiden. Tentu saja, Raja Iblis meringis di setiap sudut cerita. 

(Dragonborn ...!? Dia hanya seorang Bosozoku punk!) 

Raja Iblis berpikir untuk melompat keluar dari kereta karena rasa malu. Sementara 
tubuhnya tidak terkendali selama pergantian karakter, dia sadar sepanjang waktu, banyak 
yang membuatnya hancur. 

"Raja Iblis, mungkin Dragonborn itu akan menendang pantatmu juga! Itu akan menjadi 
harinya! " 

"Uh huh..." 

Dia menjawab dengan sikap apatis. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk ada pada 
saat yang sama. 

"Ngomong-ngomong, di mana para ksatria yang kamu miliki bersamamu, Luna?" 

"Hmm? Saya mengirim mereka pulang. Saya tidak membutuhkan mereka lagi. " 

"Kamu..." 

Seseorang di puncak pemerintahan suatu negara melakukan solo ... Itu adalah sesuatu yang 
tidak terpikirkan oleh standar Raja Iblis. Apalagi saat terjadi serangan teror dan upaya 
pembunuhan sehari sebelumnya. 

"Apa yang akan kamu lakukan jika ada situasi darurat lain?" 

"... K-Kamu akan berada di sana." 

"Hah? Kapan saya mendaftar untuk menjadi pengawal Anda? " 
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"Kancingkan! Aku tahu kamu melompat dengan sukacita di dalam untuk bersamaku! Dasar 
mesum! " 

Sebuah pembuluh darah menonjol di dahi Raja Iblis, tapi Aku (yang duduk di antara 
mereka) tertawa. 

"Ini akan sangat menyenangkan! Aku selalu ingin melakukan petualangan seperti ini! " 

"Nyata...?" 

"Lihat, dengarkan Aku. Bersumpahlah untukku, Raja Iblis! " 

Menatap ke bawah jari benar diri Luna menunjuk ke wajahnya, Raja Iblis hanya bisa 
menghela nafas. 

Setelah beberapa waktu berlalu dalam keheningan, Raja Iblis memikirkan beberapa item 
untuk dibuat. 

"Baiklah, kita akan pergi ke Kota Suci bersama. Tidak ada salahnya Anda memiliki gerbong 
ini ... Tapi Anda harus berubah menjadi sesuatu yang lebih tidak mencolok. " 

"T-Ubah ...? Kamu mencoba membuatku menjadi sesuatu yang mesum, bukan !? " 

"Bodoh kau. Pakai ini. " 

"Apa ini...? Dan di mana Anda menyimpannya? " 

Raja Iblis telah menghasilkan blazer. Dia pikir dia tidak akan menarik terlalu banyak 
perhatian pada dirinya sendiri berjalan di jalan dengan sesuatu seperti itu. Dia punya 
pilihan lain untuk ditarik, seperti seragam sekolah menengah, pakaian pelayan, gaun 
porselen, dan banyak lagi, tapi dia pikir mengeluarkan salah satu dari itu hanya akan 
memberi Luna lebih banyak amunisi untuk menyebutnya cabul. Di sisi lain, Pertahanan 
pakaian normal apa pun dari dunia ini tidak memuaskan. Pada akhirnya, dia dengan 
enggan memutuskan untuk menelan peluru dan menghabiskan sebagian dari SP-nya yang 
berharga. 

"Pertahanan 10 tidak terlalu baik, tetapi prioritas kami adalah menjaga orang-orang agar 
tidak mengetahui siapa Anda." 

"10 ...? Anda tahu, terkadang Anda mengatakan hal-hal aneh. " 

Mengabaikannya, Raja Iblis membuat item lain. ... Tusuk Pangsit Manis. Ini adalah item 
sekali tembak yang menyembuhkan SP pengguna sebanyak 50. Di dunia ini, itu 
diklasifikasikan sebagai obat ajaib. 

"Aku. Anda pasti lelah karena perjalanan. Saya tahu Anda tidak memiliki banyak 
pengalaman dalam gerbong. Makanlah ini. Itu manisan dari negara saya. " 
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"Wow ... Mereka sangat lucu! Aroma yang sangat manis, juga ... Terima kasih, Tuan Raja 
Iblis! " 

"I-Kelihatannya bagus ... Aku juga mau!" 

"Ada setengah lusin dari mereka. Hancurkan diri Anda sendiri. Aku akan merokok di luar 
sebentar. Silakan dan ganti saat saya di luar sana. " 

Raja Iblis keluar dari gerbong untuk disambut oleh langit cerah di atasnya. Menatapnya, dia 
menyalakan rokok dengan efisiensi yang terlatih. 

(Saya lebih baik menggiling beberapa SP entah bagaimana ...) 

SP-nya sudah turun menjadi hanya 50 dan beberapa perubahan, yang bukan angka yang 
nyaman. Raja Iblis bisa menyalahkan sebagian padanya karena dia memanjakan Aku dan 
Luna. 

(Sama seperti game, saya mendapatkan SP ketika saya bertarung ...) 

Opsi pertama yang terlintas dalam pikiran adalah bermain petualang, pokok dunia fantasi. 
Faktanya, ada juga petualang di dunia ini. Mereka melakukan berbagai pencarian, dan 
beberapa mengkhususkan diri dalam berburu monster sementara yang lain lebih seperti 
pemburu harta karun. Karena selalu ada perang di utara, pekerjaan tentara bayaran 
bukanlah cara yang tidak populer untuk meletakkan makanan di atas meja. 

(Saya tidak bisa membuat orang secara serius mematok saya sebagai Raja Iblis. Mungkin 
saya harus mencari pekerjaan harian.) 

Akira Ono, seorang pria Jepang yang bekerja pada intinya, mempertimbangkan opsi ini 
juga. Di sisi lain, prospek bekerja sembilan sampai lima di dunia fantasi, dari semua tempat, 
bukanlah sesuatu yang menyenangkan. 

"Miss Holy Maiden, ini sangat manis!" 

"Ah, berhentilah bersikap kekanak-kanakan, Aku. Seorang wanita yang sopan menikmati 
manisan dalam modera-Mmmmmm! " 

"Aku bahkan merasa tidak lelah lagi!" 

"Si cabul itu ... Dia mungkin mencoba menjatuhkan penjaga kita dengan makanan sehingga 
dia bisa melakukan hal-hal yang tak terkatakan kepada kita! Tapi ini sangat bagus! " 

'Sepertinya mereka sedang melakukan drama komedi,' gumam Raja Iblis, mendengar 
keributan dari kereta. Pada saat yang sama, pendengarannya yang sangat tajam 
menangkap keributan lain: orang-orang berteriak dan pedang bentrok. Dia menyipitkan 
mata ke kejauhan untuk melihat sepasang wanita dikejar oleh makhluk mirip serigala. 
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(Anda meminta dan Anda akan menerima ...) 

Sudut bibirnya menyeringai. Itu adalah ekspresi yang benar-benar menjadi Raja Iblis. 

Ke Kota Suci 

"Siap, Yukikaze?" 

Kata wanita itu sambil mencabut pedang dari punggungnya. Itu adalah pedang raksasa 
yang terlihat terlalu berat untuk diangkat, bahkan untuk kebanyakan pria. Ada banyak Batu 
Mantra yang tertanam di pedang, tetapi pengguna telah memilih untuk membuat pedang 
lebih berat dengan mereka daripada lebih ringan ... untuk meningkatkan Serangannya. Dia 
mengenakan jubah cokelat besar yang menutupi sebagian besar tubuhnya, tetapi bercak 
kulitnya yang terlihat melalui bukaan di jubahnya berwarna cokelat kopi, sesuai dengan 
iklim yang panas. Rambutnya pendek, mungkin agar tidak menghalangi gerakannya. Secara 
keseluruhan, dia tampak atletis. Rambut dan matanya merah menyala. Mikan adalah 
namanya, dan meskipun matanya tajam, penampilannya akan dianggap menarik oleh 
kebanyakan orang. Faktanya, dia adalah salah satu petualang paling terkenal di Holylight. 

"... Siap, prima, dan menetes." 

Seorang penyihir mungil yang menjawab nama Yukikaze memberikan balasan dengan 
konotasi berbahaya. Sesuai dengan namanya yang berarti 'angin salju' dalam bahasa 
Jepang, rambut dan mata Yukikaze berwarna putih cerah. Dari antara jubah hitamnya dan 
topi penyihir stereotip, matanya yang mengantuk mengintip. 

"Hanya ... tolong anggap serius," jawab Mikan. 

"Saya selalu mengambil itu serius." 

"Saya mendapatkan implikasi aneh ini setiap kali Anda mengatakan sesuatu." 

"Semuanya ada di telinga pendengar. Mungkin Anda frustrasi. " 

Suara Yukikaze lembut dan mengantuk, tapi memiliki suara sopran yang manis. 
Popularitasnya di Holylight sangat luar biasa, membuatnya seperti bintang pop. Bintang 
muda 15 tahun yang menggemaskan ini telah merebut hati sebagian besar anak laki-laki 
dan laki-laki di seluruh negeri. Di bawah jubahnya, bagaimanapun, adalah tubuh seorang 
anak laki-laki berumur lima belas tahun. 
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"Seharusnya ada sekumpulan Serigala Pasir di sekitar sini ..." 

"... Aku semua berkeringat karena panas ini. Terutama di dadaku. " 

"Kamu bahkan tidak punya ... Gaah, kamu membuatku gila!" 

"Kasihan, buta, Mikan. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang dapat melihat 
payudaraku yang indah. " 

Sambil menggaruk-garuk kepalanya, Mikan mengabaikan komentar itu. Garis percakapan 
ini bukanlah hal baru bagi mereka. Seekor Serigala Pasir adalah ancaman yang layak 
dengan sendirinya, tetapi jumlah mereka meledak begitu mereka membentuk satu 
kelompok, membuat mereka sangat berbahaya. Sekelompok mereka bisa jadi cukup agresif 
untuk menyerbu ke kota yang terlindungi dengan baik, jadi desa yang tidak siap tidak 
memiliki kesempatan melawan penyerbuan mereka. Inilah mengapa sangat penting untuk 
menurunkan paket saat masih relatif kecil. Ketika pasangan itu tiba di titik di mana 
kawanan itu terlihat, mata mereka membelalak. Tidak ada sekumpulan Serigala Pasir di 
sana, tapi gerombolan mereka yang sangat banyak. 

"Nggak nggak nggak! Kami tidak bisa menangani itu! " 

"... Aku tidak bisa menerima sebanyak itu. Hanya ada satu dariku. Dengan hanya satu 
lubang. " 

"Ini bukan waktunya!" 

Melihat mereka berdua membuat keributan saat mereka berlari ke arahnya, Raja Iblis 
tertawa. Tapi kemudian, warna wajahnya mulai menghilang saat dia menyadari berapa 
banyak serigala yang mengejar gadis-gadis itu. 

(Apa ...!? Berapa banyak dari mereka !?) 

Setetes keringat dingin menetes di wajahnya (sekarang tanpa senyuman) dan bahkan 
rokok pun keluar dari mulutnya. Semacam ketakutan utama mengental di dalam dirinya. 
Tidak peduli seberapa kuat perlindungan yang dimilikinya, banyaknya gerombolan itu 
menimbulkan ketakutan alami pada Raja Iblis, seperti yang akan terjadi pada siapa pun. 

(Ratusan dari mereka ... Tunggu, ini kereta!) 

Kereta api adalah fenomena yang kadang-kadang terlihat di MMO, di mana pemain yang 
melarikan diri dari musuh menyebabkan banyak dari mereka mengejar mereka, sampai 
pemain yang tidak terlibat pun terjebak dalam kekacauan itu. Tidak peduli niatnya, 
membuat kereta adalah tabu yang kuat menurut etiket MMO. 

"Kamu! Lari!" 

"... Terserah kamu, sekarang, Silver Fox. Chao. " 
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(Persetan dengan mereka! Ambil tanggung jawab dan segera dimakan!) 

Raja Iblis hampir meneriakkan ini dengan keras, tapi entah bagaimana menahannya. Jika 
dia melarikan diri, Aku dan Luna akan berada dalam bahaya. 

(A-aku bisa melakukan ini ... aku tahu aku bisa. Aku hanya harus berusaha cukup keras!) 

Dengan motivasi diri yang putus asa, Raja Iblis membesarkan dirinya sendiri. 

(Aku punya perisainya. Ini baik-baik saja. Ini baik-baik saja. Ini baik-baik saja. Ini ... baik-
baik saja, kan?) 

Di dalam game, tentu saja, perisainya hanya diaktifkan melawan manusia lain. Dengan 
napas dalam-dalam, Raja Iblis menenangkan dirinya sendiri ... Kemudian, mengingat 
karakter Hakuto Kunai, dia mulai berbicara untuk mencocokkan dengan sempurna apa 
yang akan dikatakan oleh bos terakhir permainan dalam situasi ini. 

"Bodoh ... Mengapa lari dari gerombolan binatang buas yang menyedihkan?" 

Raja Iblis berkata melihat kedua gadis itu melarikan diri, tapi dia berbicara lebih banyak 
pada dirinya sendiri. Begitu dia mengatakannya dengan lantang, bahkan asap yang dia 
embuskan memberinya keberanian. Oh, keajaiban otak manusia. 

"Aku. Luna. Tetap di gerbong ... " 

Berdiri di jalur gerombolan, Raja Iblis bersiap untuk benturan. Ketika serigala di depan 
gerombolan menerjang ke arahnya, Raja Iblis mengatupkan mata dan giginya ... tetapi 
sebelum taring serigala bisa mencapainya, ping yang familiar terdengar, dan serigala itu 
langsung terpental dari penghalang. . Rasa lega perlahan menyebar ke seluruh Raja Iblis ... 

(Aku menang ...! Bagian pertama sudah berakhir!) 

Dia hampir mengepalkan tinjunya dalam kemenangan, tetapi menjaga semua kegembiraan 
itu tetap tertanam, dia hanya menyalakan rokok dengan sikap yang tidak berani. Mengingat 
bahwa gadis-gadis itu bisa saja menonton dari kereta, Raja Iblis ingin terlihat sekeren yang 
dia bisa. Sayangnya, sifat manusia yang tragis. 

"Setelah kamu menunjukkan taringmu padaku ... binatang atau manusia, aku tidak akan 
menahan," kata Raja Iblis, dengan tenang. Dia memutuskan untuk mulai melatih 
Keterampilannya dalam pertempuran melawan hewan-hewan ini. Itu adalah kesempatan 
sempurna yang dia cari, karena dia belum benar-benar mengalami pertarungan nyata di 
dunia ini. 

"Ambil napas terakhirmu di lenganku ... Keterampilan Pertama: Serang ." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tangannya bergerak terlalu cepat untuk diikuti oleh mata telanjang, dan Raja Iblis 
melemparkan pisau ke gerombolan itu, mengiris beberapa lusin serigala. Detik berikutnya, 
tubuhnya melompat dengan kecepatan kilat. 

(Sialan ...!) 

Dunia sepertinya bergerak dalam gerakan lambat, di mana semuanya hampir terhenti, 
kecuali untuk Raja Iblis. Sekarang, dia benar-benar terlibat. 

"Mata rendahanmu ... tidak punya hak untuk menatapku ...! Skill Kedua: Eye Gouge . " 

Dalam sekejap, tangan kanan Raja Iblis menarik garis horizontal lurus di udara, menebas 
mata setiap serigala di sekitarnya. Pecahan mulai mengalir dari tangan kiri Raja Iblis: zat 
seperti pasir yang dibuat oleh Kekaisaran yang menghalangi penglihatan musuh di sekitar 
selama setengah menit. Serigala berteriak dalam kebingungan sebelum berbalik untuk 
melarikan diri. Untuk menendang mereka saat mereka jatuh, Raja Iblis berkata: ... Apa 
kamu tidak tahu? 

"Kamu tidak bisa lari dari Raja Iblis ... Keterampilan Ketiga: Demam Gila ." 

Pisau di tangan kanan Raja Iblis menari-nari, memotong serigala yang tak terhitung 
jumlahnya dengan setiap gelombang lengan. Akhirnya, Raja Iblis dengan paksa 
melemparkan pisaunya ke tengah gerombolan. Gelombang kejut meletus saat mendarat, 
meletuskan pilar api raksasa. Sudah cukup banyak serigala untuk berkerumun di setiap inci 
di sekitarnya, tetapi sekarang mereka dilalap api satu demi satu, segera berubah menjadi 
abu. Pada akhirnya, gerombolan serigala telah berkurang dari sekitar tiga ratus menjadi 
lima. Kelompok yang tersisa menggeram mati-matian, seolah menyembunyikan teror 
mereka. 

"Hanya binatang buas, bagaimanapun juga ... Itu bukan pekerjaan rumah." 

Dengan berani menghisap rokoknya, Raja Iblis menjatuhkan kalimat ini. Dia pasti mulai 
menikmatinya di suatu tempat di sepanjang jalan, saat dia mulai menjadi bagiannya. 
Mungkin dia ingin mengeluarkan tenaga setelah kegagalan Bosozoku. 

"Sudahkah Anda mempelajari betapa tidak pentingnya keberadaan Anda ...? Kalau begitu 
enyahlah. " 

Atas perintah ini, serigala-serigala itu bergegas pergi. Sekarang jumlah mereka sangat 
sedikit, itu akan memakan banyak waktu sampai Serigala Pasir akan membentuk kelompok 
lengkap lagi. Sementara gerombolan telah berhasil dikirim, sepasang petualang memiliki 
beberapa pemikiran saat menyaksikan pemusnahan ini. 

"Itu ... Raja Iblis yang telah kita dengar tentang ...!" 

Mikan gemetar pada pertarungan satu sisi yang baru saja terjadi di depannya. Sebenarnya, 
itu bukanlah pertempuran, melainkan pembantaian. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, 
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tapi dia menyaksikan Serigala Pasir menabrak tembok aneh bahkan sebelum mereka bisa 
mencapai pria ini. Segala sesuatu tentang dia berada di luar bidang pengetahuannya. 
Terlebih lagi, dia baru saja menyebut dirinya Raja Iblis! 

"... Rubah perak itu licik ... Pantatku kesemutan." 

Yukikaze merasakan denyut panas di pantatnya setelah menyaksikan pukulan satu sisi itu. 
Sementara Serigala Pasir tidak pernah mencapai rubah perak itu karena penghalang 
misterius, dia bertekad untuk menaklukkan rintangan apa pun untuknya ... Bahkan 
rintangan di bawah jubahnya. 

"Benda itu berbahaya ...!" 

"...Sangat berbahaya. Kesucian saya dalam bahaya. " 

"Lebih baik kita pergi ke Kota Suci dan membuat laporan!" 

"... Lebih baik aku pergi ke Kota Suci dan membersihkan diriku sendiri." 

Meskipun percakapan mereka tidak kompak, itu bukanlah hal baru. 

Sementara itu, Aku yang tadi menonton dari gerbong berkata dengan semangat: 

"Wow, Tuan Raja Iblis! Jantungku berdebar sangat kencang ... " 

Menempatkan tangannya di hatinya, Aku dengan senang hati menutup matanya. Dia telah 
menyelamatkannya dari kehidupan tanpa tujuan. Dia selalu melindunginya, tanpa gagal. 
Bahkan jika Raja Iblis ternyata adalah orang yang benar-benar jahat, Aku tahu bahwa dia 
tidak bisa meninggalkannya. Jika memang begitu, dia siap untuk mengambil alih seluruh 
dunia di sisinya. 

"... Apakah kalian berdua bersikap baik? Berbicara denganmu, Luna. " 

Raja Iblis kembali ke gerbong, dengan santai mengambil tempat duduk. Luna sudah 
berganti ke blazer, yang menambah kesan anggun pada penampilannya. Dia setidaknya 
terlihat seperti seorang putri sekarang. Mungkin terganggu dengan rok yang cocok dengan 
blazer, Luna memekik dengan wajah memerah. 

"I-Itu tidak terlalu buruk ... Tetap lindungi aku seperti itu." 

"Aku tidak melindungimu secara khusus ..." 

"A-Ngomong-ngomong, apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu !? Kamu tahu!?" 

Raja Iblis menghela nafas secara internal. Bagaimanapun, dia adalah orang dewasa, 
meskipun menurut definisi yang paling dasar. Dia sangat sadar apa yang harus dikatakan 
kepada seorang gadis yang baru saja berganti pakaian baru. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Terlihat bagus untukmu. Terlihat sangat bagus, sebenarnya. " 

"D-Duh ... Seorang wanita sepertiku tampak hebat dalam segala hal!" 

Luna menyatakan ini dengan gembira, membusungkan dadanya yang tidak ada. Namun, 
pendengaran Raja Iblis tidak merindukannya dengan diam-diam berbisik 'hee hee ... aku 
tahu itu!' di bawah nafasnya. Pendengarannya yang sangat tajam tidak mungkin 
melewatkan setetes pun dari jarak satu mil. Bukan takdirnya untuk menjadi tipe 
protagonis yang terlihat di anime rom-com yang tetap tidak menyadari pemujaan gadis-
gadis di sekitarnya. 

† † † 

"Aww ... Semua doggo yang saya kumpulkan hilang," seorang gadis berkata dengan lembut 
saat dia melihat kereta pergi. Dia memiliki telinga kucing di kepalanya, dan bahkan 
memakai sarung tangan yang menyerupai cakar harimau. Dia adalah seorang Anima, 
sesuatu seperti hibrida manusia-binatang. Tingkat yang sangat tinggi, pada saat itu. 

Untung aku menemukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada doggo. 

Wajahnya bahkan dicat dengan garis-garis macan. Berbeda dengan wajahnya yang mungil, 
kekuatan fisiknya sangat luar biasa. Faktanya, di belakangnya ada Perisai Liger, monster 
yang jauh lebih mengancam daripada Serigala Pasir, mempersembahkan bagian atas 
kepalanya kepada gadis itu sebagai tanda kepatuhan. Serangan hanya dengan satu Shield 
Liger akan memaksa Holylight untuk mengerahkan Ordo Ksatria mereka. Meski begitu, 
akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya dalam proses menjatuhkan makhluk itu. 

"Apakah dia benar-benar Raja Iblis? Itu raja Hellions, bukan? Kenapa dia bersama manusia? 
Mengapa dia dengan seorang Holy Maiden? " 

Sesuai dengan penampilannya yang lebih muda, dia mengungkapkan pikirannya dengan 
lantang. Animas bertetangga dengan wilayah Hellion, dan terlibat dalam perang jangka 
panjang dengan mereka. 

"Bagaimanapun, itu tidak akan menyenangkan jika dia berhasil mencapai wilayah Hellion." 

Pikiran gadis itu melonjak ke mana-mana. Seperti yang disarankan oleh penampilannya, 
berpikir sepertinya bukan keahliannya. 

"Tapi ... dia mungkin bisa mengalahkan mereka ..." kata gadis itu, dan melompat ke 
punggung monster di belakangnya. Tanpa perintah apapun, makhluk itu lepas landas, 
menyusut ke cakrawala dalam sekejap. 

Sementara perjalanannya tampak panjang namun singkat pada saat yang sama, rombongan 
Raja Iblis mendekati Kota Suci. Pasti akan ada pertemuan dan masalah baru menunggu di 
depan. Raja Iblis, Putri Jahat, Perawan Suci, Dragonborn perak -- rumor yang menyebar 
dengan cepat -- dan para pemuja setan sekarang ada dalam foto bersama mereka. 
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Malapetaka yang ditimbulkan oleh Raja Iblis akan mencapai tingkat bencana nasional ... 
Tapi itu agak jauh. 
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Volume 1 Chapter 3 

Bab Tiga: Masalah di Kota Suci 
Tentara Raja Iblis Muncul 

---Perjalanan ke Kota Suci, Holylight 

"Hah ha ha! Akhirnya! Waktunya akhirnya-kfah gfah! " 

Raja Iblis telah turun dari gerbong untuk beristirahat, tapi begitu dia membuka layar 
Admin, dia mengeluarkan suara tawa yang gila. Akhirnya dia tertawa sendiri sampai batuk. 
Itu terlihat sangat bodoh. 

"Aku tahu dia idiot." 

"M-Master Demon Lord adalah ... hanya pelawak!" 

Aku berusaha menyelamatkan situasi, tapi tatapan Luna tetap tajam. Faktanya, hal itu 
semakin menuduh pada detik. 

"Pandangan itu ... Dia sedang memikirkan sesuatu yang mesum." 

"T-Butt ...?" 

Tersipu, Aku menutupi bagian belakangnya. Luna membuktikan dirinya memberikan 
pengaruh buruk pada Aku selama beberapa hari terakhir bepergian bersama. Tanpa 
mempedulikan mereka, Raja Iblis mengoceh: "Aku punya beberapa kontemplasi yang harus 
dilakukan ... Masuk ke pangkalan, agar aman." 

Setelah mengatakan ini dengan sikap show-boating yang aneh, dia menghasilkan basis 
yang dia buat hari sebelumnya, dan dalam sekejap, pada saat itu. Mewujudkan bangunan 
yang dibangun dengan baik dalam waktu kurang dari satu detik ... jika itu adalah mantra 
sihir, ini akan menjadikan Raja Iblis salah satu penyihir terbaik di dunia ini. 

"Oh, rumah ajaib! Saya selalu ingin melihat apa yang ada di dalamnya. " 

"Nona Perawan Suci! Ada bak mandi drum minyak di sana! " 

"Drum minyak? Apa itu?" 

Saat mereka mengobrol di pangkalan, Raja Iblis memanggil kusir. Dia sangat perhatian dari 
waktu ke waktu ... atau mungkin itu hanya sifat Jepangnya. 

"Silakan, silakan bergabung dengan mereka." 
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"A-aku tidak akan berani, tuan ...! Aku akan memberi makan kuda di sini. Tolong jangan 
hiraukan aku. " 

Sang kusir menundukkan kepalanya ke bahunya. Secara refleks, Raja Iblis menjawab 
dengan anggukan sopan. Dia tipikal pria Jepang. 

"Kalau begitu, minumlah salah satu ini, tolong ... Ini akan menyegarkan." 

Raja Iblis menyuruh kusir memegang Mild Heaven ke mulutnya dan menyalakan rokok 
untuknya. Dengan semua warna terkuras dari wajahnya, kusir itu hampir menangis, tetapi 
menguatkan dirinya dan menarik napas. Dia pasti berpikir bahwa dia akan tercabik-cabik 
jika dia menolak. Dari sudut pandangnya, Raja Iblis adalah eksistensi yang mengalahkan 
seorang Holy Maiden dan para ksatrianya sendirian, serta dengan acuh tak acuh 
memusnahkan lautan Serigala Pasir. Sang kusir melihat di hadapannya tidak lain adalah 
Raja Iblis yang bonafid. 

"A-Bahuku ... terasa ... lebih ringan ..." 

Pekerjaan kusir melibatkan penggunaan tangan dan bahunya dalam waktu lama. Kusir ini 
telah bekerja untuk Gereja Suci selama bertahun-tahun, membangun kelelahan di 
pundaknya. Sekarang, semua itu lumer dengan sensasi yang menyegarkan. Ini karena 
rokok Raja Iblis masing-masing memiliki efek untuk menyembuhkan 40 Stamina. 
Mempertimbangkan bahwa Stamina seorang prajurit tingkat atas di dunia ini sekitar 50, 
bagi orang normal, menyembuhkan 40 Stamina seperti mendapatkan tubuh yang baru. 

"T-Terima kasih, Pak ..." 

"Sangat penting untuk beristirahat ketika Anda bisa selagi bekerja." 

Sang kusir hanya bisa memalsukan senyuman berkedut sebagai tanggapan. Meskipun 
semua kelelahannya hilang, wajahnya hanya kehilangan warna dari menit ke menit. Dia 
tampaknya ketakutan dengan apa yang mungkin ada di mulutnya. Apakah Raja Iblis akan 
meminta jiwanya sebagai imbalan? Apakah ada kutukan di atasnya yang akan 
menyebabkan kematiannya dalam beberapa hari? Kusir itu meringkuk dalam ketakutan 
yang salah tempat. 

(Baiklah ... Aku cukup dewasa dan mudah didekati.) 

Raja Iblis melakukan usaha yang sia-sia lagi. Dia sepertinya belum mengerti bagaimana 
orang lain memandangnya. Bahkan senyumnya mengintimidasi, membuatnya sulit bagi 
kebanyakan orang untuk merasa nyaman dengan kehadirannya. Sementara Aku dan Luna 
sudah terbiasa, butuh waktu lama. 

(Sekarang, saya benar-benar harus mengambil keputusan ...) 

Dia akhirnya mulai memikirkan pertanyaan besar itu. Ketika dia membuka layar Admin, 
sebuah pesan yang mencengangkan muncul: 
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Selamat! 

SP Anda lebih dari 1000! 

Terbuka: Penasihat Panggil 

Terbuka: Penghakiman Terakhir 

(Akhirnya, saatnya ...) 

Menyalakan rokoknya sendiri, Raja Iblis menyipitkan mata ke udara. 

(Pertempuran terakhir itu pasti telah menjaringku semua SP ini ...) 

Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, semua roda penggerak mental Raja Iblis 
berputar. Dia berakhir dengan 1200 atau lebih SP setelah mengalahkan gerombolan 
Serigala Pasir. Rasanya seperti dia baru saja memenangkan lotere. 

(Panggil Penasihat ... untuk 1000 SP, ya?) 

Perintah itu sangat mahal, tetapi dia yakin itu akan sepadan. Para penasihat berada di 
bawah komando Hakuto Kunai, dan mereka diciptakan untuk melindungi Kastil Tanpa 
Tidur. Salah satu dari mereka bisa menjadi tentara. Baik untuk melindungi party dan untuk 
memperluas pilihannya, memanggil penasihat tampaknya sangat penting bagi Raja Iblis. 

(Lalu ... pertanyaannya adalah siapa yang harus dipanggil.) 

Kunai telah memerintahkan pasukan dua ribu orang, semuanya dipersenjatai dengan 
perlengkapan perang kontemporer, tapi mereka adalah gerombolan tak berwajah di dalam 
game ... yang meninggalkannya dengan delapan orang yang benar-benar bisa dia panggil 
sebagai penasihat. Empat wanita dan empat pria. Empat dari mereka lebih muda, 
sedangkan empat lainnya lebih tua. 

(Pikirkan ... Siapa yang paling saya butuhkan?) 

Raja Iblis merenungkan lapisan demi lapisan pemikiran ke depan. Dia mungkin tidak 
memiliki akses ke SP sebanyak ini lagi. Itu adalah keputusan sekali seumur hidup. Dia 
mengingat setiap detail terakhir yang dia bisa tentang latar belakang para penasihat yang 
dia buat. 

Penasihat pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Ren Miyaoji. Mewujudkan segala 
sesuatu yang ingin dilihat Akira Ono sebagai desainer game, dia adalah penasihat terbaik 
yang pernah ada. Seorang master seni bela diri yang cantik dan brilian, lahir dari kelahiran 
bangsawan, dia adalah seorang gadis berusia enam belas tahun yang terlalu sempurna 
untuk pernah ada di dunia nyata. Hebatnya, meski HP-nya lebih rendah, statistik 
keseluruhannya bahkan melebihi Hakuto Kunai, bos terakhir dari game tersebut. Sebagai 
bos terakhir fungsional kedua dari permainan tersebut, dia adalah sumber dari banyak 
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pengalaman yang menyedihkan bagi para pemain. Pada saat yang sama, dia adalah 
karakter paling populer di antara mereka. Terlepas dari statusnya sebagai karakter musuh, 
dia memiliki pesona yang cukup untuk disukai oleh kebanyakan orang yang memainkan 
game tersebut. Dia akan tampak sedingin es di permukaan, tetapi memiliki hati yang baik. 
Secara rahasia, (Tidak bisa salah dengan Ren ...) 

Ren juga setia. Karena masa lalunya, dia berada dalam posisi untuk tidak memendam 
apapun selain rasa terima kasih yang besar kepada Kunai. Dia tidak perlu khawatir Ren 
menyerangnya secara tiba-tiba. Dari apa yang bisa dia ketahui dengan menonton Zero dari 
dalam, karakter dari game memiliki keinginan bebas mereka sendiri, dan bertindak sesuai 
dengan itu. Dengan kata lain, mereka setia pada backstory mereka. Panggil penasihat 
berbahaya, dan Raja Iblis bisa saja terbunuh. 

Kandidat berikutnya yang terlintas dalam pikiran adalah salah satu penasihat muda 
lainnya, Akane Fujisaki. Dia seumuran dengan Ren, tapi Akane adalah matahari bagi bulan 
Ren yang tenang dan tenang. Cara yang kurang sopan untuk mendeskripsikannya adalah 
sebagai orang idiot yang tidak berpikir. Dia menyukai anime, komik, dan video game, dan 
merupakan seorang geek yang ekstrover. Dia akan sangat menghargai dipanggil ke dunia 
fantasi lebih dari siapapun. Dalam pertempuran, dia mengkhususkan diri dalam 
perkelahian jarak dekat. Untuk beberapa alasan, dia mengenakan gaun cina dan memegang 
sepasang tonfa, menjadikannya yang tercepat di antara para penasehat. 

(Dia akan membuat "C" menjadi gila di sini! Aku tidak bisa menerimanya!) 

Selanjutnya, dia memikirkan Yu Kirino, seorang anggota yang lebih tua. Dia adalah seorang 
dokter dan ilmuwan jenius. Menurut latar belakangnya yang mengerikan, dia telah 
melakukan eksperimen manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk memuaskan 
dorongan sadisnya dan dalam mengejar tujuan seumur hidupnya untuk mengungkap 
misteri tubuh manusia. Pada akhirnya, dia telah membunuh lebih dari delapan ratus 
pasien, membuatnya dijatuhi hukuman mati oleh tribunal etika. Pada usia dua puluh dua 
tahun, dia adalah kecantikan yang elegan dengan jas lab. Mengingat latar belakangnya, Raja 
Iblis merasakan menggigil di punggungnya. Dia bertanya-tanya apa yang bisa terjadi jika 
dia hidup kembali dengan keinginan bebas? Dia tidak yakin bahwa dia akan terus 
melayaninya tanpa pertanyaan. 

(Tapi Yu bisa menyembuhkan penyakit atau cedera apa pun.) 

Meskipun dia adalah seorang dokter yang brilian atas kemampuannya sendiri, Kemampuan 
Khususnya hampir menghancurkan permainan. Dia bahkan bisa menyembuhkan kaki Aku 
dalam sekejap, pikir Raja Iblis. Pengalaman langsungnya dengan berbagai kekuatan dari 
game, yang sekarang terwujud di dunia ini, membuatnya yakin akan hal itu. 

Penasihat wanita terakhir adalah Shizuka Matoba. Dia seumuran dengan Yu, tapi lebih gila. 
Setelah berulang kali melakukan pembunuhan yang tidak masuk akal di ibu kota 
Kekaisaran, Alam Kerajaan, dia mendapatkan julukan Bencana Berjalan. Menurut latar 
belakang ceritanya, dia membunuh semua orang yang dia hubungi tanpa kecuali, 
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membawa kekacauan di Royal Realm. Terlahir dengan jimat karena membongkar tubuh 
manusia, dia adalah pembunuh berantai psikopat untuk buku sejarah. Serangannya 
menyaingi Ren, dan mengamuk dalam pertempuran. 

(Tidak mungkin! Aku orang mati jika aku memanggilnya!) 

Sambil menggelengkan pikiran dari kepalanya, dia mencoret Shizuka dari daftar kandidat 
mentalnya. Di saat yang sama, dia juga mencoret keempat penasehat pria dari daftar, 
karena semua kekuatan mereka terlalu terpusat pada pertarungan. Di dunia ini, sejauh ini, 
Raja Iblis tidak kesulitan menangani pertempuran sendiri. Dia ingin memanggil seorang 
penasihat yang bisa melakukan sesuatu yang dia tidak bisa. 

(... Yu adalah orangnya.) 

Sementara Raja Iblis tidak mengharapkan penyakit menimpanya, dia harus bersiap untuk 
yang terburuk. Karena Yu juga seorang ilmuwan, dia berharap dia bisa membuat sesuatu 
untuk melawan mantra sihir juga. Masalahnya adalah pilihannya yang berbahaya, serta 
kecerdasannya yang sangat tajam. Jika dia membiarkannya, dia akan pergi berkeliling 
membunuh tanpa berpikir dua kali, membedah orang sampai ke isi hatinya, bertindak 
hanya untuk memuaskan keinginannya. Singkatnya, dia memiliki jimat khusus untuk anak 
laki-laki yang lebih muda ... sebenarnya, Raja Iblis tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 
memanggilnya. 

(Sialan ... Kenapa aku harus membuat mereka semua jadi aneh !?) 

Raja Iblis mengutuk masa lalunya. Backstories yang dia ciptakan sekarang kembali 
menggigitnya. 

(Gah, lakukan saja ...! Setidaknya aku bisa menangani Yu jika dia memutuskan untuk 
menyerangku.) 

Trio NPC yang tidak berada di bawah perintah Kunai muncul di benak Raja Iblis. Jika 
mereka muncul di sini, Raja Iblis tidak yakin bahkan dia bisa menangani mereka. Dengan 
lega, dia memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang ada dalam daftar. 

"Fitur Admin ... Panggil Penasihat." 

Dengan keputusannya yang diambil, Raja Iblis mengucapkan kata-kata itu. 

(Aku ... mengatakannya. Ini ... mulai.) 

Tidak ada jalan kembali. 

"Yu. Datanglah ke sini ke hadapanku ... " 
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Yu Kirino 

"Yu. Datanglah ke sini ke hadapanku ... " 

Dengan panggilan itu, dua pilar cahaya, satu hitam dan satu putih, muncul di depan Raja 
Iblis. Ketika pilar bergabung menjadi satu, seorang wanita muncul, mengenakan jas lab. 
Kebanyakan akan memanggilnya cantik. Rambut hitam panjang lurus dan sosok jam pasir. 
Bagi banyak orang, dia memiliki penampilan wanita yang ideal. 

"Siap melayani Anda, Pak Sekretaris." 

Raja Iblis merasakan nostalgia. Gelar resmi Hakuto Kunai di Kekaisaran adalah Sekretaris 
Manajemen Kebahagiaan Warga. Dia menjawab dengan sikap yang menjadi judul itu, saat 
dia perlahan, dan hati-hati, mengukur penasihatnya. 

"Iya. Terima kasih sudah datang..." 

"Atas perintah Anda, Pak Sekretaris, saya akan pergi ke mana pun ... Apakah kita berada di 
arena berikutnya?" 

Melihat sekeliling pada pemandangan yang tidak biasa, Yu tampak sedikit bingung. Ada 
aura kecantikan yang aneh ketika wanita sedingin es itu menunjukkan ekspresi seperti itu, 
tapi saraf Raja Iblis hampir meledak. 

(Dia berbicara ... Semua sendiri.) 

Menonton karakter yang dia ciptakan bergerak dan berbicara di depan matanya 
membangkitkan emosi yang kuat di dalam Raja Iblis, tetapi dia tidak punya waktu untuk 
menonton dengan kagum, saat ini. Saat dia mempertimbangkan berapa banyak yang harus 
dia katakan, dia menyadari: (Bagaimanapun ... Dia gila seksi ...) 

Yu telah mengumpulkan popularitas fanatik dari komunitas pemain masokis. Sekarang, 
Raja Iblis mulai mengerti dari mana mereka berasal. Perlu dicatat bahwa Yu dan Shizuka 
juga sangat populer di kalangan pemain wanita. Karakter wanita yang kuat pasti menarik 
bagi wanita maupun pria, dia membayangkan. 

"Sekarang, dari mana harus memulai ... Pertama-tama, kita tidak berada di Kekaisaran. 
Tidak pula di negara lain mana pun, dalam hal ini ... " 

Dengan hati-hati, Raja Iblis membentuk kata-katanya saat dia mengamati Yu. Dia yakin 
bahwa tidak ada penasihatnya yang pernah berpikir bahwa Kekaisaran dan dunia tempat 
tinggalnya semuanya ada di dalam dunia digital video game. Pastinya, mereka tidak ragu 
bahwa mereka hidup di Bumi, dan di dunia nyata. Jelas, mereka tidak akan mempercayai 
Raja Iblis jika dia memberi tahu mereka bahwa dunia mereka diciptakan oleh seseorang ... 
dia. 
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Masih dengan hati-hati memilih kata-katanya, Raja Iblis menjelaskan apa yang telah terjadi 
padanya sejauh ini. Tiba-tiba muncul di Hutan Besar. Diserang oleh makhluk seperti iblis. 
Fakta kalau Malaikat Jatuh sepertinya berhubungan dengan penyebab semuanya. Bahwa 
mereka sedang menuju ke Kota Suci sekarang ... Tidak peduli seberapa fasihnya dia 
memilih kata-kata untuk menggambarkan mereka, kejadian ini sepertinya tidak masuk 
akal. Tapi Yu menyimpan ekspresi serius saat dia bergantung pada setiap kata Raja Iblis, 
berpikir keras di sana-sini. 

"Kedengarannya seperti serangan transportasi paksa, tapi ... Ya, pemandangan di sekitar 
kita memang tampak berbeda dari dunia kita." 

"Senang Anda bisa mengerti dengan cepat. Adapun tujuan kami ke depan ... " 

Dia menjelaskan niatnya untuk melihat Ember Angel, dan bahwa kekuatannya akan 
terbuka saat dia mengumpulkan lebih banyak SP. Setelah mendengar semua ini, Yu 
merenung sejenak dengan tangan di dagunya, tetapi segera memberikan penilaiannya. 

"Tidak peduli bagaimana kita berakhir di sini, Pak Sekretaris, saya percaya bahwa Kastil 
Tanpa Tidur akan menjadi suatu kebutuhan ..." 

"... Hm." 

Dia memberikan jawaban yang tidak jelas, tetapi sebenarnya, Raja Iblis tidak berpikir itu 
terlalu penting. Mereka bisa dengan mudah tinggal di pangkalan, atau tinggal di 
penginapan saat berada di kota. Membangun benteng kontemporer raksasa di dunia fantasi 
ini pasti akan membuat orang menyebutnya Kastil Raja Iblis. Dia berpikir untuk 
membangunnya lebih awal, tetapi dia berpikir lebih baik sejak itu. 

(Itu hanya menyiapkan beberapa pahlawan untuk datang dan membunuhku ...) 

Tentu saja, dia tidak berniat membiarkan pahlawan tersebut membunuhnya, bahkan dalam 
kasus seperti itu. Dia sudah merawat seorang Holy Maiden dengan sesi pukulan yang 
sengit. Bahkan jika seseorang seperti Pahlawan Fulan, atau Jadi dan Jadi Cahaya telah 
menantangnya, dia hanya bisa membayangkan bahwa hasil akhirnya akan sama seperti 
ketika Luna menyerangnya. 

"Betapa menentukan bahwa kita berakhir di sini, Pak Sekretaris." 

"Ya ... Saya pikir itu juga sangat menentukan." 

"... Saya senang Anda setuju, Pak." 

Saat Yu menunjukkan senyuman yang mempesona, jantung Raja Iblis berdetak kencang. 

(Cewek ini adalah pemburu rubah perak!) 

Mengingat dia juga populer di kalangan wanita lain, 'femme fatale' mungkin lebih akurat. 
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"Sekarang sudah jelas apa yang harus kita lakukan di negeri asing ini, Tuan." 

"Kami memiliki jalan yang panjang di depan kami. Mari kita selangkah demi selangkah. " 

Raja Iblis menanggapinya dengan sikap yang sama, hanya karena dia tidak tahu apa yang 
dia bicarakan. Dia menyiratkan bahwa dia ingin dia mengambil langkah pertama untuk 
menjelaskan apa artinya baginya, tetapi senyum Yu hanya semakin lebar. 

"Tuan Sekretaris, Anda belum berubah ... Anda menemukan kegembiraan dalam setiap 
situasi." 

"... Hidup ini terlalu singkat, bukan begitu?" 

Jika Raja Iblis menganggap ini sebagai liburan, itu tidak bisa lebih baik. Semua detail yang 
dia ciptakan selama lima belas tahun dalam game menjadi hidup di depan matanya. Ini 
adalah mimpi yang menjadi kenyataan, di satu sisi. 

"Kalau begitu, Pak Sekretaris. Apa tindakan pertama kita? " 

"Pertama, saya berencana untuk mengembangkan Base dan membangun Rumah Sakit 
Lapangan." 

"...! Anda selalu menemukan cara untuk mewujudkan impian saya, Pak. " 

"Tapi tentu saja ... Impian dari rakyatku adalah impianku juga." 

Pada titik ini, Raja Iblis menyadari betapa banyak asap yang dia hembuskan. Tetap saja, 
sekarang dia telah memanggil Yu, tindakan alami adalah membangun rumah sakit. 
Sementara dia melakukannya, dia berencana untuk membalikkan rumor mengerikan yang 
beredar bahwa dia adalah Raja Iblis. 

(Jika kami menawarkan perawatan medis dengan harga murah, rumor itu akan hilang 
dalam waktu singkat ...) 

Teknologi medis sebagian besar belum berkembang di dunia ini, dan hanya sedikit yang 
bisa menggunakan sihir penyembuhan. Jika dia menjalankannya dengan baik, rumah sakit 
bahkan bisa memberinya banyak uang. 

"Sudah jelas, tapi tidak ada pembunuhan. Pertama, kita harus belajar. " 

Dia tidak lupa menjelaskan itu pada Yu. Ada begitu banyak yang harus dia pelajari: tentang 
yang terakhir dari tiga malaikat, Malaikat Ember; bagaimana masyarakat ini bekerja; 
tentang sihir, petualang, monster, dan iblis ... Jika desas-desus muncul bahwa rumah 
sakitnya merupakan tempat pembunuhan, seluruh rencananya akan hancur. 

"Iya. Semuanya dimulai dengan belajar ... Belajar adalah yang paling penting. " 
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Melihat persetujuan sepenuh hati Yu, Raja Iblis merasa lega. Setidaknya, dia tidak 
merasakan niat tidak patuh darinya, dan sepertinya dia akan mematuhi perintahnya. Jika 
dia bisa mengharapkan ini dari semua penasihatnya, Raja Iblis akan mencoba memanggil 
mereka semua secepat yang dia bisa. Lebih banyak penasihat berarti lebih banyak pilihan 
di dunia ini, yang akan memungkinkan dia untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. 

"Kalau begitu, aku akan memberitahumu semua yang aku temukan sejauh ini." 

Dia berbagi dengan Yu berbagai hal yang dia ketahui tentang dunia aneh tempat mereka 
berada. Pikirannya tampaknya secerdas yang dia bayangkan, saat dia memproses semua 
yang dia lemparkan padanya seperti spons yang membasahi air. Namun, perut Raja Iblis 
tenggelam saat melihat kecerdasannya dipamerkan. 

(Tidak diragukan lagi dia lebih pintar dari saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang sains atau 
kedokteran ... Tidak peduli apa, saya tidak bisa melepaskan tipuannya.) Jika Yu mengetahui 
bahwa dia bukan Hakuto Kunai ... Raja Iblis tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi 
padanya. Darah mengering dari wajahnya saat dia membayangkan kesimpulan berdarah 
ditikam, dan Yu berjalan pergi dengan kepala di dalam tas. 

"Kalau begitu, Yu. Saya akan memperkenalkan Anda kepada teman-teman kami ... 
Bersenang-senanglah. " 

"Ya, Pak Sekretaris." 

"Satu hal terakhir. Sejauh yang mereka tahu, kami berasal dari negara yang jauh di dunia 
ini. Ingatlah itu. " 

"Dimengerti, Tuan." 

Maka, Raja Iblis memperkenalkan Yu kepada gadis-gadis itu. Tentu saja, hiruk pikuk pun 
terjadi. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Seseorang muncul entah dari mana. Jika itu 
tidak ajaib, lalu apa? 

"D-Dia sangat cantik ...!" 

Aku berteriak ... 

"A-Apakah dia kekasihmu? Dari mana asalnya !? " 

Dan Luna membentaknya. 

"Aku memanggil penasehatku ... aku harap kalian semua akan baik-baik saja." 

† † † 

(Betapa menarik ...) 
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Saat sekretaris menjelaskan banyak hal kepadanya, Yu melompat kegirangan di dalam. 
Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar sebelumnya, tetapi hanya di dalam batas-
batas arena. Begitu berada di luar arena, kekuasaan Kekaisaran terjebak dalam badai 
perselisihan politik. Faktanya, mereka telah berdiri di atas es yang sangat tipis dalam hal 
itu. 

(Di sini, tidak ada orang di atas kita ... untuk menghentikan kita mengendalikan hal-hal 
sesuka kita.) 

Kembali ke dunianya, satu kesalahan bisa membuat mereka kehilangan nyawa semua 
orang di tim. Bukan hal yang aneh bagi semua sekutu untuk mengaktifkannya dalam 
semalam. Yu tidak terlalu peduli di dunia apa dia sekarang. Sekarang dia dibebaskan dari 
Kekaisaran, yang telah menjadi seluruh dunianya sampai saat ini ... Yu menganggap dirinya 
akhirnya hidup. 

(Selain itu, ada orang yang sama sekali berbeda dari kita di dunia ini. Belum lagi sihir ...!) 

Dia harus tahu. Dia harus tahu semuanya. Keseluruhan kemanusiaan dunia ini. Daging, 
kulit, organ, otak, jantung, sel, DNA mereka. Dia harus mengumpulkan semua informasi 
yang ada, dan memecahkan misteri itu. Sejujurnya, dia ingin memulai itu secepat dia bisa, 
tapi dia mengendalikan detak jantungnya saat dia mengatur pernapasannya. 

(Anda sama mencengangkan seperti biasa, Pak Sekretaris ...) 

Terlepas dari situasi aneh yang mereka hadapi, dia tampaknya menerimanya dengan 
tenang, bahkan menikmati dirinya sendiri. Dia bahkan mengatakan bahwa transportasi 
mereka ke dunia ini 'menentukan.' Dia sangat setuju. Seolah-olah seseorang menyuruh 
mereka berdua untuk menciptakan kerajaan mereka sendiri ... Bangsa mereka sendiri 
terputus dari para petinggi Kekaisaran yang membatasi. Itu pasti utopia, pikirnya, baik 
untuknya maupun untuk sekretaris. Sementara dia merasa seperti melangkahi beberapa 
batasan dalam berpikir demikian, dia menganggap sekretaris itu sebagai atasan dan 
rekannya. Sementara dia hanya bisa membunuh sekitar delapan ratus, sekretaris itu 
terlahir sebagai Raja Iblis, berdiri di darah lebih dari empat juta. Jika dia bisa 
membantunya di sisinya ... Dia gemetar memikirkan berapa banyak ... Sekarang, dia tidak 
berpikir dia bisa menahan tawanya lebih lama lagi. Sekeras yang dia bisa, dia ingin 
berteriak kepada dunia: 'Kita telah dibebaskan!' ... 

 

Yu Kirino 

Ras: Manusia -- Umur: 22 

 

 Granat Tangan Senjata 
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Kerusakan ledakan di area yang luas. Berkat skill yang dimilikinya, Yu bisa menggunakan 
senjata ini dengan hasil bencana. Penggunaan tak terbatas. 

 Jas Lab Dokter Armor 

Kainnya terlihat tipis, tetapi sangat efektif. Sebagai bonus, ini melindungi pemakainya dari 
semua kondisi status. Daya tahan tak terbatas. 

 

Level: 1 -- HP: 6000/6000 -- Stamina: 600/600 -- Attack: 40 (+50) -- Defense: 40 (+25) -- 
Dexterity: 40 -- Magic: 0 -- Magic Defense: 0 (+20) 

Keterampilan yang Dilengkapi: Pertama: Keahlian Peledak Kedua: Kepingan Ketiga: 
Ledakan Berantai 

Keterampilan Tempur: Lock-On, Insting, Psikopat, Hunter, Ruthless, Iron Maiden, 
Strategist, Avenger, Limit Breaker, Break Through 

Keterampilan Bertahan Hidup: Propaganda, Pulih, Sadis, Pesona, Dualitas, Jenius, 
Akademik, Kedokteran, Kausalitas, Sensor 

Kemampuan Khusus: Tangan Tuhan , dll. 

 

Tangan Tuhan 

Segera setelah perkenalan diselesaikan di Pangkalan, perawatan Aku dimulai. Raja Iblis 
menyaksikan perawatan itu, terengah-engah. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa 
memprediksi hasilnya. 

(Tidak ... Tetap kuat. Apa yang saya lakukan jika saya bahkan tidak percaya pada karakter 
yang saya buat?) 

"Baiklah, Aku ... Cobalah untuk rileks." 

"O-Oke ..." 

Saat mereka melihat, jari-jari di tangan kanan Yu berubah menjadi jarum suntik, pisau 
bedah, dll. Ini adalah Tangan Tuhan, salah satu Kemampuan Khususnya. Raja Iblis telah 
menyaksikannya dalam game berkali-kali, tapi melihatnya secara nyata cukup aneh. 
Kemampuan ini, bagaimanapun, datang dengan kekuatan pemecah permainan dari 
'melenyapkan semua penyakit dan menyembuhkan setiap dan semua cedera.' 

"U-Um ... K-Tanganmu ..." 
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Seperti yang diharapkan, Aku takut dengan transformasi tangan Yu yang mengerikan. Tapi 
kemudian, latar belakang Yu sebagai dokter jenius tampaknya muncul, saat dia tersenyum 
lembut dan berbicara untuk menenangkan pasiennya. 

(Terima kasih, melewati saya ... karena memikirkan detail ini.) 

"Tidak apa-apa, Aku kecil ... Hanya tip. Ini hanya akan menjadi tipnya. " 

"Erm... Kenapa nafasmu berat sekali !? Kau membuatku takut!" 

(Tahan! Apa yang dia katakan !?) 

Pilihan kata-kata Yu yang berbahaya menjatuhkan Raja Iblis dari kakinya. Meskipun Aku 
memang terlihat androgini, dia, tentu saja, sepenuhnya perempuan. Bukan salah satu dari 
anak laki-laki praremaja yang dia fetisasikan. 

"Aku, apa kamu ingin mencoba pakaian anak laki-laki setelah ini? Ayo bermain dokter 
bersama. " 

"T-Tidak terima kasih ... tolong ...!" 

Melihat percakapan itu tidak akan menghilangkan nada berbahaya dengan sendirinya, Raja 
Iblis bergegas untuk menyela: 

"Tidak ada waktu untuk merenung, Yu ..." 

Maafkan saya, Pak. 

Mulut Yu adalah mulut yang sembarangan lepas, tapi jimatnya disulap oleh Raja Iblis sejak 
awal. Dialah yang harus disalahkan, di sini. 

"Kalau begitu, Pak Sekretaris, saya akan mulai ..." 

"Terima kasih." 

Jari-jari Yu, yang sekarang berubah menjadi berbagai instrumen, bersentuhan dengan kaki 
Aku. Mereka mondar-mandir seolah-olah sedang memeriksanya, sebelum cairan mengisi 
pelengkap seperti jarum suntik, yang kemudian masuk ke dalam Aku. Yu mampu 
menghasilkan berbagai obat di tubuhnya, dan menyuntikkannya ke pasiennya. Hal yang 
sama juga berlaku untuk racun. Prosedur ini menghabiskan beberapa Stamina, tetapi 
semua penasihat Raja Iblis memiliki jumlah Stamina yang konyol untuk memulai. Prosedur 
ini tidak akan menguras cukup Stamina dari Yu untuk mempengaruhinya dengan cara apa 
pun. 

"H-Hei ... Raja Iblis! Apa kamu yakin dia akan baik-baik saja !? " 

"Jangan dipikirkan. Percayalah kepadaku. Dan subjek setiaku. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"A-Aku tidak pernah mempercayai kamu sebelumnya ...!" 

Sementara Raja Iblis menjawab dengan percaya diri kepada Luna, dia berkeringat di dalam. 
Jari-jari Yu berubah dari satu benda mirip peralatan medis ke benda lain, dan dengan 
setiap sentuhan, kaki kanan Aku kembali berwarna. Bahkan bagian yang sebelumnya tidak 
mendapatkan darah sekarang bersinar dengan warna merah muda yang sehat. 

(Ayo, Yu ...) 

"Baiklah, itu dia. Aku juga akan membersihkan bekas luka itu. Lagipula kau seorang 
perempuan. " 

(... Tunggu, dia sudah selesai !?) 

Jari-jari Yu berubah menjadi semacam kuas. Bekas luka aku semakin memudar dengan 
setiap sapuan kuas itu. Itu adalah pemandangan yang tidak nyata, untuk sedikitnya. 
Menjaga pikiran paniknya terkendali, Raja Iblis bertindak seolah-olah ini adalah kejadian 
sehari-hari. 

"Hm ... Semua sudah selesai?" 

"Ya, Pak Sekretaris. Tidak ada komplikasi. " 

"Aku, bisakah kamu berdiri? Saya yakin Anda harus santai berjalan seiring waktu. " 

"A-aku akan mencoba!" 

Aku bergegas berdiri, dan mengambil beberapa langkah, dengan takut-takut. Meski 
langkahnya masih sedikit berat, tidak ada yang pincang. 

"A-aku bisa jalan...! Kakiku...!" 

"Luar biasa. Mengapa kita tidak berjalan-jalan sebentar di luar? " 

Raja Iblis menyarankan. 

"U-Um! Terima kasih, Nyonya Yu ...! Aku tidak tahu harus ... aku, uh ...! " 

"Jangan khawatir. Sampaikan terima kasih Anda kepada sekretaris. " 

Yu menanggapi dengan senyum memikat, saat Aku terus berterima kasih padanya. 

(Tetap saja, dia harus melangkah masuk, di luar ...) 

Pikir Raja Iblis, tapi sepertinya dia tidak memiliki pengetahuan tentang rehabilitasi fisik. 
Hanya saja, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memegang tangannya dan 
berjalan bersamanya. 
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"Kami akan keluar sebentar. Tetap didalam." 

Mengambil tangan Aku, Raja Iblis membawanya keluar dari pangkalan. Di luar, matahari 
bersinar terang seperti biasa, tapi langit cerah sepertinya cocok untuk hari yang 
menggembirakan seperti ini ... 

"M-Tuan Raja Iblis! Aku benar-benar bisa berjalan ... Luar biasa! " 

"Ingat ... kata tidak mungkin tidak ada di kamus Empire." 

Dengan sempurna menyembunyikan ketakutan internalnya selama prosedur, Raja Iblis 
mempertahankan keberaniannya. Sementara dia masih tampak seperti kekuatan yang 
harus diperhitungkan di luar, dia sudah cukup lelah memainkan peran itu. Mengangkat 
tangannya ke udara, Raja Iblis melakukan peregangan besar di bawah langit biru yang 
jernih. 

(Aku belum bisa bersantai di depan penasehatku dulu, tapi aku yakin tidak ada ruginya 
untuk sedikit merusak karakter ketika aku sendirian dengan Aku.) 

Benar-benar merasakan sikap Raja Iblis melembut, Aku menimpali, dengan riang. 

"Aku pasti sedang bermimpi... aku bisa berjalan. Seperti orang lain. " 

"Kamu tidak sedang bermimpi. Anda bisa berjalan dan hidup seperti orang lain. " 

"M-Master Demon Lord ... Maukah kamu mencubit pipiku?" 

"Sungguh klise ..." 

Raja Iblis berhenti sejenak untuk menertawakannya, saat dia melihat tetesan air mata jatuh 
dari mata Aku. 

"Um, baiklah ... Kamu tahu. Aku bahagia untukmu. " 

Jika dia bisa menarik kembali respon bodoh ini, dia akan melakukannya. Bahkan, dia ingin 
menutup mulutnya sendiri jika itu tidak bisa menghasilkan kalimat yang setengah layak 
ketika itu penting, setelah mengeluarkan asap 24/7. 

"... Tuan Raja Iblis. Bisakah kita terus berjalan sebentar lagi? " 

Aku berkata, saat dia mengambil tangan Raja Iblis. Itu tidak terlihat seperti jalan-jalan sore 
pada umumnya, tapi dia pasti tidak suka berjalan-jalan di dunia fantasi ini. Tanah yang 
mengering sering retak, dan matahari menyengatnya, tetapi entah bagaimana, sepertinya 
hidupnya lebih berharga untuk dijalani di sini dan saat ini daripada di dunia nyata ketika 
dia meninggalkannya. 

(Mungkin karena dia ada di sini ...) 
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Pada awalnya, Raja Iblis menyesali bagaimana dia berakhir di dunia ini. Tapi sekarang, dia 
mulai menganggap perjalanan itu sepadan, meski itu hanya untuk mengobati kaki Aku. 

"Kurasa kau tidak perlu menggendongku di punggungmu lagi, Tuan Raja Iblis ..." 

"Aku akan tetap menggendongmu jika kamu lelah." 

Melihat ekspresi Aku yang dewasa secara aneh, Raja Iblis menyalakan rokok seolah-olah 
melarikan diri dari tempat kejadian. Secara umum, tidak peduli negara atau dunia, anak 
perempuan tumbuh lebih cepat daripada anak laki-laki. Seringkali, saat anak laki-laki 
bermain lumpur, anak perempuan memikirkan hal-hal bertahun-tahun sebelum teman 
sekelas laki-laki mereka. Sayangnya, karena Raja Iblis masih bujangan, dia tidak mahir 
memahami seluk-beluk praremaja ini. Saat dia menghembuskan asap tanpa mengucapkan 
sepatah kata pun, cengkeraman di tangannya menegang. 

"Tuan Raja Iblis. Tolong, jangan pernah tinggalkan aku. " 

"... Simpan garis seperti itu untuk saat Anda tumbuh dan jatuh cinta." 

Untuk tidak pernah pergi ... membuat janji itu berarti dia akan menjalani sisa hari-harinya 
di dunia ini, meninggalkan dunia nyata dengan segala isinya. Raja Iblis tidak bisa 
menjanjikan itu sekarang. Dia tidak ingin membuat janji palsu ketika dia akan pergi ke Kota 
Suci untuk meneliti Malaikat Ember untuk mencari jalan pulang. 

"Tapi aku sudah tahu ..." 

Aku bersikeras. 

"Ayolah..." 

Raja Iblis tertawa. Aku adalah anak berumur tiga belas tahun. Kembali ke masa sekolahnya, 
ada beberapa anak yang ingin bersikap dewasa dan tergila-gila dengan guru mereka. Dia 
mematok bahwa ini mungkin sesuatu seperti itu. 

"Sekarang, mari kita mulai kembali." 

Pada akhirnya, tangan mereka tetap dipegang hingga mereka kembali ke pangkalan. 

† † † 

"Sekretaris itu sangat peduli dengan gadis itu ..." 

Yu mendapati dirinya mengutarakan pikirannya dengan lantang. Sekretaris itu, ketika 
seseorang telah menemui kondisi tertentu, menghujani mereka dengan kemurahan hati 
yang tidak terpikirkan dari sikapnya yang biasa. Itu terjadi ketika seseorang dinobatkan 
sebagai pemenang Game. Yu juga memiliki rasa hormat pada pemenang, secara alami. Tapi 
gadis itu ... tidak selamat dari Game. 
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(Mungkin dia memiliki beberapa kekuatan khusus ...) 

Sekretaris itu memiliki keterampilan luar biasa untuk menemukan bakat. Delapan 
penasihat yang melindungi Kastil Tanpa Tidur dibina olehnya, meskipun beberapa dari 
mereka masih cukup muda untuk dianggap anak-anak. 

(Saya ingin tahu ... semua tentang orang-orang di dunia ini.) 

Sejujurnya, dia ingin menjelajahi gadis itu lebih jauh dan lebih jauh, tapi dia mengendalikan 
dirinya dari tidak menghormati teman sekretaris. Selain itu, setelah rumah sakit dibangun 
... dia akan memiliki semua mata pelajaran yang dia inginkan. 

"Aku tidak percaya kau menyembuhkan kakinya ... kurasa seluruh armada Raja Iblis 
memiliki kekuatan yang konyol." 

Gadis yang diperkenalkan ke Yu saat Luna menggumamkan ini di sebelahnya. Bagi Yu, sihir 
tampak seperti kekuatan yang jauh lebih konyol daripada miliknya. Rerumputan selalu 
lebih hijau di sisi lain, pikirnya. 

"Tapi aku juga berterima kasih. Bukan dia, tidak pernah. Tapi aku akan berterima kasih 
padamu. " 

Yu tersenyum mendengar ini. Kepolosan Luna dan sikap tak kenal takutnya sedikit 
mengingatkannya pada Akane. 

"Saya mengerti mengapa sekretaris menyukai Anda ..." 

"H-Hah !? I-Itu menyebalkan! Benar-benar menyebalkan! " 

Bagaimana dia dengan keras kepala menyangkal perasaannya sama seperti Akane juga. 
Kemudian, Yu memperhatikan wajah Luna. Sangat manis, pikirnya. Dia membayangkan 
Luna dalam pakaian anak laki-laki. Memotong rambutnya dan mengenakan celana pendek 
bisa membantu. 

"K-Kami kembali!" 

"Bagaimana kakimu, Aku? Demon Pervert Lord tidak mencoba apapun, kan? " 

"Kamu tidak pernah berubah, kan ...? Saya terkesan, "kata sekretaris itu dan mendekati Yu. 
Kemudian, tangannya menyentuh bahunya ... dengan tepukan. 

"Yu, perlakuan itu luar biasa ... Aku senang aku memanggilmu." 

Kata-katanya menggemparkan telapak tangannya dan mengirimkan getaran aneh dan 
kegembiraan dari atas kepalanya ke ujung jari kakinya. 

(Apa ini...!?) 
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Dia merasakan begitu banyak kegembiraan sehingga hampir membuatnya menangis. 
Tubuhnya, jiwanya, hingga setiap sel terakhir di tubuhnya dan setiap helai rambut di 
kepalanya bergetar karena kegirangan ... Dia tidak mengerti mengapa, tetapi rasa euforia 
yang luar biasa menyelimuti dirinya, saat jika pencipta yang mahakuasa baru saja 
mengesahkan keberadaannya. 

"S-Sir ... Saya senang bahwa ... saya bisa berguna bagi Anda ..." 

Napasnya lebih berat. Yu tidak lagi memahami tubuhnya sendiri ... Ini bukan pertama 
kalinya sekretaris memujinya atas pekerjaannya, tetapi tidak pernah sebelumnya dia 
merasakan sensasi ini. Apa yang berbeda sekarang ...? 

"Aku akan membutuhkan bantuanmu untuk maju. Aku mengandalkan mu." 

"Y-Ya, Pak ...!" 

(Tuan ... Saya hampir tidak bisa bicara ...!) 

Sekarang, Yu bahkan menyadari jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ini sangat aneh. 
Mengapa menerima pujian dan kepercayaannya membuatnya sangat bahagia ...? Yang 
membuatnya cemas, air mata terbentuk di matanya dan mengaburkan dunia di depannya. 
Jika ini adalah kebahagiaan yang benar-benar terasa, rasa kegembiraan yang dia rasakan 
dalam hidupnya sejauh ini sama sekali tidak ada artinya dibandingkan. 

(Sesuatu ... berbeda. Dia bukan sekretaris yang aku kenal ... entah bagaimana.) 

"Sekarang kaki Aku telah dirawat ... Katakanlah kita mengadakan pesta begitu kita 
mencapai Kota Suci," Raja Iblis mengusulkan. 

"Ya! Tapi kali ini, Anda membeli, Raja Iblis! " 

"A-Aku akan senang dengan kerupuknya ..." 

"Tidak, Aku. Luna, bawa kami ke restoran terbaik di kota saat kami sampai di sana. " 

"Tentu ... Tapi kamu punya uang, kan ...?" 

Saat dia mendengarkan tiga ceramah lainnya, Yu memutuskan untuk menunda mengejar 
pikirannya lebih jauh. Bahunya, tempat dia menyentuhnya, masih memancarkan panas. Dia 
ragu dia bisa berpikir jernih sama sekali, saat ini. 

(Pertama, rumah sakit. Aku ingin tahu apakah sekretaris akan memujiku seperti itu lagi ...) 

 

Aku mendapatkan Skill Survival: Damsel 
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Skill Survival -- Damsel 

Keterampilan langka yang ada di dalam game. Sementara peluang untuk mendapatkannya 
sangat rendah yaitu 3%, Kunai akan meniadakan serangan apa pun yang dilakukan 
terhadap pemegang keterampilan. Faktanya, ada saat-saat dalam Game di mana semua 
serangan kuat terhadap pemain Damsel ditiadakan, memungkinkan pemain itu untuk 
membalikkan seluruh pertempuran. Bagi pemain dengan skill Damsel, Kunai adalah mesias 
mereka. Namun bagi lawan mereka, Kunai seperti penjelmaan Setan. 

 

Petualang 

---Di suatu tempat di Holylight 

Aula itu sangat besar, hampir terlalu besar untuk berada di bawah tanah. Ini ada di markas 
besar para pemuja setan, tempat para petinggi organisasi berkumpul. Sekarang, mereka 
sedang mendiskusikan serangan mereka yang terjadi beberapa hari yang lalu. 

"Warlkin. Bagaimana bisa Anda gagal begitu parah bahkan setelah menyebarkan Tartarus? 
" 

Kamu mungkin seorang komandan yang setengah baik, tapi pengecut akan selalu menjadi 
pengecut. 

Sebagian besar diskusi melibatkan penghinaan terhadap Warlkin. Namun, dia tidak 
membantahnya, dan tetap diam. Dia yakin jika salah satu dari mereka di aula ini berada di 
tempatnya, mereka akan dikalahkan dengan mudah. 

"Dragonborn itu memiliki kekuatan luar biasa. Tidak ada yang lebih dari itu. " 

Dia meludah, menyebabkan keributan tumbuh di sekitarnya. Tetapi ketika sosok yang 
duduk di kursi di ujung ruangan itu mengangkat tangan mereka ... ruangan itu menjadi 
sunyi. Utopia, pemimpin para pemuja setan, akhirnya berbicara. 

"Aku kurang peduli tentang Dragonborn, dan lebih banyak tentang rumor bahwa Raja Iblis 
telah muncul." 

Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Mereka telah berdoa untuk pemanggilan Raja 
Iblis, tapi tidak ada satupun dari mereka yang kembali dari Shrine of Wishes. Cukup adil 
untuk berasumsi bahwa pemanggilan berakhir dengan kegagalan. Di Kota Suci, sudah ada 
tanda buronan yang dipasang untuk seseorang yang mengaku sebagai Raja Iblis. Namun, 
pria dalam gambar tersebut hanya terlihat seperti manusia biasa. Meskipun wajahnya 
mengintimidasi, itu tidak menyerupai Hellion. 
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"Ada juga desas-desus ... bahwa Raja Iblis telah dibangkitkan, tapi dibunuh oleh Raja Iblis, 
bukan?" 

Utopia melanjutkan, membuat semua orang di ruangan tampak seperti mereka telah 
menggigit lemon asam. Tampaknya sangat sia-sia bahwa Raja Iblis mereka yang telah lama 
ditunggu-tunggu telah membunuh Raja Iblis. Meskipun kebangkitan Raja Iblis hanyalah 
rumor bagi mereka, skenario ini bukanlah hipotesis yang menyenangkan untuk 
dipertimbangkan. 

Bagaimanapun, Tartarus membutuhkan pengorbanan lebih lanjut untuk menumbuhkan 
kekuatannya. 

Ini adalah perintah untuk menurunkan lebih banyak kekacauan dan pembantaian. Semua 
orang di ruangan itu memperkuat tekad mereka. Mereka menganggap penyakit bangsa 
mereka terlalu maju untuk disembuhkan. Bagi mereka, satu-satunya tindakan adalah 
membakar seluruh negeri dan membangunnya kembali dari abu. 

"... Mari kita hancurkan Kota Suci, dan menenggelamkannya, dan semua orang di dalamnya, 
ke Tartarus." 

Utopia mengeluarkan proklamasi untuk penodaan. Para petinggi lainnya bergegas berdiri, 
dan meninggalkan ruangan untuk mempersiapkan serangan mereka selanjutnya. Segera, 
Utopia ditinggalkan sendirian. 

"Ya ampun, si bodoh itu ... Kerikil apa yang dia tumpangi dan jatuh?" Utopia bergumam di 
ruang kosong. 

---Kanpai, sebuah bar di Kota Suci 

Ini adalah bar dengan sebagian besar petualang berkeliaran di dalam pada waktu tertentu. 
Terlepas dari level skill mereka, para petualang biasanya kembali ke level yang sama 
dengan mereka sejak awal. Banyak yang akan menumbuhkan keterikatan pada kemapanan 
yang membantu mereka melalui hari-hari awal mereka. Bar ini telah menyaksikan 
munculnya banyak petualang, dan banyak petualang sukses terus berdatangan. Apa yang 
awalnya dimulai sebagai lubang kecil di dinding kini telah menjadi bar terbesar dan paling 
terkenal di Kota Suci: kasus langka dari bisnis yang sukses di mana pelanggan dan 
perusahaan tumbuh bersama. 

"Raja Iblis. Itu adalah Raja Iblis, tidak diragukan lagi! " 

Mikan telah mengoceh tentang wanita di belakang bar, pemilik tempat tersebut. Dia 
memegang segelas bir dingin di tangannya, dan dia tampak sudah mabuk berat. Dari 
kelihatannya, dia tidak bisa mengeluarkan Raja Iblis, yang dia temui kemarin, dari 
pikirannya. 

"Raja Iblis, ya ...? Apakah dia seksi? " 
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Pemiliknya bertanya dengan riuh. Namanya Sammie, momma-bear gendut berusia lima 
puluhan. Dia merawat semua orang di barnya dengan baik, mengumpulkan rasa hormat 
dari banyak petualang. 

"... Dia abu-abu dan licik. Saya ingin dia mengisi kekosongan di hati saya. Dan pantatku. " 

"Hah ha ha! Anda punya pikiran satu jalur, Yukikaze! Pegang saja dia, kamu akan 
mendapatkan pria yang kamu inginkan! " 

Yukikaze bergabung dengan antrean genting seperti biasa, dan Sammie langsung 
memotongnya dengan tawa hangat. Ngomong-ngomong, mereka berdua tidak mabuk. 
Orang akan ngeri membayangkan garis percakapan mereka jika mereka mabuk. Mikan, 
yang paling berkepala dingin di antara ketiganya, akhirnya berteriak dengan wajah merah 
padam: "Yukikaze, dia adalah Raja Iblis! Apa kau tidak mengerti !? Lagipula, kamu seorang 
pria! " 

"... Kamu tidak tahu apa-apa, Mikan. Siapapun bisa hamil jika mereka berjiwa perempuan. " 

"Apakah susumu berduri !?" 

Orang-orang di sekitar bar mendengarkan percakapan ini, menggerutu. Bagaimana mereka 
bisa tetap tenang setelah mendengar seseorang telah mencuri hati idola mereka. 

"Aku tidak tahu siapa kamu ... tapi aku akan menemukanmu." 

"Raja Iblis, pantatku! Orang itu punya ilusi keagungan. " 

"Sebenarnya, aku ingin dihamili oleh Yukikaze. Uwu. " 

"Tutup jebakanmu!" 

Orang-orang ini telah membentuk persaudaraan di luar tim mereka masing-masing sebagai 
Klub Penggemar Yukikaze. Mereka telah menciptakan berbagai merchandise, dan bahkan 
menerbitkan beberapa fan fics. Beberapa dari mereka bahkan mengenakan 'jubah waifu', 
dengan gambar Yukikaze seukuran aslinya. Fandom berperilaku hampir sama di dunia ini, 
sepertinya. 

"Pikirkan tentang itu. Ada sekitar tiga ratus Serigala Pasir ... Dia membakarnya ke tanah 
dalam sekejap mata! Hal itu adalah bencana yang menunggu untuk terjadi! " 

"... Mikan. Dia memang menyelamatkan hidupmu, ingat? " 

"Urgh ... Y-Ya, tapi ..." 

"... Anda harus membayar hutang hidup Anda kepadanya di tempat tidur." 

"Tidak terima kasih! Itu saja kamu! " 
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Keributan berlanjut di Kanpai seperti yang selalu terjadi. Di tengah keributan itu, ada 
seorang pria dengan pedang di pangkuannya yang tidak berbicara kepada siapa pun. Dia 
terus mengosongkan botol anggur yang kuat. Dikenal sebagai Alverd the Flashing Sword, 
dia adalah pendekar pedang terkenal yang akan menebas lawan dengan satu potong 
pedangnya. 

"Hah! Pria yang menyebut dirinya Raja Iblis ... Kedengarannya seperti batu loncatan yang 
bagus. " 

Membayangkan dirinya memotong sosok yang dirumorkan itu, dan ketenaran serta 
kekayaan yang pasti akan menyusul, Alverd menyeringai tak kenal takut. 

---Artemis, sebuah bar di Kota Suci. 

Berbeda dengan bar petualang, bar ini adalah bar yang sangat tinggi, sering dikunjungi oleh 
bangsawan. Tempat tersebut dipenuhi dengan ketenangan, jauh dari keributan. Di pojok 
bar, beberapa wanita sedang menikmati makanan mereka dengan tenang. Sementara 
kedua petualang ini menonjol diantara kelompok bangsawan, tidak ada yang mengeluh. 
Mereka berdua adalah petualang kelas dunia yang terkenal dengan peringkat S, yang 
dikenal sebagai Pemain Bintang. 
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Topik percakapan mereka bukanlah Raja Iblis, tapi Dragonborn. 

"Olgan, apa menurutmu dia benar-benar seorang Dragonborn?" 

Salah satu dari mereka berkata, menyendok sesendok sup ke dalam mulutnya. Dia tampak 
seperti seorang pendeta wanita yang saleh, pakaiannya dipenuhi dengan kekuatan suci. 
Iblis tingkat rendah bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Namun, fitur yang paling layak 
diperhatikan adalah payudaranya. Mereka tampak seperti akan meledak kapan saja. Orang 
mungkin bertanya-tanya bagaimana dia bisa bernapas. Namanya Mynk, salah satu Pemain 
Bintang paling terkenal. Paling dikenal oleh pria karena rambut birunya yang indah dan 
dada pegunungan. 

"Menurutku 'bukan kesempatan' ... tapi tidak ada yang mustahil." 

Wanita bernama Olgan menjawab, memakan saladnya. Dia hanya memasukkan sayuran 
hijau ke dalam mulutnya. Olgan bertubuh hampir seperti anak kecil, yang keseluruhannya 
ditutupi jubah hitam, membuat siapa pun di sekitarnya tidak bisa melihat banyak tentang 
dirinya. Tetap saja, caranya mengisi pipi kecilnya dengan salad cukup menggemaskan. Dia 
dari jenis yang sangat langka, darah campuran manusia dan Hellion ... seorang Firebrand. 
Beberapa negara memburu mereka, itulah sebabnya mereka menyembunyikan 
identitasnya dan melakukan perjalanan dari satu basis operasi ke basis operasi berikutnya. 
Tentu, Holylight tidak mentolerir jenisnya. Mereka hanya mampir dalam perjalanan ke 
tujuan berikutnya. Pada saat ini, Mynk adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa Olgan 
adalah seorang Firebrand. Siapa pun yang mengetahuinya ... tidak hidup untuk 
menyebarkan pengetahuan itu. 

"Bukankah itu mengasyikkan? Seorang Dragonborn yang tidak mentolerir kejahatan. " 

"Jika dia nyata, Animania tidak akan meninggalkannya." 

"Seorang Dragonborn liar, kalau begitu?" 

"Konyol. Meskipun saya ingin melihat makhluk seperti itu ... " 

Sementara mereka berdua berdarah campuran, Dragonborn dihormati sementara 
Firebrands dianiaya. Tentu saja, itu semua tampak tidak masuk akal bagi Olgan, dan dia 
bahkan menganggap Dragonborns sebagai duri di sisinya. 

"Rumor mengatakan, Raja Iblis telah muncul juga. Kegelapan di dalam diriku 
menyatakannya. " 

"Kamu seorang pendeta, ingat ...? Omong kosong apa tentang 'kegelapan'? " 

"Mata kananku gemetar ... Tidak ada kesalahan. Raja Iblis telah tiba untuk menurunkan 
dunia ke dalam kekacauan. Kami akan menjadi kegelapan untuk mengalahkannya. " 

"Apa gerangan yang kamu sedang bicarakan?" 
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Sayangnya, Mynk berada dalam fase 'protagonis anime bermasalah' itu. Mungkin dunia ini 
memiliki hukum bahwa setengah dari pasangan harus menjadi orang aneh. 

Dengan spekulasi para petualang ini tanpa sepengetahuannya, Raja Iblis mendekati Kota 
Suci. Pada saat yang sama, para pemuja setan sedang mempercepat rencana mereka di 
bawah tanah. Badai menuju Kota Suci sekarang sepertinya tak terhindarkan. 

Invasi Kejam 

(Sepertinya kita semakin dekat dengan kota ...) 

Menatap pemandangan di sekitar mereka, Raja Iblis mengamati. Saat mereka mendekati 
Kota Suci, dia melihat lebih sedikit tanah kering dan lebih banyak tanaman hijau subur. 
Pada saat yang sama, jalan melebar, dan mereka melewati gerbong lain di sana-sini. Ada 
lebih banyak orang yang berjalan di sepanjang jalan saat mereka maju, dan desa-desa yang 
mereka lewati di sepanjang jalan raya cukup ramai. 

... Kecuali untuk satu desa tertentu. Sebuah pagar tinggi mengelilingi seluruh desa, tetapi 
hampir tidak ada orang yang terlihat di dalamnya. Itu memancarkan aura aneh, hampir 
seolah-olah telah ditinggalkan. Karena desa itu lebih besar dari kebanyakan, 
kehancurannya bahkan lebih mencolok. 

"Luna, ada apa dengan desa itu? Sepertinya menyedihkan. " 

"... Itu desaku." 

"...Hah?" 

"Itu tanah saya, oke !?" 

Raja Iblis merenungkan jawaban Luna sejenak. Dia membayangkan Holy Maiden memiliki 
status yang sangat tinggi. Dia tidak akan pernah mematok salah satu dari mereka untuk 
memerintah desa yang suram seperti itu. 

"Ini sangat suram. Tidakkah itu mengganggumu? " 

"Saya tidak tertarik untuk memerintah negeri mana pun. Selain itu, seseorang dari Gereja 
mengelola banyak hal di sana. Tidak ada yang bisa saya lakukan. " 

Benar, itu tampak seperti tugas yang mustahil bagi Luna. Semua bakatnya bergantung pada 
sihir, membuatnya tidak tahu apa-apa ketika harus menguasai sebuah negeri. 

(Saya kira dia hanya akan memajaki mereka seperti orang gila dan mendapatkan revolusi 
bagi dirinya sendiri. Saya sudah bisa membayangkan pantatnya dipukul di kayu salib.) 
Sejauh yang Raja Iblis bisa katakan, sementara Luna unggul dalam sihir, dia adalah wajah 
bangsa daripada otak. Saat dia diarak dengan kemeriahan, dia mengira Luna dengan rajin 
dipisahkan dari tanah yang menguntungkan. Karena Luna sendiri tampaknya tidak tertarik 
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pada hal semacam itu, dia tampak seperti boneka yang sempurna. Raja Iblis mengatur 
panggilan Komunikasi dengan Yu untuk membahas masalah tersebut. 

Itu kesan saya. Bagaimana menurut anda? 

Saya setuju, Pak. Kemungkinan besar, bangsawan dan petinggi Gereja telah 
meninggalkannya dengan wilayah yang merepotkan. 

Hm. Kalau begitu ... Tidak akan ada keluhan terhadap kami jika kami menggunakan sebidang 
tanah terlantar ini, bukan? 

Desa ini, Pak? 

Secara teknis, seorang Holy Maiden yang mengaturnya. Saya tidak mengharapkan banyak 
intervensi. Itu seharusnya menguntungkan kita. 

Raja Iblis memberikan pembenaran ini, tetapi alasan nomor satu untuk keputusannya 
adalah kurangnya dana. Meskipun sepertinya medali emas bernilai banyak, dia tidak 
menyangka bisa membeli sebidang tanah dengannya. Faktanya, karena itu adalah ibu kota 
Holylight, tanah di Kota Suci sangat mahal. 

"Luna, aku ingin meminjam sebidang tanah di desa ini." 

"Apa?" 

† † † 

Saat Raja Iblis berjalan ke desa, dia memperhatikan bahwa penduduk desa tampak aneh, 
seperti telinga kelinci di kepala mereka. Awalnya, dia mengira mereka memakai kostum, 
tetapi Luna memberitahunya bahwa mereka adalah spesies yang dikenal sebagai Bunnies. 

"Mereka benar-benar manusia kelinci ..." 

"Mereka mengatakan bahwa kelinci dipuja oleh Malaikat Bijaksana pada masa itu. Jadi, 
jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka semua tinggal di sini. " 

"Adore, ya ...? Lebih seperti memisahkan, dari penampilannya. " 

"Holylight ... tidak terlalu baik pada non-manusia." 

Raja Iblis memperhatikan sedikit kesedihan di ekspresi Luna, tetapi memutuskan bahwa 
dia tidak punya waktu untuk menyelami itu, dan melihat sekeliling desa. 

(Membangun rumah sakit dan merawat banyak pasien di desa Holy Maiden pasti akan 
membersihkan namaku ...) 
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Dia tidak bisa mengharapkan yang lebih baik dari 'desa seorang gadis suci' sebagai gelar 
untuk markas operasinya. 

"Tuan Raja Iblis, apa yang akan kita lakukan di sini?" 

Aku bertanya, berjalan menuju Raja Iblis dengan mudah. Menonton jalannya membawa 
sensasi kegembiraan yang tak terlukiskan bagi Raja Iblis. Sekarang aku bisa berjalan 
dengan kakinya sendiri. Dia hampir merasa seperti Daddy-Long-Legs. 

"Kami akan memberikan desa ini seorang dokter." 

"Oh, Nyonya Yu! Orang-orang akan datang dari seluruh negeri untuk dilihat olehnya! " 

Raja Iblis mengangguk setuju. Dengan kata lain, orang akan membayar uang untuk dilihat 
olehnya. Dia bahkan berpikir jika dia harus membangun Resor Mata Air Panas di sebelah 
rumah sakit saat dia berada di sana. Bahkan di zaman modern Jepang, mayoritas orang 
yang membutuhkan bantuan medis adalah lansia, dan lansia menyukai pemandian air 
panas. Dari apa yang Aku dan Luna katakan padanya, mandi (baik dengan air dingin atau 
panas) sepertinya menjadi kemewahan di sini. Resor ini pasti akan menjadi hit. 

"Bagaimana dengan sebidang tanah di sini, Pak Sekretaris?" 

"Sedikit sempit. Saya sedang berpikir untuk membangun resor mata air panas di 
sebelahnya. " 

"Air panas? Betapa indahnya..." 

Melihat wajah Yu mengendur menjadi senyuman, Raja Iblis teringat bahwa wanita juga 
menyukai pemandian air panas mereka. Faktanya, dia belum pernah bertemu wanita yang 
tidak. 

(Lebih baik saya mencari penghasilan ganda dari rumah sakit dan mata air panas. Jika saya 
menjual sabun batangan, mereka juga akan lenyap. Baik Luna maupun reputasi saya akan 
pulih, dan orang-orang akan sehat dan bahagia. Ini adalah rencana yang sempurna tanpa 
kerugian.) Saat Raja Iblis pergi, seorang pria berlari melewati desa. 

"N-Nona Luna ... Kejutan yang luar biasa. Dan siapakah ini ...!? D-Dia orang di poster 
buronan ...! " 

"Ya. Raja Iblis. Dia bekerja dengan saya sekarang. " 

Luna menyatakan, membusungkan dadanya yang rata. 'Bekerja dengan' adalah pilihan kata 
terbaik yang mereka hasilkan. Dia telah memberi tahu Raja Iblis bahwa wajahnya sudah 
diketahui melalui Kota Suci dan sekitarnya melalui poster buronan, jadi mereka harus 
membenarkan kehadirannya di sini. Bukan berarti ada hadiah untuknya. Poster-poster itu 
hanya memperingatkan seorang pria mencurigakan yang mengaku sebagai Raja Iblis. 
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(Aku harus membalikkan rumor ini ...) 

Raja Iblis memperbarui tekadnya. Diperlakukan seperti penjahat atau buronan, dan di 
dunia fantasi di semua tempat, bukanlah idenya tentang waktu yang menyenangkan. 
Idealnya, dia ingin menjadi taipan, menjalankan resor sumber air panas dan rumah sakit. 
Jika dia terus melakukan sebagian besar perbuatan baik, status sosialnya akan meningkat 
seiring dengan keuangannya. Ini adalah rencana induknya. 

(Sepertinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, sekarang setelah saya 
memikirkannya. Tapi saya memang memiliki kemampuan untuk membangun rumah sakit 
dan resor tersebut.) Selangkah demi selangkah, dia berencana untuk mendapatkan 
kepercayaan rakyat. Akhirnya, dia bahkan bisa menjadi seseorang yang dipuja oleh publik. 
Rumah Sakit Lapangan adalah Pangkalan yang mempercepat pemulihan HP orang-orang di 
dalamnya, dan Resor Mata Air Panas mempercepat pemulihan Stamina. Masing-masing 
pasti akan menjadi tempat yang unik di dunia ini. 

Untuk mendapatkan tanah untuk membangun tempat tersebut, Raja Iblis mulai 
bernegosiasi dengan perwakilan Gereja di desa. Jika memungkinkan, dia berencana untuk 
mengusir siapa pun dari Gereja keluar dari desa ini. Selain Luna, dia tidak bisa 
membayangkan Gereja Suci bisa membantunya. Bahkan di zaman modern, ide apa pun 
dengan keuntungan yang dapat diproyeksikan akan dipenuhi dengan burung pemakan 
bangkai yang meminta potongan. 

"Kaulah yang diutus Gereja? Ke depannya, Luna dan saya akan menjaga desa ini. Kembali 
ke katedral Anda, atau di mana pun, dan beri tahu mereka berita itu. " 

Dia keluar dengan berayun kuat, dari kuda tertinggi yang bisa dia tunjukkan. 

"Apa ...? A-Aku harus berbicara dengan orang-orang di atasku, untuk ... " 

"Di atas, ya ...? Kedengarannya tidak benar, bukan? " 

Raja Iblis, dengan senyum berani, bertumpuk: 

"Luna, wanita yang berhak atas tanah itu, bersedia memerintah desa itu sendiri. Apakah 
Anda mengatakan bahwa Anda atau beberapa petinggi Gereja yang tidak berwajah adalah 
penguasa yang sah di desa ini? " 

Dengan nafas yang sama, dia menepuk kepala pria itu, mendorongnya ke lehernya. 

"T-Tidak! Aku tidak akan ... Desa ini milik Nona Luna ... " 

"Hm. Sepertinya Anda telah menjawab pertanyaan itu. Sekarang bertindak atas kata-
katamu. " 

Pria itu bergegas ke rumahnya dan melompat ke atas kudanya sebelum berlari keluar ... 
sebaliknya, melarikan diri dari desa. Diam-diam, Raja Iblis tersinggung karena berpikir 
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bahwa wajahnya sama menakutkannya dengan reaksi pria itu. Tapi, dia memutuskan untuk 
fokus pada sisi baiknya untuk menyingkirkannya. Tanpa campur tangannya, Raja Iblis 
berharap untuk menjalankan rencananya sesuka hatinya. Luna, yang telah menyaksikan 
cobaan itu, bergumam dengan putus asa. 

"Kamu sangat cepat dalam hal ini." 

"Jangan dipikirkan. Serahkan padaku dan desa ini akan melihat masa keemasannya. " 

"Um ... Apakah saya akan mendapat lebih banyak uang saku?" 

"Tentu saja. Saya jamin itu. " 

Raja Iblis memastikan untuk melambaikan wortel itu di depan wajah Luna. Dia berasumsi 
bahwa, jika seorang tunawisma tidak ada orang seperti dia yang mengambil proyek ini, dia 
akan menghadapi berbagai gangguan dan sabotase. Kerja sama Luna sangat penting. Dia 
berharap pemerintah tidak dengan mudah menghilangkan desa yang dijalankan oleh 
mereka. 

"Sekarang, saya ingin berbicara dengan orang-orang ... atau Kelinci, dari desa ini." 

"Tentu ... Tapi jangan berani-berani membuat barang aneh di sekitar sini." 

Sebagai tanggapan, Raja Iblis baru saja memukul Luna dengan cepat. Tepukan tajam 
bergema di udara. 

"Hwa! A-A-A-A-Apa yang kamu pikir kamu lakukan !? " 

"Hm. Tidak ada yang spesial. Hanya isyarat perayaan, sungguh. " 

"Kamu mesum ...! Kamu ingin menyentuh pantatku yang indah selama ini, bukan !? Akui! 
Katakan!" 

"Dalam dr-mu! Lepaskan rambutku, idiot! " 

Desa Rabbi ... tempat kelinci hidup dalam harmoni yang miskin. Namun, dengan 
kedatangan Raja Iblis, takdir desa telah berubah selamanya. 

Invasi Tanpa Ampun 

---Desa Rabbi, Holylight 

Kelinci-kelinci itu keluar ke ladang, memanen wortel. Mereka tidak dapat memanen terlalu 
banyak dari tanah yang tidak rata, tetapi hampir tidak ada petani lain di benua itu yang 
dapat menanam wortel, sehingga kelinci memonopoli mereka. Keterampilan khusus ras 
membantu mereka membudidayakan dan menanam tanaman khusus ini. Meskipun, 
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dengan kurangnya curah hujan selama beberapa tahun terakhir, bahkan kelinci tidak dapat 
membudidayakan hasil panen yang sukses. 

"Kyon, bagaimana wortel di sana?" 

"Tidak bagus ... Mereka terlalu kurus untuk kita hargai. Bagaimana denganmu, Momo? " 

"Ini tidak terlihat terlalu panas. Kita harus membeli lagi Batu Mantra Air. " 

"Harganya semakin mahal, akhir-akhir ini ... Earth Spell Stones juga." 

Sambil memegang wortel semak di tangan mereka, kedua kelinci itu mendesah cemas. 
Wortel merupakan komoditas mahal di negeri ini. Hanya kelinci yang bisa 
menumbuhkannya. Bisa dikatakan, jika mereka terpaksa menggunakan lebih banyak Batu 
Mantra untuk menumbuhkannya, mereka tidak akan memiliki banyak margin keuntungan. 
Setiap tahun, semakin sulit bagi Kelinci untuk hidup layak, memperburuk kemiskinan 
mereka. Baru-baru ini, banyak penduduk desa yang pindah ke timur ke Animania, tetapi 
keduanya memiliki keyakinan yang terlalu kuat untuk meninggalkan desa mereka, karena 
entah bagaimana mereka berhasil melewatinya. Sementara itu, mereka tidak bisa tidak 
merasakan runtuhnya desa kesayangan mereka. Saat itulah Demon Lord dan Holy Maiden 
tiba. 

"Jadi, mereka sebenarnya hanyalah manusia dengan telinga kelinci." 

"Kudengar Kelinci sangat populer di utara karena betapa lucunya mereka." 

"Ada bulu berbulu di dunia mana pun, sepertinya." 

"Berbulu ...? Kau tahu, terkadang kau menggunakan kata-kata aneh. " 

Pada saat ini, runtuhnya desa yang akan datang sepertinya melarikan diri karena ketakutan 
dari Raja Iblis. 

† † † 

"Saya melihat. Masalahnya adalah Anda tidak punya air ... " 

Setelah mendengarkan apa yang dikatakan kelinci, Raja Iblis melihat ke lapangan. Tentu 
saja, dia tidak memiliki pengetahuan tentang bercocok tanam, tetapi menghasilkan air jelas 
bukan masalah baginya. Item penyembuhan yang ada di mana-mana dalam Game adalah 
Botol Air, tetapi pemain dapat menggunakan Ember untuk mendapatkan air dalam jumlah 
besar dari sumur. Logika permainan telah mencegah para pemain untuk menggunakan 
semua itu tanpa terlebih dahulu membotolkannya. Bahkan dari sumur kering, barang itu 
hanya akan menghasilkan hasil akhir dari ember penuh, pikir Raja Iblis. Dia berharap tidak 
ada masalah menggunakannya di dunia ini. 
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"Wow. Lihatlah orang-orang miskin ini, melarat tanpa bantuan dari nyonya tanah mereka. 
Anda adalah Perawan Suci. " Raja Iblis mengatakan ini dengan banyak sindiran, sebagian 
sebagai pembalasan karena Luna menarik rambutnya lebih awal. 

"A-Apa yang harus aku lakukan ...? Mereka selalu mengatakan kepada saya untuk tidak 
melibatkan diri dalam hal-hal duniawi seperti ini ...! " 

Ini mengkonfirmasi anggapan Raja Iblis, bahwa Luna hanyalah boneka. Mereka akan 
menggunakannya sebagai senjata, tetapi menjauhkannya dari apa pun yang tidak 
melibatkan medan perang. Dihormati, terpencil, dan dijauhkan dari masalah keuangan apa 
pun. Ini bukan cara yang tidak biasa untuk memperlakukan bangsawan di dunia mana pun. 

"Ah, Kyon, ya? Apakah ada sumur di desa ini? " 

"A-Ada ... Hoppity." 

Raja Iblis mengernyit karena slogan yang sangat klise. 

"... Saya harus bertanya. Ada apa dengan slogannya yang dibuat-buat? " 

"D-Manusia biasanya kecewa jika kita tidak menggunakannya ... Hoppity." 

"Maafkan saya, tapi tolong bicara dengan saya seperti biasa." 

Jika dia bisa, Raja Iblis akan menuntut untuk mencari tahu siapa yang waras yang muncul 
dengan hal seperti itu. 

"Dan Momo, kan? Sama denganmu." 

Mengerti ... Hippity. 

"Tapi kau tidak 'mengerti', kan !?" 

(Sialan ...! Ada apa dengan orang-orang ini !?) 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi menyela, menghancurkan karakternya. Yang lebih 
buruk, kedua kelinci itu tampak sangat serius. Ini bukan lelucon bagi mereka. 

Sumurnya begini ... Hoppity. " 

"Agh, astaga. Bawa aku ke sana, sudah. " 

Mengontrol dorongan untuk menarik telinga runcing mereka, Raja Iblis mengikuti mereka 
melewati desa. Sumur yang mereka tunjukkan padanya memang benar-benar kering. 
Mereka bahkan tidak bisa menghasilkan cukup air untuk diminum tanpa menggunakan 
Batu Mantra, apalagi cukup untuk bertani. 

(Sekarang, Bucket ... adalah item Novice, ya? 5 SP.) 
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Kemungkinan besar, biayanya ditetapkan rendah karena air yang dihasilkannya tidak 
berguna dalam permainan tanpa dibotolkan. Raja Iblis tidak mempermasalahkan hal ini 
sama sekali ... dia memiliki 265 SP tersisa. Bahkan setelah memperhitungkan apa yang 
diperlukan untuk membangun Rumah Sakit dan Resor Mata Air Panas, masih banyak SP 
yang tersisa. 

(Saya bisa membuat beberapa makanan dan minuman ... tapi itu akan berumur pendek, 
tentu saja.) 

Ada berbagai item makanan yang diimplementasikan di dalam game. Cookies, Rice Cakes, 
dan White Bread adalah beberapa varietas yang lebih umum ditemukan di arena. Dia, 
untuk beberapa alasan, juga melakukan terlalu banyak usaha dalam hal buah kaleng. Ada 
ceri kalengan, persik, jeruk keprok, nanas, dan lainnya. Selain itu, ada item seperti Bubur 
Beras dan Ramuan yang bergizi, Pangsit yang menarik secara visual dalam berbagai 
bentuk, Bar Es Krim, dan bahkan hal-hal fiksi seperti Daging Mammoth dan Lump of Meat 
kartun. Bahkan ketika menyangkut minuman, permainan itu dipenuhi dengan Minuman 
Olahraga, Bir, Brandy, Sake, Barley Liquor, Rice Liquor, dan segala macam Minuman Energi. 
Terlebih lagi, ada produk seperti Ubi Jalar, Kentang Russet, Bawang, dan Bawang Putih, 
serta buah segar seperti Melon, Stroberi, Jeruk Keprok, Apel, Kiwi, Leci, dan Mangga. Dia 
tidak mungkin mendapatkan cukup SP untuk terus memproduksi ini untuk memberi 
makan desa, tetapi menghasilkan sampel dari beberapa akan memungkinkan kelinci 
menghasilkan tanaman dari benih mereka. Ada 1901 item berbeda yang tersebar di sekitar 
Arena, selain item yang hanya dapat ditemukan dengan menggunakan skill. Secara 
keseluruhan, ada lebih dari 2000 item dalam game. 

"Kata tidak mungkin benar-benar tidak ada dalam diksi Empire -... Hm?" 

Raja Iblis menarik garis biasanya, tetapi menyadari bahwa semua orang memandangnya 
lucu. Sepertinya dia melamun untuk sementara waktu. 

(Ups. Saya agak kehilangan diri ketika saya mulai mengingat hal-hal tentang Game.) 

Seolah ingin mengubah topik pembicaraan, Raja Iblis mulai membuat sebuah item. 

"Mari kita mulai. Craft Item Novice ... Bucket. " 

Dengan menggunakan fitur admin, dia menghasilkan Bucket dari kekosongan hitam pekat. 
Tampaknya dibangun jauh lebih baik dari yang diharapkannya. 

"Ke-Di mana kamu ... mendapatkan barang-barang ini !? Apa itu!?" Luna bertanya. 

"Sebuah pecahan dari kecemerlangan saya ... saya kira." 

Raja Iblis menghindari pertanyaan dengan kalimat ini. Dia tidak bisa menjelaskannya. 
Dugaan terbaiknya adalah ketika Still Angel memanggil Demon Lord, kekuatannya dari 
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game datang bersamanya. Tetapi ketika sampai pada logistik itu semua, dia tidak mengerti. 
Dia hampir ingin memberitahu Luna untuk menanyakan malaikat yang dia sembah. 

"Sekarang, mari kita coba hal ini." 

"U-Um ... Sumur itu telah kering selama bertahun-tahun ... Hoppity." 

"Emberku akan penuh. Terlepas dari kondisi sumur. " 

Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, hippity. 

"Aku juga tidak mengerti sloganmu ..." kata Raja Iblis sambil memasang Ember dan roda ke 
sumur. Setelah menurunkan ember ke dasar sumur, dia menariknya ke atas. Roda, tentu 
saja, memungkinkan kebanyakan orang untuk menarik ember terlepas dari kekuatan fisik 
mereka. Seperti yang dia duga, ember itu terisi air sampai penuh. 

"T-Tunggu! Apa yang terjadi, Raja Iblis !? " 

Luna mulai gemetar saat melihat ini. Siapa yang bisa menyalahkannya setelah melihat 
sumur kering menghasilkan seember air? 

"Momo, lihat! Lihat semua air itu! " 

"Tidak ... Apa yang terjadi !?" 

(Jadi kalian bisa bicara normal!) 

Raja Iblis menyadarinya, tetapi hanya memasukkan jarinya ke dalam air dan mencicipinya. 
Air normal, seperti yang diharapkan. Jika ini adalah jenis air yang menyembuhkan 20 HP, 
dia harus membatalkan idenya. Dia tidak melihat masalah dalam menggunakan Ember 
karena air tidak berpengaruh, tetapi dia masih ingin menjaga agar tetap rendah selama 
permintaan air sangat tinggi di negara ini sehingga Water Spell Stones berada di bawah. 
pasar. Dia berpikir bahwa Bunnies seharusnya hanya mengklaim bahwa sumur itu tidak 
lagi kering, alih-alih membocorkan keberadaan item ini. 

"Ini adalah ember ajaib dari negara saya. Seperti yang baru saja kau lihat, itu bisa 
menghasilkan air bahkan dari sumur kering, "Raja Iblis menjelaskan dengan upacara. 

"Aku yakin kalian semua tahu betapa berharganya item ajaib ini. Hanya satu dari ini yang 
bisa memulai perang. " 

Bahkan ketika dia terus melakukannya dari kudanya yang tinggi, dia merasakan sedikit 
rasa bersalah mengingat bahwa dia telah memproduksinya hanya dengan 5 SP. Klaimnya 
sangat jauh dari nilai item dalam sistem game. Tetap saja, Luna dan kelinci tampaknya 
mengerti maksudnya, karena mereka dengan tulus mengangguk sebagai tanggapan. 

"Rahasia ini tidak akan meninggalkan desa ... Hoppity!" 
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"Terima kasih terima kasih! Kita bisa menanam wortel yang sehat sekarang, hippity! " 

(Aku tahu itu. Mereka melakukannya dengan sengaja. Aku tidak akan mengakuinya lagi.) 

Kemudian Raja Iblis membuat item lain. Dia tidak berpikir air saja akan cukup untuk 
pertanian. 

"Kerajinan Bahan Menengah ... Pupuk." 

Dia mengeluarkan kantong plastik besar berisi pupuk dari kekosongan. Saat bernama 
Fertilizer, item ini digunakan sebagai bagian untuk membuat bom. Bahkan Raja Iblis tidak 
pernah membayangkan itu akan berguna seperti ini. 

"Gunakan pupuk ini. Saya akan menyerahkan metode yang tepat kepada Anda. " 

Dia tidak tahu berapa banyak pupuk yang akan digunakan atau kapan harus 
mengaplikasikannya. Dia pikir yang terbaik adalah menyerahkannya kepada petani 
profesional. Sama seperti Bucket, dia berasumsi, Pupuk akan memberikan nutrisi ke tanah 
melalui logika permainan, terlepas dari logistiknya. Sungguh lucu bagaimana item yang 
tadinya dimaksudkan untuk membuat senjata sekarang digunakan untuk membantu 
memberi kehidupan pada tanaman. 

"Momo, pupuk ini luar biasa! Saya merasakan Kekuatan Bumi! " 

"W-Wow ... Itu dipenuhi dengan Force of Bounty!" 

Para kelinci berteriak, tapi Raja Iblis tidak mengerti apa yang mereka katakan. Dia hanya 
senang bahwa barang itu sepertinya berguna. 

(Ini akan membawa vitalitas kembali ke desa. Fasilitas terbaik di dunia masih tidak akan 
menarik kerumunan jika tempat itu terasa menyedihkan.) 

Setelah memberikan beberapa menit petunjuk arah ke Bunnies, Raja Iblis pergi. 

"K-Kau ... tidak semuanya buruk, bagaimanapun juga ..." kata Luna. 

"Mewah. Saya bukan orang suci. Saya memiliki motif tersembunyi saya. " 

"Motif tersembunyi? K-Kamu tidak akan melakukan hal-hal yang tak terkatakan pada 
kelinci itu !? " 

"Kamu orang bodoh. Kami membutuhkan beberapa pekerja untuk rumah sakit dan resor. 
Saya ingin Bunnies bekerja untuk saya saat mereka dibangun. " 

Karena kelinci sangat menggemaskan untuk dilihat, dia membayangkan bahwa mereka 
akan terbukti populer di kalangan pelanggan. Ada cukup banyak bar dan kasino di dunia 
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nyata yang mempekerjakan pelayan dengan telinga kelinci, baju ketat, dan stoking jaring 
ikan. 

"Itu pekerjaan dasar paling dasar yang dilakukan. Mari kita menunggu untuk 
membangunnya sampai kita kembali dari Kota Suci. " 

"Lebih baik kau belikan aku minuman saat kita sampai di sana. Dan aku juga akan pergi 
berbelanja pakaian! " 

"Menurutmu mengapa aku akan ikut berbelanja?" 

Setelah Badai 

Setelah Raja Iblis pergi, para kelinci melompat ke timbunan air. Mereka diberi tahu bahwa 
Bucket itu ajaib, tetapi mereka tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Kebanyakan sihir 
di dunia ini kehilangan pengaruhnya baik dengan segera atau dalam waktu yang singkat. 
Kelinci mengambil tindakan alami dengan prasangka mereka. 

"Keluarkan semua ember yang kita miliki di desa!" 

Kantin kulit juga! 

Semua anak-anak, serta orang dewasa, mulai berlarian ke seluruh desa. Semua orang 
sangat ingin mendapatkan ember air sebanyak mungkin saat sihir itu bekerja. 

"Pail berikutnya!" 

"Mari bertukar tempat. Kami akan bergantian menarik ember. " 

Meskipun roda tersebut memungkinkan seorang anak kecil untuk menarik ember, mereka 
mengalami masalah saat mereka bergegas untuk menariknya. 

"Tenang. Anda hanya perlu memutar kemudi dengan mantap. " 

"O-Oke ...!" 

Kelinci-kelinci itu menarik ember demi ember sampai semua ember di desa mereka terisi 
air, tetapi tidak ada tanda-tanda sihir itu melemah. 

"A-Akankah ember ini ... terus mengeluarkan air selamanya?" 

"Tidak mungkin..." 

Begitu kelinci mulai tenang, ketakutan mulai merayapi mereka. Sumur familiar mereka, 
yang telah mengering berabad-abad yang lalu, sekarang menjadi sesuatu yang tak terduga. 
Seolah-olah sumur itu dicat dengan cahaya yang berbeda dari bagian desa lainnya. 

"Momo ..." 
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"Aku tahu." 

Kyon memanggil dengan gugup, dan Momo menanggapi dengan gravitasi. Mereka sekarang 
mengerti bahwa, jika berita tentang ember ini keluar, mereka semua bisa mati. Holylight 
sudah memusuhi ras non-manusia. Itu adalah lingkungan yang keras untuk Demi-Manusia, 
seperti Animas, Elf, dan Dwarf. Banyak manusia di negara ini secara terbuka bersikap 
antagonis terhadap mereka. Membayangkan orang-orang itu, Momo memutuskan ... untuk 
tidak pernah menyerahkan embernya. Jika ada yang mencoba mengambilnya dari mereka, 
kelinci akan mengumpulkan senjata mereka dan bertarung untuk melindungi ember. 
Setelah menyaksikan kekuatannya, mereka tidak punya pilihan lain. Jika itu terjadi, mereka 
dapat mengharapkan pihak oposisi menggunakan cara apa pun yang diperlukan. 

"T-Tapi, Nona Luna akan melindungi kita, kan ...? Dia akan memastikan kita tidak akan ... " 

"...Ya." 

Kyon menyarankan dengan putus asa, tapi Momo masih terlihat gelisah. Sementara Luna 
ditakuti dan dihormati oleh semua orang di negara itu, dia tidak begitu tertarik dengan 
desa mereka. 'Lakukan saja apa yang Anda inginkan' adalah kalimat favoritnya. Baik atau 
buruk, Bunnies telah dibiarkan dengan otonomi penuh. Status Luna mencegahnya untuk 
menghabiskan banyak waktu di desa, tetapi bahkan pria paruh baya yang dikirim dari 
Gereja sebagai pengganti tuan tanah tidak menunjukkan minat pada kesejahteraan desa. 
Meskipun dia tidak menunjukkan prasangka terbuka terhadap kelinci, mungkin karena 
status mereka sebagai desa milik seorang Perawan Suci, tertulis di seluruh wajahnya 
bahwa dia tidak ingin berurusan dengan desa. The Bunnies telah memohon kepadanya 
tentang situasi mereka yang menyedihkan, hanya untuk disambut dengan cibiran. Dia tidak 
lebih dari sebuah patung bagi mereka. 

Sementara keadaan telah membaik sejak Luna menjadi wanita mereka, ada banyak Kelinci 
yang telah meninggalkan rumah mereka dan meninggalkan desa Rabbi untuk mencari 
tanah baru bagi diri mereka sendiri setelah beberapa generasi mengalami penganiayaan. 
Pada akhirnya, populasi Rabbi menurun dari dua ribu kelinci menjadi tiga ratus, termasuk 
anak-anak. 

(Jika pertempuran pecah di sini dan sekarang ... Tidak akan ada yang tersisa di desa ini.) 

Pasti ada banyak orang yang menginginkan ember itu. Bangsawan, Bandit ... ember itu 
bahkan bisa membuat orang baik menjadi jahat. Momo ingat apa yang dikatakan pria 
bernama Raja Iblis: Hanya satu dari ini yang bisa memulai perang. 

Momo tidak bisa menahan gemetar dan menelan ludah. 

Kyon, buat undang-undang lelucon yang ketat. 

"O-Oke ..." 
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"Dan mari kita kumpulkan orang-orang untuk membangun kembali pagar itu. Dan 
kumpulkan semua senjata di ... " 

"Menurutku itu bukan ide yang bagus ..." 

"...Kenapa tidak?" 

"Mereka akan mengira kita menyembunyikan sesuatu." 

Sementara Momo mencoba memperkuat pertahanan mereka karena ketakutan, Kyon 
keberatan dengan logika seperti anak kecil. Benar, tidaklah cerdas bagi mereka untuk 
menopang pertahanan mereka secara tiba-tiba. Semua orang akan bertanya-tanya apa yang 
menyebabkan mereka melakukan tindakan seperti itu. 

"Baik. Jika kita melakukan gerakan tiba-tiba, mereka akan bertanya-tanya mengapa ... " 

"Mm-hm. Saya hanya berpikir kita harus melanjutkan seperti tidak ada yang berubah ... " 

Faktanya, karena tidak ada yang pernah mengunjungi desa Rabbi yang runtuh, itu adalah 
tempat yang sempurna untuk merahasiakan Bucket. Jika mereka tetap menundukkan 
kepala, kelinci dapat merahasiakan ini setidaknya untuk sementara waktu. Kemudian, 
sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala Kyon dan Momo. 

Uh ... Kyon dan Momo, kan? Bisakah kamu mendengarku? 

Komunikasi dari penyebab semua masalah baru mereka, Raja Iblis. Dia hanya mencoba 
untuk melihat bagaimana keadaannya setelah kepergiannya. 

Agghhhh! Suara menakutkan apa yang ada di kepalaku ini, hoppity !? 

Oh, tidak ... Dia benar-benar mengutuk kita, hippity. 

Apa maksudmu 'kutukan' !? 

Sementara Kyon dan Momo pada awalnya terkejut, Komunikasi adalah alat yang sangat 
berguna setelah mereka terbiasa. Karena peserta bisa berkomunikasi dari jarak jauh, 
hampir seperti telepon genggam. Kedua kelinci berbicara singkat tentang apa yang telah 
terjadi, dan Raja Iblis tampak puas. 

Hm. Perpindahan tiba-tiba akan menimbulkan kecurigaan dari desa-desa tetangga. Itu 
panggilan yang bagus. 

Tapi saya pikir kita akan ketahuan pada akhirnya, hoppity ... 

Tidak penting. Kami akan membuat pertahanan kami sendiri. Jauhi masalah sampai aku 
kembali. 
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Raja Iblis akhirnya menemukan jembatannya. Dia tidak berniat menyerahkan desa ini, 
tidak peduli resikonya. Faktanya, dia siap menghadapi penjajah mana pun tanpa ampun. 

Dan, kemana pupuk harus digunakan ... 

Setelah beberapa catatan lagi dari Raja Iblis, komunikasi berakhir. Sambil menghela nafas, 
kedua kelinci itu saling memandang. Mereka merasa takut dan lega sekaligus. Emosi yang 
sulit untuk dijelaskan. 

Siapa pria itu, hoppity ...? 

"Tenang, Kyon. Tidak ada orang di sini, hippity. " 

"... Kembali padamu, Momo." 

Tergoyahkan oleh bentuk komunikasi yang tidak nyata, mereka tidak bisa menahan diri 
untuk tetap menggunakan slogan Kelinci mereka, meskipun tidak ada orang di sekitar. 

"A-Pokoknya. Ayo coba gunakan pupuk besok. " 

"Iya. Benda di dalam tas itu ... luar biasa. " 

Kelinci memiliki kekuatan khusus. Meskipun 'kemampuan untuk menanam wortel' 
mungkin tidak terdengar banyak, efeknya luar biasa. Mereka mampu menanam tanaman 
terbaik di benua itu. Tanaman lain di dunia ini bahkan tidak bisa menahan lilin di dekat 
wortel. Sampai sekarang, tanah yang hangus dan kekurangan air telah menyabot hasil 
panen mereka, tapi itu semua akan berubah. Faktanya, bukan hanya pertanian mereka, 
tetapi seluruh benua akan mengalami perubahan drastis ... 

Bangsa Suci 

---The Holy Castle, Holylight 

Holylight adalah negara yang diperintah oleh trio Perawan Suci. Di bawah mereka adalah 
Gereja Suci dan Ordo Ksatria Suci, keduanya sejajar. Ketiga cabang bergabung untuk 
melindungi negara dari permusuhan asing. Gereja menyambut semua orang ke dalam 
organisasi mereka, dari yatim piatu hingga bangsawan tinggi, selama mereka menunjukkan 
potensi untuk menggunakan sihir. Demikian pula, Ordo Ksatria menyambut semua dengan 
potensi tempur. Secara alami, setiap organisasi menguji pelamar mereka dengan ketat, 
meskipun mereka mengizinkan siapa pun untuk melamar. Ini adalah kebiasaan langka 
tidak hanya di Holylight, tetapi bahkan di negara tetangga. 

Namun, para bangsawan telah melanggar Ordo Ksatria, mulai mengendalikan organisasi. 
Memperlihatkan apapun dari kekuatan, keberanian, dan uang, para bangsawan perlahan-
lahan melingkarkan jari mereka di sekitar Order. Ini karena pendapat dari Ordo Ksatria 
memiliki bobot yang cukup besar dalam hal pemilihan para Holy Maiden. 
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Di sisi lain, anggota Gereja tidak mudah dibeli. Seiring dengan bakat untuk sihir, karena 
mereka adalah hamba Malaikat, kebajikan yang ketat diperlukan dari mereka. Bahkan para 
bangsawan tidak bisa menyuap untuk masuk ke dalam Gereja. Jadi, mereka mengasah Ordo 
Ksatria, menyelinap ke dalam organisasi untuk memilih Holy Maiden yang akan melayani 
tujuan mereka. 

Dan sekarang, mereka telah mempengaruhi pemilihan dua Holy Maiden yang hampir 
sempurna untuk tujuan mereka. Luna Elegant, yang berbakat dalam sihir tetapi kurang 
tertarik pada politik, dan Killer Queen, yang merupakan petarung papan atas tanpa politik 
atau uang. Memiliki dua pertiga dari Holy Maiden yang tidak menunjukkan minat pada 
politik atau permainan kekuasaan adalah situasi yang ideal bagi mereka, karena mereka 
dapat melakukan apa yang mereka suka. 

Dengan situasi itu sebagai latar belakang mereka, Holy Maiden ketiga mengadakan 
pertemuan dengan dua bangsawan tertinggi di negara ini. 

"Betapa indahnya melihat Nona Luna menyadari tanggung jawabnya sebagai Holy Maiden 
..." 

Seorang pria berkata dengan senyum berminyak, menggoyangkan tubuh gemuknya. 
Namanya Dona Dona, bangsawan paling berpengaruh di negara ini, dengan banyak 
bangsawan di bawah jempolnya. Sesuai dengan stereotipnya, dia menginginkan wanita 
muda dan uang. Pada saat yang sama, dia adalah politikus yang lahir alami. Perintah yang 
dia pegang atas para bangsawan sangat kuat. Selain itu, dia adalah dalang di balik ekonomi 
Holylight, karena dia memiliki banyak tambang di tanahnya, dia telah menaikkan harga 
Batu Mantra dari tahun ke tahun. 

"... Joyous," kata Marshall Harts, duduk di seberang Dona. Dibangun terlalu berotot untuk 
seorang bangsawan, dia bahkan mengenakan armor di meja. Saat usianya lebih dari enam 
puluh tahun, dengan rambut putih diikat di belakang, matanya bersinar dengan intens. 
Seorang prajurit veteran yang bertanggung jawab atas bangsawan yang lebih militeristik. 

"Tapi aku khawatir ... dia dimanfaatkan oleh pria yang mengaku sebagai Raja Iblis." 

Duduk paling jauh dari pintu masuk di meja bundar, Holy Maiden terakhir berbicara, 
mengguncang rambut merah mudanya. Namanya Angel White. Segala sesuatu mulai dari 
rambut, mata, dan bibirnya berwarna merah muda cerah. Bahkan udara di sekitarnya 
tampak ilahi ... Kecantikannya jauh dari dunia ini. 

Melihatnya, Dona Dona menelan ludah. Pikiran sesatnya tertulis di seluruh wajahnya. Dia 
berencana untuk mengambil Perawan Suci untuk dirinya sendiri, suatu hari nanti. 

"Tidak perlu khawatir, Nyonya. Atas perintahmu, aku akan menjaganya ... "Dona Dona 
berkata, mengarahkan pandangannya yang berlendir ke arah payudara Holy Maiden. Siapa 
pun dapat melihat bahwa tangannya menekan puncak-puncak yang banyak itu dalam 
pikirannya. Faktanya, tangannya membuat isyarat di bawah meja bundar. 
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Tentu saja, topik pertemuan hari ini adalah Perawan Suci Luna. Yang mengejutkan mereka, 
dia telah memutuskan untuk memerintah tanah yang sepenuhnya dia serahkan kepada 
perwakilan Gereja hingga saat ini. Apakah ini langkah bayi ke arah yang benar, atau 
indikasi bahwa ada sesuatu yang salah? Putih tidak tahu harus berbuat apa. 
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Meninggalkan White untuk kontemplasinya, kedua bangsawan itu bentrok. 

"... Nona Luna mempercayai pria ini. Tidak ada yang bisa kami lakukan. " 

"Hmph! Kota itu sudah dipenuhi dengan poster buronannya! " 

"...Sayang. Sebenarnya apa kerugian yang ditimbulkan pria ini? Anda berani menghukum 
seorang pria dalam kepercayaan Nona Luna untuk beberapa rumor buruk? " 

"Billitzo telah melaporkan bahwa seluruh desa terpencilnya telah terbakar! Selain itu, dia 
melemparkan pengawal Nona Luna ke udara! " 

Tanpa berusaha menyembunyikan permusuhan mereka terhadap yang lain, kedua 
bangsawan itu menatap ke bawah. Tidak hanya pandangan mereka tentang bangsa 
berlawanan satu sama lain, kepribadian mereka juga tidak cocok. 

"... Menurut sumber saya, hanya rumah pertanian yang dibakar. Serigala menangis Billitzo. 
" 

"Harts! Anda menuduh seorang bangsawan berbohong!? " 

"... Terlepas dari pangkatnya, aku mempercayai kata-kata dari mereka yang layak 
dipercaya. Saya percaya bawahan saya atas Billitzo. " 

Tatapan ke bawah pun terjadi. Karena perpecahan di bawah permukaan antara para 
bangsawan, yang mengendalikan ekonomi, dan angkatan bersenjata, Holylight berada di 
tengah kemerosotan jangka panjang. 

"Tidak setiap hari dia menunjukkan inisiatif untuk sesuatu ... Aku tidak akan ikut campur, 
dulu." 

"Jika Anda berkata begitu, Nyonya ..." 

"... Dimengerti." 

Sementara Dona setuju dengan penghinaan yang terlihat, Harts hanya menutup matanya. 

Begitu kedua bangsawan itu meninggalkan ruangan, Ratu menerobos pintu, dan membuat 
keributan saat dia mengambil tempat duduknya. Seolah dia tidak punya tempat lain untuk 
meletakkannya, kakinya berserakan di atas meja bundar. Sikapnya sama sekali tanpa etiket 
atau tata krama. 

"Aku dengar kamu dalam masalah besar beberapa hari yang lalu ... Aku senang kamu 
aman." Kata White, tapi Ratu sepertinya tidak semuanya ada. Mungkin dia bahkan tidak 
mendengar adiknya berbicara. 

"...Saya sedang jatuh cinta." 
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"Apa?" 

"Aku jatuh cinta dengan pria itu ... Aku mengingatnya dengan jelas. Pria paling keren yang 
pernah saya lihat. " 

"T-Tunggu sebentar ... Apa yang kamu bicarakan?" 

White dan Queen sudah saling kenal sejak lama, dan dia sudah terbiasa dengan sikap Ratu 
yang keterlaluan, tapi dia masih tidak bisa mempercayai kata-kata yang keluar dari 
saudara perempuannya. White menganggap Ratu sebagai orang terjauh di dunia ini dari 
romansa. 

"Kau tidak sedang membicarakan tentang Dragonborn yang dirumorkan ...? Um, Ratu. Kau 
tahu Dragonborn tidak ada, kan ...? " 

"Bilang, kak! 'Karena kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri! Pukulannya! 
Sikapnya! Wajahnya yang gagah! Satu kalimatnya yang luar biasa! " 

"T-Tenang ..." 

"Aku harus menemukan Sir Zero, cepat... Aghhh! Aku ingin membenamkan wajahku ke 
dalam jaket itu ...! " 

"Apa? Apakah kedua saudara perempuan saya hancur ...!? " 

Angel White ... satu-satunya Holy Maiden berkepala dingin. Secara alami, dia sering 
dibiarkan mengambil kekacauan. Dan sepertinya itu tidak akan berubah dalam waktu 
dekat. 

† † † 

Beberapa hari kemudian... 

"Ini Kota Suci, huh ...? Ini lebih besar dari yang saya bayangkan. " 

Raja Iblis terpesona oleh pertemuan pertamanya dengan kota besar di dunia fantasi. Dia 
sangat terkejut dengan parit dalam yang mengelilingi kota, yang dipenuhi air hingga penuh. 
Tentu, itu pasti efektif untuk pertahanan, tetapi nilai air di kota ini tampaknya berbeda dari 
bagian lain negeri ini. 

"S-Sungguh menakjubkan! Ini juga pertama kalinya aku di Kota Suci! " 

"Kau tahu, Aku ... Kastil Suci di sana adalah rumahku." 

"Kamu tinggal di kastil raksasa itu !? Wow, Miss Holy Maiden, Anda luar biasa! " 
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"Ya. Aku adalah Holy Maiden terbaik yang pernah ada ... Dan aku akan memerintah bangsa 
ini, suatu hari nanti! " 

(Betapa bodohnya.) 

Sejauh yang bisa dibayangkan oleh Raja Iblis, jika Luna menguasai negara ini, dia akan 
menghancurkan ekonomi atau menyebabkan kudeta dalam tiga hari pertama. Dia menebak 
bahwa stat Politiknya, jika ada hal seperti itu di dunia ini, akan menjadi 1, atau 2, paling 
banter. 

Tuan Sekretaris, sepertinya ada semacam pos pemeriksaan di pintu masuk. 

Saya melihat. Mereka memang punya beberapa sistem pencegahan kejahatan. 

Bahkan di zaman modern Jepang, keamanan di bandara sangat ketat, belum lagi di negara 
lain. Memasuki negara lain dapat memakan banyak waktu berkat referensi silang setiap 
pelamar dengan basis data kejahatan di seluruh dunia. Karena ada poster buronan yang 
beredar di sekitar Raja Iblis, dia berharap pintu masuk mereka mungkin sedikit 
merepotkan. 

"Sesuai rencana, Luna?" 

"Jangan khawatir. Aku akan memastikan mereka tahu kau adalah pelayanku. " 

"Seorang rekan ... Anda pasti lebih bodoh dari ayam." 

Sementara Raja Iblis berencana mencicit dengan pengaruh Luna, penjaga itu sepertinya 
sudah mendapatkan memo itu. Mereka berhasil melewati gerbang itu, dengan sangat 
mudah. 

(Aku ragu mereka akan memberiku pesta selamat datang, tapi ... Tidak akan menolakku di 
gerbang, huh?) 

Memang tampak sedikit aneh, mengingat bagaimana dia memperlakukan penjaga Luna. 

Mungkin ada seseorang, apakah itu Perawan Suci atau bangsawan, yang ingin berbicara 
dengan Anda, Pak? 

Itu tebakanku juga. Mari kita lihat apa yang ada di balik pintu nomor satu. 

Maka, Raja Iblis memasuki Kota Suci. Rasanya dia tidak bisa lolos dengan melakukan 
sedikit riset dalam diam sebelum kembali keluar. 

Pesta makan malam 

---Malam di Kota Suci 
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(Sekarang kita punya kamar ...) 

Menggunakan medali emasnya, Raja Iblis telah mengamankan tempat tinggal di Kota Suci. 
Faktanya, hotel kelas atas yang cukup terkenal. Mempertimbangkan kekurangan dana, dia 
bisa saja pergi dengan penginapan yang lebih murah, tetapi dia merasa lebih baik untuk 
mengiklankan citra taipannya jika dia ingin mengiklankan resor dan rumah sakitnya nanti. 
Nada yang sama bisa memiliki bobot yang berbeda tergantung pada apa yang ada di saku 
presenter. 

"Apa nama tempat itu? Artemis? " 

Restoran yang disebutkan Luna punya nama yang cukup jinak untuk sekali. Meskipun, agak 
menyedihkan bahwa Raja Iblis merasa senang mendengar nama yang tidak 
mengejutkannya. 

"Iya. Perusahaan terhormat yang dilindungi oleh individu berbudaya seperti saya. " 

"Berbudaya, ya ...? Kenapa kamu tinggal bersama kami di penginapan? " 

"K-Kenapa kamu harus peduli ... di mana aku tinggal !?" 

(Saya peduli karena saya membayar kamar!) 

Raja Iblis merasakan dorongan untuk menutup mulut Luna. Karena dia tidak ingin 
menimbulkan keributan, dia akhirnya berjalan di jalan tampak seperti ada jeruk pahit di 
mulutnya. Tentu saja, menjadi kuartet dari seorang Holy Maiden, pria yang menyebut 
dirinya Demon Lord, seorang wanita cantik dengan jas lab, dan seorang gadis dengan gaun 
putih yang terlihat seperti seorang putri ... Mereka sudah menarik perhatian. Bisikan bisa 
terdengar di jalan saat mereka lewat. 

Sudah lama, bukan ...? Pak Sekretaris. 

... Tentu saja. 

Dia setuju tanpa banyak berpikir, tapi dia tidak mengerti apa yang Yu anggap sangat 
nostalgia tentang situasi ini. 

Mereka seperti kerumunan orang yang menyedihkan di wilayah pendudukan yang menyerah 
kepada pasukan kita. Rasanya baru kemarin Shizuka mengambil lengan dan kaki anak yang 
melempar batu ke arah kami itu. 

H-Heh heh ... 

Dia hanya bisa tertawa kecil saat Yu mengingat adegan itu dengan ekstasi. Insiden ini telah 
disusun olehnya sebagai sebuah episode dalam game. Bagi para penasihatnya, cerita-cerita 
ini adalah kenyataan. Shizuka secara khusus memiliki beberapa cerita mengerikan ini, 
menjelaskan betapa berbahayanya dia sebenarnya. Banyak dari episode yang tak terhitung 
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jumlahnya yang telah dia tulis berfungsi untuk menggambarkan kekejaman Kekaisaran. 
Bagi Akira Ono, sang pencipta game, ini hanyalah percikan backstory untuk karakternya. 
Menyadari bahwa semuanya benar-benar terjadi, Raja Iblis secara internal gemetar. 

Aku dengan takut-takut berbicara kepada Raja Iblis yang sekarang diam. 

"Tuan Raja Iblis ... Apa kau yakin aku bisa pergi ke restoran mewah seperti itu?" 

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu terlihat seperti seorang putri, Aku. " 

"Seorang p-putri ..." 

Melihatnya tersipu dan malu, Raja Iblis menenangkan sarafnya. Sepertinya Aku mulai 
menjadi semacam batu baginya. 

(Bagaimanapun ... Pemandangan kota itu seperti mimpi.) 

Dia berpikir, menatap Kota Suci yang berkilauan. Menerangi malam, ada lampu jalan yang 
menerangi kota dalam berbagai warna, hampir sama seperti metropolis modern diterangi. 
Bahkan ada air mancur di jalan utama, dan dia bisa melihat banyak kekasih meringkuk di 
sekitarnya. 

(Dan orang-orang di sini berpakaian sangat berbeda.) 

Tentu saja, mereka jauh lebih bersih daripada yang biasa dilihat oleh Raja Iblis, tapi dia 
menyadari bahwa banyak pakaian yang dia lihat sadar akan mode. Gaya rambut mereka 
juga tampak khusus, dan sepertinya banyak orang yang melakukan pekerjaan mereka. 
Pada siang hari, dia mendapat kesan kota yang ramai, tetapi pada malam hari, kota itu 
menjadi hidup dengan kehidupan malam seperti yang terjadi di Shibuya. Berbagai tanda 
menggunakan Batu Mantra sejajar dengan jalan, dan wanita berdandan berdiri di depan 
bar untuk memanggil pejalan kaki. Kalau terus begini, pasti ada distrik lampu merah, entah 
di mana. 

(Kota Suci di siang hari, dan sesuatu yang lain di malam hari ...) 

"Menarik," pikir Raja Iblis. Dia sepertinya menyukai bahwa kota itu tidak hanya indah dan 
rapi. Meskipun dia tidak menyukai suasana khidmat yang dapat ditemukan di kuil, dia juga 
tidak menyukai kota yang cerah dan ramai seperti ini. 

Luna, ini kota yang menarik. 

"B-Benarkah? Aku tidak mengharapkan pujian darimu ... " 

Jawab Luna kaget. Hormat kami, Raja Iblis merasa seperti dia memahami sesuatu setelah 
mengalami kota ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ini jauh lebih mudah daripada omong kosong Malaikat. Keinginan manusia dilambangkan 
... Kami adalah inti dari negara ini. " 

Orang-orang yang telah bekerja keras dan meningkatkan diri mereka sendiri untuk 
memperoleh kekuasaan dan kekayaan ... Kota Suci menyambut mereka yang telah 
'berhasil.' Baginya, itu tampak jauh lebih nyata daripada janji samar tentang kehidupan 
akhirat yang bahagia. 

"Keinginan...? Anda tahu ... Oh, kami di sini. Ini Artemis. " 

"Hm ... Haruskah kita?" 

Rombongan berjalan melewati pintu Artemis. Di dalamnya ada dunia lain yang sama sekali 
berbeda, dan itu sangat jelas hanya dengan melihat para pengunjung. Mengenakan pakaian 
yang jelas mewah, mereka mengunyah anggur dan daging mereka sambil dengan elegan 
terlibat dalam percakapan. Itu jelas tempat bagi elit sosial. 

"Kenapa, Nona Luna. Selamat datang kembali..." 

"Hai. Saya menantikan apa yang Anda miliki untuk saya, hari ini. " 

Begitu mereka duduk di depan meja, seseorang yang bertindak seperti manajer datang 
untuk menyambut mereka. Gelar Holy Maiden tampaknya memiliki bobot sebanyak yang 
diharapkan Raja Iblis. Dia dengan sangat penting mengatakan kepada manajer untuk 
mengejutkannya untuk hidangan utama sebelum memesan minuman, karena dia gugup dia 
tidak akan mengerti menu makan malam di dunia ini. Dia dengan lancar memesan 
minuman, dan Yu memesan anggur putih setelahnya. 

"Sekarang, untuk merayakan kesembuhan Aku, ayo bersulang ..." 

Aku mulai pusing oleh serangan gencar hidangan demi hidangan yang dibawa ke meja, 
tetapi Raja Iblis sama gugupnya di dalam. Namun, karena tata krama meja tampaknya 
tertanam dalam ingatan otot Hakuto Kunai, dia dengan mulus menjaga etiketnya seolah-
olah dia terlahir sebagai bangsawan. 

"Aku, jangan khawatir tentang etiket. Nikmati makanan sesuka Anda. " 

"O-Oke!" 

Dia telah mengamati setiap hidangan saat disajikan di meja, tetapi tampak sedikit gugup. 

(Mungkin aku akan mengajaknya ke tempat makan yang lebih santai lain kali ... Aku tidak 
perlu terlalu khawatir jika kita pergi sendiri.) 

Dia adalah tipe orang yang berjalan ke kedai nasi untuk makan siang sebentar, dan tidak 
terbiasa dengan pemandangan makan malam mewah ini. 
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Makanannya tidak buruk, tapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan apa yang ada di 
dunia kita ... 

Nah, itulah yang diharapkan. 

Raja Iblis menjawab secara internal Komunikasi Yu. Sebagian besar makanan dalam Game 
dapat ditemukan di zaman modern Jepang. Secara alami, Raja Iblis membayangkan, mereka 
akan terasa luar biasa jika dihidupkan. Jepang, bagaimanapun, adalah negara yang sangat 
berdedikasi pada makanan, sehingga mereka akan mengudara dengan bahan-bahan hanya 
untuk makanan cepat saji mereka. Tidaklah adil untuk membandingkannya dengan 
makanan di dunia ini, di mana teknologi dalam penyimpanan, pemrosesan, dan memasak 
makanan kurang berkembang. 

(Berbicara tentang perayaan ... Kami membutuhkan kue.) 

Ada item kue di dalam Game, tapi itu harus terbuat dari Makanan, Item Kerajinan. Seorang 
pemain dapat memilih dari empat opsi berikut untuk item penyembuhan: -Sarapan 
Platter x1 -- Sembuhkan 50 HP 

-Vegetable Soup x2 -- Heal 25 HP 

-Strawberry Tart x1 -- Sembuhkan 50 SP 

-Cheesecake x2 -- Sembuhkan 25 SP 

Selain itu, pemain yang memiliki skill Cooking Survival memiliki opsi tambahan: 

-Wild Rice x2 -- Menyembuhkan 50 HP 

-Sup Mie Ayam x2 -- Sembuhkan 50 SP 

-Nabe x1 -- Sembuhkan 100 SP 

Sayangnya, Raja Iblis tidak memiliki keterampilan Memasak. Dia tidak akan bisa membuat 
item tambahan itu sampai dia membuka fitur tersebut untuk mendapatkan skill, atau dia 
memanggil seorang penasihat yang memiliki skill Memasak. 

"Craft Item Advanced ... Food." 

Dia menciptakan Makanan di bawah meja. Terlepas dari namanya, itu adalah bola putih 
berkilau. Dia berasumsi itu pasti mengambil bentuk ini karena ada pilihan untuk 
mengubahnya menjadi apa. 

(Selagi kita di sini, kurasa aku bisa sedikit menunjukkan perahu.) 

"Item Kerajinan ... Strawberry Tart." 
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Meskipun dia pikir itu mungkin sedikit klise, Raja Iblis menjentikkan jarinya seolah-olah 
melakukan trik sulap. Makanan itu berubah bentuk saat mereka menonton, berubah 
menjadi Strawberry Tart dengan kilatan cahaya. Bagi mereka yang menonton, ini adalah 
keajaiban yang nyata. 

"Wow! Tuan Raja Iblis, apakah itu makanan penutup !? " 

"A-Benda apa itu !? Itu sangat lucu!" 

Seperti yang diharapkan, tampaknya permen diterima dengan baik oleh wanita di dunia 
mana pun. Sementara trik sulap telah menghabiskan biaya Demon Lord 20 SP, senyum di 
wajah Aku tidak sia-sia. Ini tidak seperti Raja Iblis yang membuatnya sendiri, tapi dia 
memasang ekspresi sombong seolah mengatakan 'ya, aku pembuat roti kelas dunia. Apa 
itu? ' 

"Hadiah kecil dariku, Aku ... Yu, bisakah kau menyajikannya, tolong?" 

"Ya, Pak Sekretaris." 

Karena memiliki efek menyembuhkan 50 SP, dia mengharapkannya untuk menghilangkan 
stres dari perjalanan jauh. Dia telah membunuh dua burung dengan satu batu. Sepotong 
kue tar disajikan kepada setiap anggota di meja. Raja Iblis dengan takut menggigit. Dia 
yakin dengan kualitas item Empire, tapi dia tidak bisa memastikannya sampai dia 
mencicipinya. 

"Ini manis! Sangat lezat! Itu sangat lucu!" 

Aku keluar sambil tersenyum lebar. 

"Tidaaaaak! Enak sekali! Aku tidak percaya itu! Sihir apa yang kamu gunakan !? " 

"Ini membuat mulutku senang, Pak Sekretaris ..." 

"A-Baik ... aku senang." 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apakah gadis-gadis itu terlalu 
mempermasalahkan hal ini. Namun, di dunia yang rasa manisnya langka, kue tart stroberi 
sangat mencengangkan. Lebih seperti senjata ion pencuci mulut massal. 

"Sepertinya kamu sedang bersenang-senang ... Luna Kecil." 

"Fha? Nyonya !? " 

Mereka mendongak untuk menemukan seorang wanita dengan gaun biru kehijauan yang 
jelas-jelas kaya. Di jari-jarinya ada cincin yang hampir terlihat terlalu kikuk. Faktanya, satu 
di setiap jari. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



(Siapa miliarder ini ...? Seluruh tubuhnya berkilau.) 

Raja Iblis pindah untuk menemukan siapa wanita itu. Dia harus menjaga pijakan yang 
kokoh jika dia ingin memulai bisnisnya dengan benar. Berdiri, dia menyapa wanita itu 
dengan busur yang elegan. 

"Ah, Nyonya. Senang berkenalan dengan Anda ... Nama saya Hakuto Kunai. " 

"Oh, dimana sopan santunku? Saya Butterscotch Butterfly. " 

(Apa yang kamu, kartun!?) 

Raja Iblis mungkin akan meledak tertawa jika dia tidak begitu marah. Apa yang dipikirkan 
orang tuanya? Dia bingung. 

Luna, siapa wanita ini? 

Hah!? Aku bisa mendengar suara sesat Raja Iblis di kepalaku! 

Sudahlah menyerah pada hal mesum itu. Jawab aku. 

Dia seperti pemimpin istri para bangsawan ... Semua bangsawan mengenalnya, dan dia 
memiliki banyak pengaruh, jadi dia membuatku takut ... 

Jadi, dia adalah ratu lebah dari Nyonya yang bosan di dunia ini. 

Mengocok roda gigi di kepalanya, Raja Iblis membuat rencana. Dia adalah tipe orang yang 
tetap tenang dalam situasi ini. Setelah berkomitmen, Raja Iblis memiliki nyali untuk 
melakukan kinerja apa pun. 

(Beri dia nada yang bagus, dan saya bisa menuai segala macam manfaat ...) 

Tentu saja, tidak ada world wide web di dunia ini. Jadi, Raja Iblis berpikir, kata-kata yang 
baik dari mulut ke mulut dari seseorang yang berpengaruh akan sangat membantu 
usahanya. Seorang ratu dari istri bangsawan dapat memiliki kekuatan untuk mengubah 
jalannya bisnisnya. 

"Nyonya ... Maukah Anda memberi saya kehormatan untuk bergabung dengan kami di 
meja?" 

"H-Hei, Raja Iblis!" 

"Ooh, undangan dari Raja Iblis yang terkenal itu sendiri ... Sungguh menyenangkan." 

(Apa yang dia dapatkan dari lengan bajunya?) 

Pikir Raja Iblis. Rupanya, dia telah berjalan dengan sangat mengetahui dengan baik siapa 
dia. Dia bisa membayangkan sakit kepala karena berurusan dengan sekelompok istri 
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bangsawan, dan tidak bisa melihat apa yang ada dalam pikirannya atau keterampilan yang 
dia miliki. 

(Bagaimanapun, dia sangat mirip dengan selebriti mewah tertentu ... Mereka bisa jadi 
kembar.) 

Perawakannya yang seperti gunung menunjukkan kurangnya rutinitas olahraga. Terlebih 
lagi, dia terlihat hampir identik ... dengan seseorang. 

(Di sini untuk mendapat gosip? Anda akan mendapatkan tanduknya, nona.) 

Maka, mereka memulai apa yang setidaknya tampak sebagai obrolan ringan yang 
menyenangkan. 

Sementara itu, di bawah permukaan ... para pemuja setan dengan sabar menunggu isyarat 
mereka dalam kegelapan. 

 

Anda Membuka Beberapa Informasi !! 

Item Kerajinan 

Ada contoh Craft Item lainnya, seperti Weapon Material dan Illegal Substance. Yang 
pertama menciptakan item yang menambahkan 2 ke Serangan senjata, dan yang terakhir 
memberikan berbagai peningkatan stat. Karena masalah keseimbangan game, mereka sulit 
diperoleh, dan masing-masing membutuhkan skill Genius atau Illegal Substance untuk 
digunakan. Contoh lainnya adalah Item Misteri, yang memberikan efek acak. Item seperti 
Mikuji dan Horoskop menghasilkan efek positif atau negatif tergantung pada 
keberuntungan pemain. Mereka bahkan mungkin menghilangkan statistik pemain, jadi 
mereka harus digunakan dengan hati-hati. Item seperti Grab Bag, Small Treasure Chest, 
Piggy Bank, dan Santa's Bag seringkali dapat menghasilkan item langka. Namun, sesekali 
mereka pasti mengecewakan dengan barang sampah. 

 

Tanda Masalah 

Meja tertentu di Artemis telah menarik perhatian. Musik elegan dari berbagai instrumen 
memenuhi restoran untuk hiburan para pengunjung, tapi mereka semua terfokus pada 
meja itu. Di meja khusus ini, ada seorang Gadis Suci, pria yang menyebut dirinya Raja Iblis, 
dan Nyonya Kupu-kupu. Ada banyak bangsawan yang disimpan di bawah ibu jari istri 
mereka, dan bos besar dari istri menakutkan itu adalah dia. Pengaruhnya luar biasa --- 
mereka yang berakhir dengan rahmat buruknya diasingkan dari panggung sosial. 
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Pelanggan restoran yang tidak terpengaruh menonton, lebih gugup daripada yang ada di 
meja. 

"Biar saya katakan ... kecantikan Anda mengejutkan saya, Nyonya. Saya dengan rendah hati 
membayangkan pekerjaan yang telah Anda lakukan untuk penampilan Anda. " 

"Oh, apa kau sedang menggoda wanita tua sepertiku?" 

Bahkan ketika mereka memulai obrolan ringan, mata mereka tetap dingin. Dengan cara 
mereka menggali informasi satu sama lain di bawah permukaan, mereka mungkin juga 
memegang pedang di leher satu sama lain. 

"Jadi, bagaimana menurutmu tentang kota kita, Tuan Raja Iblis ...?" 

"Ini luar biasa. Begitu lugas dan sederhana. " 

"... Banyak pengunjung asing kami yang terkejut saat melihat kota. Seringkali, mereka akan 
memberi tahu saya bahwa kita hidup di surga dibandingkan dengan mereka yang kurang 
beruntung -- yang tinggal di neraka, seperti yang mereka gambarkan. " 

"Itu cara yang bagus untuk menjelaskannya. Saya punya solusi untuk itu. " 

Pada titik ini, Raja Iblis berhenti. Dia menyalakan rokoknya dengan santai dan mulai 
menikmati asapnya tanpa ada niat untuk melanjutkan percakapan. 

Akhirnya, Madame Butterfly membungkuk di atas meja, berlari dengan tidak sabar. 

"Saya ingin sekali mendengarnya. Pinjamkan kami kebijaksanaan Anda, Tuan Raja Iblis. " 

"Sangat mudah, sungguh ... Jadikanlah itu surga, dimanapun. Masalah terpecahkan. Sangat 
sederhana." 

"Setiap ... I-Itu ide yang sangat megah." 

"... Jika saya harus memerintah bangsa ini, saya bisa mewujudkannya dalam beberapa 
tahun." 

Nyonya itu terdiam. Ini lebih dari sekedar menghembuskan asap. Sebagian besar akan 
bertanya-tanya apakah ada sekrup yang hilang dari kepalanya. Dia jelas bukan orang 
pertama yang membicarakan masalah besar untuk mendapatkan bantuan dari Nyonya, tapi 
belum ada yang begitu sombong sebelumnya. Tentu saja, dia tidak punya cara untuk 
mengubah dunia ini menjadi utopia. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi politisi atau 
sesuatu di dunia nyata. 

(Haha! Bagaimana dia akan membuktikan bahwa saya salah?) 
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Itu dia. Dalam arti tertentu, dia telah menerima situasinya, tetapi tindakan ini adalah Salam 
Maria untuk meninggalkan Madame Butterfly dengan kesan bahwa dia adalah orang yang 
entah bagaimana di luar pemahaman mereka. Namun, Nyonya memperhatikan bahwa 
wanita cantik yang duduk di sebelahnya sepertinya mengkonfirmasi klaimnya, bahkan 
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikapnya membuatnya tampak seperti tidak ada 
kebohongan atau berlebihan dalam apa yang baru saja dia katakan. 

"Tapi politik nasional membuatku bosan ... Aku ingin memberimu, Madame, surga yang 
berbeda, terlebih dahulu." 

"Sungguh menarik ... Surga macam apa yang sedang kita bicarakan?" 

Raja Iblis membungkus apa yang dia buat di bawah meja dengan selembar kertas mewah 
sebelum menyerahkannya kepada Nyonya. Bar Sabun, sangat populer di kalangan wanita. 
Nyonya, bagaimanapun, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah membicarakan pertandingan 
sebesar itu, dia menyerahkan sebatang sabun. Meskipun harganya hanya beberapa koin 
emas di negara ini, itu bukanlah sesuatu yang tidak biasa dilihat Nyonya, atau bahkan 
dengan senang hati menerimanya sebagai hadiah. 

"Oh, sabun itu luar biasa!" 

"Ah, apakah ini yang kamu gunakan, Little Luna ...?" 

"Itu membersihkanmu seperti sihir! Kulit saya bersinar setelah menggunakannya! " 

"Ma ... Bersinar, katamu ..." 

(Terima kasih atas bantuannya, Luna!) 

Raja Iblis merayakan pencadangan yang tak terduga. Nyatanya, kata 'ajaib' dari Luna 
membawa banyak bobot. Dari sudut pandang Nyonya, Luna hanyalah seorang anak kecil, 
dan dia bergaul dengannya untuk mengagumi kepolosannya ... Kecuali dalam hal sihir. Dia 
menyadari bahwa bakat Luna dalam bidang sulap adalah hal yang nyata. Dia juga tahu 
bahwa rasa harga diri Luna bergantung pada harga dirinya pada sihirnya. Ketika Luna 
menyebutkan sihir, itu beresonansi dengan Madame Butterfly. 

"Belum lagi, semua wanita di meja memiliki kulit yang bersinar." 

Melihat ke sekeliling mereka, Nyonya menunjukkan kilasan rasa iri. Semuanya masih 
muda, tanpa kerutan di wajah mereka. Singkatnya, mereka semua sangat menarik. 

"Ayo cobalah. Anda akan melihat efeknya dengan mata Anda sendiri. " 

"Saya pikir saya akan ... Terima kasih atas hadiah Anda yang luar biasa, Tuan Raja Iblis." 
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Dia tidak bisa membantu tetapi memberikan tatapan penuh harapan pada sabun. Tidak 
peduli usianya, wanita selalu mendambakan kulit yang bagus, dan tidak ada uang yang 
dapat membalikkan waktu. Subjek kecantikan adalah satu-satunya kelemahan Nyonya ini. 

"Tolong, jangan berterima kasih padaku untuk token sepele seperti itu. Sebentar lagi, saya 
berencana untuk mendirikan resor mata air panas di desa Rabbi ... Kulit Anda, dan seluruh 
tubuh Anda, secara harfiah, akan diperbarui. " 

Kalimat itu adalah lagu sirene, cocok untuk raja segala kejahatan. 

"Diperbarui ... Itu klaim megah lainnya." 

"Saya tidak melebih-lebihkan atau salah tentang apa yang saya lakukan ... Semua yang saya 
katakan akan menjadi kenyataan." 

Dia sekarang mengembuskan asap tanpa ujung yang terlihat. Ini sekarang adalah 
pertunjukan solo Raja Iblis. 

"Akan ada lebih dari sekadar mata air panas, tetapi mata air berkarbonasi, mata air untuk 
satu orang, hamparan batu panas, pemandian air dingin, pemandian listrik, pemandian 
herbal, sauna garam dan kabut, sauna vitalitas, dan banyak lagi pilihan. Tidak hanya 
menyegarkan, tetapi juga membantu mengatasi bahu kaku, sakit punggung, dan sirkulasi 
darah. Tentu saja, kulit Anda akan terlihat satu dekade lebih muda. " 

"B-Benarkah ...?" 

Dia tidak mengerti sebagian besar dari apa yang Raja Iblis telah daftarkan, tetapi dia 
merasa bahwa apa pun itu, itu tidak akan seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia 
ingin bangun dan pergi ke sana hari itu, jika dia bisa. Faktanya, semua itu akan menjadi 
kenyataan begitu fasilitas itu dibangun. Ini pada awalnya ditujukan untuk menyembuhkan 
HP pemain, tapi dia yakin bahwa mata air panas akan memiliki efek yang dikaitkan dengan 
mereka. 

"Aku tidak sabar ... maksudku, menurutmu kapan tempat ini akan dibangun ...?" 

"Segera setelah saya menyelesaikan beberapa penelitian di sini." 

"Aku-aku pasti akan mengunjungi Little Luna, jangan beri tahu Buttersauce, oke?" 

(Saus mentega !? Ada apa dengan semua produk susu itu !?) 

Raja Iblis menyela secara internal, tanpa menunjukkan sedikit pun di ekspresinya. 
Meskipun, rokoknya sedikit bergetar saat dia menahan diri untuk tidak tertawa. 

"Saya tidak akan. Sepertinya masih ada yang tidak baik dengan adikmu. " 

"Kamu mengerti, Luna Kecil. Sulit bagi saudara perempuan untuk bergaul, bukan? " 
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(Kalian berdua mentega, apa yang tidak disukai ...?) 

Dengan putus asa menahan tawanya, Raja Iblis menjabat tangan Nyonya dengan senyuman 
lebar. Pertemuan itu awalnya mengejutkannya, tetapi tampaknya berakhir dengan sukses. 

Setelah itu, pesta menikmati makan malam dengan percakapan yang cerah, ketika teriakan 
menusuk bergema dari luar, menyebabkan keributan di restoran. Kemudian, gemuruh dan 
teriakan bisa terdengar. Semua orang berteriak tentang satu hal ... 

"Serangan setan !!!" 

Mendengar ini, ekspresi Raja Iblis berubah. Dia tampak seperti anak kecil yang diberi 
mainan baru, meluap dengan kegembiraan yang tak tertahankan. 

"Sepertinya kita baru saja memiliki badut untuk hiburan setelah makan malam ..." 

Melihatnya, Madame Butterfly menelan ludah. Di sana, dia melihat seseorang yang berbeda 
dari pria yang dia ajak bicara ... dia melihat Raja Iblis yang bonafide. 

Sekilas tentang Raja Iblis 

Kota Suci secara kasar dipisahkan menjadi empat distrik. Salah satunya, tentu saja, adalah 
Kastil Suci. Dilindungi oleh banyak penghalang suci, kastil bersejarah menolak semua iblis, 
iblis, dan sejenisnya. Bahkan yang terbaik dari Hellions akan kesulitan menyusup ke 
struktur ini. Selain itu, ada Distrik Bangsawan, yang mencakup markas besar Ordo Ksatria 
Suci dan rumah bangsawan, Distrik Umum, yang mencakup markas besar Gereja Suci dan 
rumah warga kelas menengah, dan akhirnya Distrik Bisnis, terdiri dari dari berbagai 
pedagang, toko, dan pusat bisnis seperti serikat Petualang dan distrik lampu merah. 

Para pemuja setan telah memulai serangan simultan di semua distrik, kecuali Kastil Suci. 
Mereka telah menggali terowongan bawah tanah dalam jangka waktu yang lama, 
menyelinap masuk ke bumi tepat di bawah Kota Suci. Membayangkan upaya yang mereka 
lakukan untuk menggali serangkaian terowongan seperti ini ... Orang hanya bisa 
menggambarkannya sebagai kegilaan. Mereka telah mengabdikan bertahun-tahun untuk 
rencana mereka untuk mengantisipasi hari ini. 

Sebuah kawah menganga terbuka di setiap distrik kota, dan para pemuja setan, semua 
mengenakan pakaian berseragam mereka, datang membanjiri mereka. Tiga lubang raksasa 
terlihat di Kota Suci dengan kemiripan yang tidak menyenangkan dengan Tartarus. 

"Serangan terkoordinasi, ya ...? Tidak terlalu buruk." 

Begitu dia meninggalkan restoran, Raja Iblis melompat ke atap, mengamati keseluruhan 
Kota Suci dari atas. Teriakan dan teriakan juga datang dari distrik tempat mereka berada, 
dan dia bisa melihat dua kebakaran di kejauhan. Kemungkinan besar upaya untuk 
membagi tenaga kerja kota menjadi tiga. Serangan teror terkoordinasi: klasik, sungguh. 
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Kembali ke restoran, Raja Iblis segera memerintahkan Yu. Dia tidak terlalu terburu-buru, 
kecuali dia tidak ingin SP ... err, musuh melarikan diri. 

"Yu, lindungi orang-orang di sini ... aku akan mengurus keributannya." 

"Dimengerti, Pak Sekretaris." 

"A-Siapa yang menjadikanmu bos !? Aku pergi juga! " 

"Luna, ada kemungkinan kamu menjadi target serangan ini. Saya tidak bisa melindungi 
Anda jika Anda berkeliaran di jalanan. " 

"L-Protect ... A-a-t-tidak perlu perlindunganmu ..." 

Luna terdiam dan tersipu. 

(Dia ... terlalu mudah. Aku mulai khawatir.) 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi memikirkan ini, menyaksikan kurangnya keanggunan 
sosial Luna dengan lawan jenis. Lebih penting lagi, jika Luna menjatuhkan musuh dengan 
mantranya, itu akan memotong penggilingan SP Raja Iblis. 

"Aku, kamu akan aman dengan Yu. Nikmati saja makananmu. " 

"O-Oke ...! T-Tapi apa kau akan baik-baik saja, Tuan Raja Iblis? " 

Aku menatapnya dengan ekspresi khawatir, memegangi tangannya. Itu persis ekspresi 
seorang putri yang mengkhawatirkan ayahnya. Raja Iblis harus secara internal 
menghilangkan citra mental sebagai ayah tunggal tiba-tiba. 

"Hanya hiburan, seperti yang kubilang ... Sedikit olahraga setelah makan." 

Faktanya, satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah menuai SP itu. Jika musuh tampak 
terlalu kuat, dia harus lari. Dia yakin bahwa dia bisa berhasil melarikan diri dari 
pertempuran, perlu. 

"Anda juga, Nyonya. Saya harap Anda menikmati sisa makanan Anda. " 

"Kamu benar-benar pria yang percaya diri, bukan...? Atau lebih tepatnya, semua yang Anda 
katakan menjadi kenyataan ... apakah itu? " 

"Bersalah seperti yang dituduhkan ... Sangat disayangkan bagi mereka bahwa saya 
kebetulan berada di sini." 

Dengan itu, Raja Iblis meninggalkan restoran, dan ingat untuk memberi Yu pengingat untuk 
bersikap baik. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan jika dibiarkan. Dia bisa dengan 
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mudah membayangkan kembali ke meja yang penuh dengan penyerang yang dibedah 
seperti ikan di pasar. 

Yu, untuk belajar ... kita harus memiliki reputasi yang baik. 

Menahan diri dari kekejaman untuk mendapatkan reputasi yang baik? 

Saya senang Anda selalu berada di puncak. Aku mengandalkanmu, Yu ... 

Y-Yesh shir ...! 

(Hm? Apakah dia gagap di akhir?) 

Untuk sesaat, tanggapan terakhirnya terdengar agak aneh, dan itu bukan ciri khas Yu, dari 
semua orang. 

"Sekarang, mulai dari mana ..." 

Di jalanan, dia bisa melihat orang-orang lari menyelamatkan diri. Itu bukan pemandangan 
yang tidak biasa di layar TV-nya di Jepang. Dia telah menyaksikan kota-kota damai yang 
dirusak oleh serangan teror, dan warga sipil yang berlumuran darah dibawa pergi dengan 
ambulans, semua dari kenyamanan ruang tamunya, seolah-olah dia tidak ada hubungannya 
dengan itu. Faktanya, dia tidak pernah ada hubungannya dengan itu. Orang mana yang 
dapat memiliki pemahaman konkret tentang efek serangan teror yang terjadi di belahan 
dunia lain? 

(Tapi di sini dan sekarang, saya ada hubungannya dengan itu ...) 

Sementara Luna punya cara untuk membela diri, dia mengharapkan bahkan proyektil kecil 
untuk melukai Aku secara serius. Tampaknya kontraproduktif membiarkan Aku terluka 
dalam keributan yang begitu bodoh, terutama setelah melalui kesulitan menyembuhkan 
kakinya. 

(Kalian lagi ...) 

Di kejauhan, dia bisa melihat orang-orang yang dikenal dengan jubah hitam. Sebagian besar 
dari mereka memegang senjata, beberapa di antaranya memegang tongkat sihir. Mengingat 
bahwa merekalah penyebab dia berakhir di dunia ini, tinjunya mulai mengencang tanpa dia 
sadari. 

"Berkerumun kemanapun aku pergi ... Kamu menginginkan Raja Iblis? Kamu 
mendapatkannya. " 

Jauh dari jalanan yang penuh sesak, Raja Iblis beraksi, melompat dari atap ke atap. 

† † † 
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-Kawasan bisnis 

Marge, pemimpin kelompok di distrik ini, tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. 
Mereka memulai serangan dengan kaki kanan, elemen kejutan di pihak mereka. Sekarang, 
bagaimanapun, banyak anggota dari Guild Petualang telah keluar untuk bertarung. Tentu 
saja, para pemuja setan telah mempertanggungjawabkan mereka, tapi dua dari petualang 
itu sangat tangguh, menghalangi perkembangan rencana mereka. 

"Hrrrraghhhh! Power Smash ! " 

Pada saat ini, prajurit wanita berkulit zaitun mengayunkan pedang raksasanya, 
menghempaskan tiga setan itu. Ekspresinya diarsir oleh kelelahan, dan dia akan kehabisan 
tenaga cepat atau lambat. Namun, Marge akan kehilangan banyak anak buahnya jika dia 
hanya menunggu hal itu terjadi. 

"Teruslah datang! Power Dance ! " 

Mengayunkan pedangnya dalam lingkaran penuh, prajurit wanita itu melepaskan 
gelombang kejut yang kuat di sekelilingnya. Tubuh para penyerang berbaju hitam dirobek-
robek seperti potongan kertas, menipiskan kekuatan manusia Setan sedetik. Akhirnya, 
Marge membuat keputusan untuk berada di garis depan. Dia tidak berencana 
menghabiskan Staminanya di sini, tetapi situasinya semakin menjauh darinya. 

"Bajingan petualang ...! Ice Slash ! " 

Marge menembakkan pedang yang dibuat dari elemen Es, sebuah ketinggian Air. Dia bisa 
menggunakan mantra Air kelas 3, menunjukkan kehebatannya dalam sihir. Dia hanya bisa 
menggunakan mantra es kelas 2, tapi itu masih membedakannya dari kebanyakan penyihir. 
Tapi sekarang, seorang mage yang memakai pakaian putih pudar mengeluarkan Mantra 
Pertahanan untuk melindungi prajurit. 

"Tangerine beku ... Ciuman Salju. " 

Mantra Es, seperti milik Marge, tapi kelas 4. Pertahanan Sihir anti-Es yang kuat diberikan 
kepada wanita pejuang, menghancurkan bilah es bahkan sebelum pedang itu mencapai 
dirinya. 

"Terima kasih, Yukikaze!" 

"... V untuk kemenangan. Bagikan kebahagiaan. " 

Penyihir itu menggumamkan omong kosong yang diabaikan wanita pejuang itu saat dia 
menyerang kerumunan musuh. Gadis bernama Yukikaze memulai mantra lain untuk 
menembakkan mantra berikutnya. Biasanya, setelah mantra dilemparkan, mage akan 
membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum mereka dapat merapal mantra lain, tetapi 
dia tampak sangat kuat, masuk ke Chain Incantation. 
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"... Tangkap aku dalam ombak yang menerjang ... Frost Hands. " 

"Sangat sulit di bawah sana... Percikan Es. " 

Dengan mantra pertama, tangan es yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tanah, 
menggenggam pergelangan kaki para pemuja setan. Begitu mereka terkunci di tempatnya, 
mereka dilarikan oleh tombak es. Setelah Mantra Rantai yang kejam, para pemuja setan 
jatuh ke tanah satu demi satu, mengecat es dengan darah. Meski terlihat imut, serangannya 
buas. 

"Tetap ditempatmu! Kami melebihi jumlah mereka ... Terus dorong sampai Staminamu 
habis! " 

Atas panggilan Marge, para pemuja setan bergegas dari belakangnya. Pada titik ini, 
pertempuran menjadi kacau balau. Petualang dan pemuja setan bentrok, meroket jumlah 
korban di kedua sisi. Keuntungan berlama-lama para pemuja setan dari serangan 
mendadak itu tidak dapat disangkal. Secara bertahap, para petualang kewalahan. Para 
petualang telah dihantam situasi ini secara tiba-tiba, dan hanya mencoba untuk membela 
diri mereka sendiri dan warga sipil. Di sisi lain, para pemuja setan adalah tentara bunuh 
diri. Setiap orang dari mereka siap untuk mati hari ini, sementara para petualang tidak 
memiliki alasan untuk mati dalam pertempuran demi Kota Suci, tidak seperti anggota Ordo 
Ksatria atau Gereja. Beberapa petualang sudah bersiap-siap untuk melarikan diri ketika 
mereka melihat yang lain bersiap untuk menyelamatkan diri. 

"Kita sedang bingung ... Apa yang harus kita lakukan, Yukikaze?" 

"Aku tidak ingin mati sebagai gadis." 

"Kamu mengerti situasi kita, kan ...? Lagipula, kamu seorang pria. " 

"Kamu tidak tahu apa-apa, Mikan. Bahkan seorang anak laki-laki bisa ... " 

Sebelum dia bisa menyelesaikannya, seorang pemuja setan mengayunkan pedangnya ke 
arah wajah Yukikaze. Sebelum pedang itu bisa mencapainya, suara aneh bergema. 
Kedengarannya seperti atmosfer telah diiris. Kemudian, suara yang menyerupai ranting 
patah, sesuatu dari dunia lain di medan perang, mengikuti. Meskipun ada teriakan dan 
benturan pedang, suara itu masuk ke telinga semua orang, seolah-olah oleh kekuatan jahat. 
Itu adalah suara lengan pedang pemuja setan yang patah karena suatu bentuk benturan. 
Lengan setan itu, masih memegang pedang, terlempar ke punggungnya dengan kecepatan 
luar biasa, membuat seluruh tubuhnya berputar seperti puncak. Semua orang di area itu 
berhenti untuk menyaksikan atasan manusia yang berputar, dengan bingung. Setan itu 
akhirnya berhenti, jatuh ke tanah tak sadarkan diri. 

"... Badut itu punya trik yang cukup bagus." 
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Kerumunan itu mendongak untuk melihat Raja Iblis mengenakan mantel hitam pekat. Dia 
memiliki beberapa kerikil di tangannya, yang dia lemparkan dengan ringan ke udara 
sekarang dan lagi. Bagian atas pemintalan manusia pasti hasil dari dia yang melempar 
kerikil. Hanya dengan sebuah kerikil, dia mereduksi pria itu menjadi mainan yang 
berputar-putar. Itu terlalu konyol. Bahkan kesenjangan yang dalam antara kelas-kelas di 
negara ini tidak dapat dibandingkan dengan kesenjangan yang tidak mungkin dalam 
kekuatan antara para Setan dan Raja Iblis. 

"Tuan Fox ... Kita bertemu lagi. Terlalu cantik. " 

"Raja Iblis...! Kenapa kamu ada di Kota Suci !? " 

Tanpa menjawab kedua petualang itu, dia melompat dari atap seolah-olah itu rutinitas 
sebelum segera bergerak ke langkah berikutnya. Ada sekitar lima ratus pemuja setan di 
semua yang telah menyerang distrik ini, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi pria ini. 

"Kamu berani berdiri di hadapanku? Berlutut ... Tuan. " 

Aura merah naik dari tubuh Raja Iblis. Saat dia melambaikan tangan kanannya, badai 
nonelemental bertiup di jalanan. Itu adalah Overlord, salah satu Keterampilan Tempur 
Game, memberikan kerusakan yang setara dengan sepertiga dari stat Serangan pengguna. 
Serangan AOE yang luar biasa ini merobek kerumunan, merobek para pemuja setan dan 
menghamburkan darah mereka ke dalam angin. Namun, serangan Raja Iblis masih jauh 
dari selesai. 

Pertarungan dalam Game umumnya terdiri dari pemain yang mengumpulkan keterampilan 
untuk membentuk pilihan mereka sendiri dan menggabungkannya menjadi kombo. Selain 
serangan normal, ada Chain Attacks yang bisa digunakan setelah mencapai level skill 
tertentu, skill elemental dan nonelemental, Revenge Attacks, kemampuan khusus ... 
Kombinasi yang tepat bisa menghasilkan damage yang besar. Dikatakan di dalam game 
bahwa pemain terbaik bahkan bisa membunuh dewa. 

"Aku akan mengembalikanmu para petani ... Mata Pikiran. " 

Saat Raja Iblis secara horizontal mengayunkan tangan kirinya, aura biru meledak dan 
menyebar, memotong timbunan setan. Berbeda dengan Overlord, skill ini memberikan 
damage yang setara dengan sepertiga dari stat Defense pengguna. Para setan jatuh berlutut 
satu demi satu, memuntahkan semburan darah. 

"... ke bentuk aslimu ... Lenyap. " 

Aura kuning berputar dari Raja Iblis, membentuk palu raksasa. Ketika palu jatuh dari 
langit, gelombang kejut yang membutakan menghantam para pemuja setan. Ini adalah Skill 
Tempur yang memberikan sepersepuluh dari HP musuh saat ini ke masing-masing dari 
mereka dan memiliki kesempatan untuk menambahkan efek status Broken Bone. Pinggul 
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dan kaki dari banyak pemuja setan hancur, menyebabkan mereka jatuh tertelungkup ke 
tanah. 

"Itu postur yang bagus ... Pastikan jangan pernah melupakannya." 

Setelah tiga serangan nonelemental ini ... ada para pemuja setan yang secara menyedihkan 
jatuh sejauh mata memandang. Banyak yang memiliki tulang yang tampak hancur, 
beberapa pipih seperti katak, dan banyak lainnya memiliki anggota tubuh yang menekuk 
ke arah yang tidak semestinya. 

"Begitu ... HP Anda di rata-rata 60 hingga 80." 

Raja Iblis bergumam, tapi tidak ada yang akan memahaminya. Namun, ada satu hal yang 
mereka pahami: pria di depan mereka bukan hanya seseorang yang mengaku sebagai Raja 
Iblis, tetapi Raja Iblis sendiri. 

"Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi aku punya alasan yang cukup bagus untuk 
marah pada kalian." 

Dia bergumam lagi, terlalu diam untuk didengar orang lain, tapi itu sangat penting baginya. 
Faktanya, para pemuja setan, yang ingin memanggil Raja Iblis, membawanya ke dunia ini. 

"Tapi aku mungkin sedikit berterima kasih, sekarang ..." 

Ketika Raja Iblis menggumamkan ini, Marge yang sekarang berlumuran darah mengangkat 
salib terbalik sambil membisikkan kutukan yang tidak menyenangkan. Ini adalah taktik 
berlumuran darah dari para pemuja setan. Sebuah ritual terlarang yang menuntut 
pengorbanan pengguna tidak hanya nyawanya sendiri, tapi nyawa banyak orang lainnya. 

Seorang Iblis vs Raja Iblis 

"Semoga bencana hujan ... di atas tanah terkutuk ini ..." 

Saat Marge mengucapkan ini, duri-duri kecil menyembul dari setiap permukaan salib yang 
terbalik di tangannya. Mereka menusuk telapak tangan Marge dan sekarang berkilau 
dengan darah segar. 

"Ayah ... maafkan aku ..." 

Marge teringat ayahnya di rumah. Dia adalah tukang sepatu yang terampil sampai riak 
resesi telah menyusut bisnisnya sampai dia terpaksa menutup toko. Setelah itu, ayah Marge 
menenggelamkan dirinya dalam minuman keras, melakukan kekerasan di dalam rumah, 
dan bahkan memukuli Marge sesekali. Marge, yang masih muda, tidak tahan untuk hidup 
seperti itu, dan menikam ayahnya sampai mati sebelum melarikan diri dari desa. Para 
pemuja setan telah menemukan Marge selama kehancuran hidupnya. Namun, pada saat-
saat ini, ini bukanlah cerita yang tidak biasa di mana pun. 
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Asap merah gelap muncul dari salib dan menyelimuti seluruh tubuh Marge. Ini adalah 
ritual yang memanggil iblis dengan imbalan pengorbanan manusia. Asap merah terus 
keluar, menyebar dan menyelimuti tubuh lima ratus atau lebih pemuja setan, selain Marge. 

Dengan hanya manusia sebagai pengorbanannya, ritual terbaik yang bisa dilakukan ritual 
ini adalah iblis tingkat rendah ... tapi berkat salib terbalik yang diberikan kepada Marge by 
Utopia, dia berhasil memancing sesuatu selangkah di atas. Makhluk yang sangat kuat, 
bahkan diantara Iblis level menengah. 

"Panggil Iblis ..." 

Asap berwarna darah mulai terbentuk, memanggil iblis tingkat menengah, Karnaval. 
Melihat ini, para petualang berteriak. Ini tidak terpikirkan. Untuk monster seperti itu 
muncul di kota yang penuh dengan orang? Namun, di Kota Suci yang menolak iblis! 

"Oh... aku dipanggil oleh manusia? Apa yang terjadi di sini?" 

Dua tanduk yang tumbuh dari kepalanya, rambut hitam, kulit arang, dan wajah yang 
melambangkan keburukan ... segala sesuatu tentang monster ini sepertinya menguras 
kehidupan mereka yang menatapnya. Sebaliknya, ia mengenakan pakaian yang sangat 
mencolok, dengan batu-batu berkilau yang ditaburkan di seluruh kain emas. Monster itu 
bahkan membawa alat musik aneh di punggungnya. 

"Ah, terserah. Setidaknya ada camilan enak ... Negeri Beautyferno. " 

Mengaktifkan keterampilan khusus Iblis, Karnaval menghasilkan dinding tak terlihat di 
sekitarnya. Iblis lebih suka bermain-main dengan mangsanya setelah memblokir rute 
pelarian mereka. Apakah mereka ingin membunuh, makan, atau bermain-main dengan 
bagian tubuh mereka, memberi mangsa kesempatan untuk melarikan diri tidaklah ideal. 
Untuk iblis seperti Karnaval, khususnya, yang memainkan alat musik dengan paduan suara 
teriakan manusia di latar belakang, mangsa yang mereka lepaskan adalah kehilangan bakat 
musik. Melihat Karnaval, para petualang bergegas melarikan diri, tetapi sudah terlambat. 
Iblis telah menciptakan ruangnya sendiri. Tidak banyak hal di dunia ini yang bisa 
menembus penghalang itu. Mereka menyadari bahwa, selain mereka, area tersebut 
mencakup seluruh bagian Distrik Bisnis, bersama dengan beberapa ribu orang. 

"Tidak mungkin, kenapa Karnaval ada di tempat seperti ini !?" 

"T-Tunggu ...! Kami hanya petualang! " 

"I-Itu benar! Kami bukan anggota Gereja! " 

"Tidak ... Aku tidak ingin Iblis memakanku!" 

Mendengar tangisan para petualang yang harmonis, Karnaval menyipitkan matanya 
dengan ekstasi. Itu hampir euforia baginya. 
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Penduduk Distrik Bisnis gemetar ketakutan, bersembunyi di rumah mereka. Penonton 
yang banyak di atas segalanya? Ini mulai terlihat seperti panggung yang sempurna untuk 
Karnaval. 

"Sungguh sambutan yang hangat ... Sekarang, kucing kecil mana yang akan bernyanyi 
untukku cemara ---... Fraghaaahhhh!" 

Pidatonya yang gembira terputus. Sebuah kerikil terlempar dari suatu tempat, 
mematahkan tanduk di kepala Karnaval. Dalam kesakitan, iblis itu memegangi kepalanya 
dan berteriak. Salah satu tanduknya, yang melambangkan kesombongan, sejarah, dan 
segala sesuatu tentang siapa setan itu, dipatahkan oleh kerikil, dari segala hal. 

"A-Siapa yang melakukan itu !? Dasar cacing !!! " 

Dengan nada yang sangat mentah, tidak seperti bagaimana dia berbicara sampai saat ini, 
Karnaval menjerit. Para petualang menyusut ke bahu mereka, tetapi pelakunya terdengar 
sangat tenang, seolah-olah dia hanya membaca ramalan. 

"Ya, nadanya lebih seperti itu." 

"Kamu!!! Kamu shiteater !!! " 

"... Kamu tidak punya kelas, kan? Muka jelek. Suara jelek. Pakaian jelek, yang terburuk. 
Tidak ada satu inci pun dari dirimu yang cukup cantik untuk dilihat, tapi kau tidak terlalu 
buruk sebagai seorang pelawak. " 

Saat Raja Iblis mengatakan ini, Karnaval menjerit lebih keras, semakin merusak 
penampilannya. Dia tidak akan memberi serangga ini kemewahan bernyanyi sampai mati, 
pikirnya. Untuk menghancurkan tengkorak pria itu dengan menjentikkan jarinya, Karnaval 
mengambil langkah maju ... tetapi berhenti sebentar. Mungkin itu instingnya sebagai iblis 
yang kuat. 

Raja Iblis membuka mulutnya, dan dengan sungguh-sungguh berbicara. Kata-katanya, 
bersama dengan keahliannya ... akan membuat setan mana pun berlari dengan ekor kiasan 
di antara kedua kakinya. 

Sejujurnya, ini adalah pertemuan kedua saya dengan iblis. 

---Survival Skill Diaktifkan: Fighting Spirit (+ 10% untuk Serangan dan Pertahanan 
pengguna) 

Yang terakhir mati tanpa banyak perlawanan. 

---Combat Skill Activated: Fake Out (-10% untuk Pertahanan musuh) 

"Aku ingin tahu berapa lama kamu akan bertahan." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



---Combat Skill Activated: Intimidate (-10% untuk Pertahanan musuh) 

"Saya akan menggunakan gaya asli saya sehingga saya bisa berlatih lebih banyak." 

---Combat Skill Activated: Sama dengan Tidak Ada (+ 30% masing-masing untuk 
Serangan dan Pertahanan pengguna) 

"Karnaval, kan? ...Apakah kamu siap?" 

Sementara Raja Iblis sendiri sepertinya tidak menyadarinya, jumlah aura yang tidak 
normal memancar darinya, sedemikian rupa sehingga hampir tampak seperti Karnaval 
mulai menyusut dibandingkan. Statistik Raja Iblis yang sudah tidak terkalahkan sekarang 
secara eksplosif digosok oleh pengubah keterampilannya. Serangan biasa yang sederhana ... 
bisa membunuh dewa. 

"T-Tunggu ... tunggu! Tuan cantik! A-aku minta maaf ...! " 

"Oh, hampir lupa." 

Kata Raja Iblis, memberi Karnaval sekilas harapan. Skenario mimpi buruk ini seharusnya 
tidak terjadi. Bagaimana bisa iblis kuat yang terkenal di dunia, Karnaval, dikalahkan oleh 
manusia biasa? 

"A-Apapun itu, aku bisa bantu! Aku akan membantumu dengan apapun ...! " 

"Ubah Mode -- Mode Tempur. " 

"Ubah Posisi Bertarung -- Sikap Pembalasan. " 

Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Carvinal, Raja Iblis mengganti Mode 
Tempurnya. Sementara Mode ini mengurangi kemungkinan menemukan musuh, itu 
meningkatkan semua statistiknya. Itu sangat efektif ketika seorang pemain mengetahui 
musuh berada di area tertentu, atau telah menyudutkan lawan dan ingin menyelesaikan 
pekerjaan. Dia juga mengubah Posisi Bertarung untuk menciptakan pengaturan 
pertempuran yang optimal. Keduanya meningkatkan Serangan dan Pertahanannya, tetapi 
karakteristik yang paling penting adalah bahwa dia kemungkinan besar akan menghadapi 
musuh. Membangun pengaturan yang tidak terkalahkan, menunggu musuh muncul, dan 
menjatuhkan mereka dengan satu tembakan. Itu adalah gaya bertarung yang dimaksudkan 
Raja Iblis. 

Tapi, Karnaval tidak bergerak. Bagaimana dia bisa? Siapa di dunia ini yang bisa memulai 
serangan terhadap lawan seperti itu? 

"Tidak ... aku tidak ingin mati ... aku tidak ingin dibunuh oleh manusia !!!" 

"Tapi kau telah membunuh banyak orang, kan? Tidak ada ruginya bagimu untuk melihat 
semua keributan itu. " 
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Tanpa peduli, Raja Iblis mendekati Karnaval dan menjepit kepalanya, melemparkannya 
tinggi-tinggi ke udara seolah-olah iblis itu bisbol. Iblis raksasa itu melesat ke langit dengan 
kecepatan tinggi. Bagi para penonton, ini tampak sangat jauh dari kenyataan. Orang-orang 
di Distrik Bisnis telah menyaksikan pertarungan itu, terpesona, ketika sesuatu yang lebih 
mencengangkan terjadi. Dengan semburan cahaya putih, Api Sodom meletus dari tangan 
Raja Iblis, menembus Karnaval. Dalam contoh itu, langit bergetar, dan api neraka meletus 
di atas Kota Suci, melukis langit malam dengan warna merah. Bagian tubuh dan potongan 
daging yang pasti milik Karnaval berjatuhan di kota. Untuk sementara, tidak ada yang bisa 
menggerakkan otot. Sepertinya mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara apapun 
setelah apa yang baru saja mereka saksikan. 

"Seperti dugaanku ... Kembang api yang menyebalkan." 

Ketika Raja Iblis terkekeh, para petualang, sekarang terbebas dari iblis keji, bersorak sorai. 
Terpikat oleh gemuruh perayaan mereka, penduduk distrik itu turun ke jalan, merangkul 
dan bersukacita bahwa mereka masih hidup. 

"Hidup Raja Iblis!" 

"Kamu benar-benar gila, bung!" 

"Ini seperti Karnaval adalah anak yang merengek ... Betapa cerita yang akan saya 
ceritakan!" 

Biarkan saya membelikan Anda minuman, Tuan! 

Di tengah sorak-sorai, Raja Iblis melihat sekeliling dengan gugup. Dia tidak pernah 
menyangka akan jadi seperti ini. Meskipun, mengingat bahwa mereka baru saja dibebaskan 
dari rasa takut yang sangat kuat akan kematian, reaksi mereka sangatlah wajar. 

"Y-Yah ... Itu bukan apa-apa." 

Dengan gelisah, Raja Iblis menyalakan sebatang rokok dan melihat ke langit. Sekarang 
setelah semuanya berakhir, fakta bahwa dia bermain peran begitu keras melalui 
pertarungan itu tampak memalukan. Orang-orang yang dia selamatkan tidak melihat Raja 
Iblis dalam cahaya itu. Mereka mencamkan kata-katanya, bersorak sangat keras sehingga 
dia sama sekali tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. 

"T-Sekarang ... aku permisi dulu. Sepertinya masih ada serangan di kota. " 

Raja Iblis mencoba kabur, tapi tidak sebelum penyihir berdiri di jalannya. Penyihir Putih 
Yukikaze. 

"Kamu adalah..." 

"... Ini adalah kedua kalinya kamu menyelamatkan hidupku. Aku harus membayarmu. " 
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"Tidak dibutuhkan. Itu penting bagiku untuk melakukan itu. " 

Untuk farm SP, tentu saja. Yukikaze menerima pernyataan ini begitu saja dan bergoyang-
goyang sedikit, tersipu. 

"... Rubah Perak." 

Dia merasa ada kata penting yang hilang dari kalimat itu, tetapi Raja Iblis hanya ingin pergi 
secepat mungkin. Tapi Yukikaze semakin terlihat seperti seorang putri yang sedang jatuh 
cinta, meskipun dia laki-laki. 

"... Sebutkan namamu, Silver Fox." 

"Sil ... T-Namaku Hakuto Kunai." 

Komentar 'Silver Fox' yang diulang telah merobohkan roh Raja Iblis. Dia berbisik pelan, 
'Aku yang sebenarnya masih muda, aku bersumpah ...' berulang kali dengan putus asa, tapi 
tak seorang pun di antara kerumunan yang menderu-deru mendengarnya. 

(Tetap saja, kurasa pria berusia tiga puluhan cocok dengan kategori itu untuk orang seperti 
dia ...) 

Dengan pemikiran kecil yang menyedihkan seperti itu, dia menatap bulan. Melihat ekspresi 
Raja Iblis yang bersinar dengan kesuraman, jantung Yukikaze berdegup lebih cepat. 
Sementara Raja Iblis mengintimidasi, wajahnya jauh dari tidak menarik. Dia memiliki daya 
pikat tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh penjahat terbesar. 

"Kunai! Kunai! Kunai! Kunai! Kunai! " 

Sebelum dia menyadarinya, para petualang di sekitarnya menyebut namanya. Salahkan 
adrenalin atau sensasi hidup, karena kerumunan orang baru saja dibebaskan dari 
kematian, sorakan mereka hanya tumbuh saat mereka minum dalam perayaan. Para 
pelayan bar di jalan membagikan minuman untuk merayakan acara tersebut. 

(Apa yang terjadi !? Beri aku istirahat ...!) 

Tentu, Raja Iblis ingin reputasinya yang buruk hilang, tetapi dia tidak mengharapkan 
pergantian peristiwa ini. Ini menjadi semakin menyiksa. Dia melompat ke atap untuk 
melarikan diri dari tempat kejadian dan terbang ke malam. 

"Itu Raja Iblis, ya ...?" 

Mikan bergumam tak berdaya sambil membungkuk ke tanah. Setelah mengalahkan lima 
ratus pemuja setan dalam sekejap, dia bahkan meledakkan Iblis tingkat menengah seperti 
petasan. Dia adalah eksistensi di luar pemahaman manusia. 

"... Dia dan aku terikat dengan benang merah takdir." 
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"T-Tunggu! Yukikaze ... Dia menipu Anda, entah bagaimana! " 

"... Sangat cemburu, Mikan?" 

"Kenapa aku cemburu !? Kamu tahu apa? Tipe saya lebih seperti Dragonborn perak yang 
dirumorkan. Seseorang yang mencintai keadilan! " 

"... Betapa nakal. Tipe Anda adalah seseorang yang menyukai 'hanya pantat'? " 

"Kamu melakukan ini dengan sengaja !!" 

Ancaman terhadap Distrik Bisnis telah ditangani tanpa banyak korban, tetapi distrik 
lainnya masih dalam kekacauan. 

Sementara itu, seorang badut mendekati restoran kelas atas Artemis. Tanpa mengetahui, 
tentu saja, bahwa ada penyihir yang mengerikan, setia kepada Raja Iblis, duduk di meja di 
sana. 

Sebuah Game Dongeng 

---Markas besar Setan 

"Apa yang terjadi ...!? Mereka seharusnya tidak menggunakannya secepat ini! " 

Marah, Utopia menghantamkan tinjunya ke singgasana. Pria ini jarang terdengar 
meninggikan suaranya sampai saat ini. Melihat dia kehilangan kesabaran, gadis di 
sebelahnya bergetar pelan. 

"Marge ... Apa dia sudah gila !?" 

"A-Aku yakin ... Beberapa kejadian tak terduga telah ..." 

Utopia membuat gadis itu gemetar di sampingnya dengan tatapan dingin seperti ular. 
Tanpa sepatah kata pun, matanya mengatakan itu semua ... 'kamu gagal.' Gadis itu, yang 
memvisualisasikan jiwa dan emosi orang lain sebagai warna, mau tidak mau mengalihkan 
pandangannya. Dia tidak tahan melihat warna yang menyedihkan itu. 

"Tron ... Ambil itu dan beritahu mereka untuk menggunakan dua lainnya di depan Holy 
Castle. Anda setidaknya bisa mengatur itu, bukan ...? Anda gagal berdarah campuran. " 

"... Uh-Uh huh ..." 

Gadis itu, mengenakan pakaian Lolita hitam, pergi merajuk, sebelum melirik ke tahta hanya 
sekali. Mungkin dia memiliki harapan akan tanggapan tertentu, tetapi yang dia dapatkan 
adalah yang sangat dingin. 

"Keluar dari sini, sekarang ... Benar-benar merusak pemandangan." 
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Melambaikan tangannya seolah hendak mengusir anjing, Utopia membuang muka. Dia 
bahkan tampaknya tidak menginginkannya dalam bidang penglihatannya. Sebagai Iblis 
dengan kekuatan luar biasa dan status luar biasa, keberadaan darah campuran saja sudah 
menjijikkan. Jika dia tidak kekurangan staf, gadis kecil itu akan hancur berkeping-keping 
oleh Utopia. Sama seperti Olgan, gadis ini adalah bagian dari Hellion. 

† † † 

Seorang badut mendekati Artemis. Bukan metafora, tapi pria berpakaian seperti badut 
sirkus sungguhan. Dia telah menyimpang dari kelompok yang ditugaskan, menjadi nakal. 
Dia praktis melompat-lompat di jalan, setelah baru saja menemukan bahwa Holy Maiden 
yang didambakan sedang makan sendirian, sembarangan tanpa penjaga. Begitu dia 
mendengar tip ini, badut itu telah meninggalkan kelompok lainnya untuk membunuh Holy 
Maiden. 

"Holy Maiden ini pasti bodoh-bodoh ..." 

Namanya Carmiya, seorang pembunuh bayaran yang sangat terkenal di bagian kota yang 
gelap. MO-nya adalah menyusup ke pesta dan bola dengan mengenakan kostum yang tidak 
berbahaya. Sebagian besar senjatanya adalah berbagai racun, panah tiup, dan metode 
pembunuhan tertunda lainnya. Dia telah mempertahankan karirnya dengan menyelinap 
pergi dari TKP tanpa jejak. Sekarang, dia telah bergabung dengan para pemuja setan untuk 
menaruh makanan di atas mejanya, mengambil alih pembunuhan berbagai bangsawan. The 
Holy Maiden ada di urutan teratas daftarnya. Anehnya, dia adalah seorang eksentrik 
bahkan di antara para pemuja setan, karena dia tidak menyembah setan. Karyanya tidak 
lebih dari alat untuk mencari nafkah. 

"Jadi ini tempat tinggalnya ..." 

Carmiya membuka pintu Artemis, menggumamkan sesuatu yang tidak masuk akal. Ada 
banyak pelanggan di restoran -- kebanyakan dari mereka bangsawan -- tapi itu bukan 
masalah. Faktanya, ini sangat menguntungkan bagi Carmiya. Bangsawan dan anggota 
masyarakat berpangkat tinggi lainnya biasanya merupakan pelanggan terbaik dari 
tindakan badutnya. Mereka pasti menganggapnya sebagai kera, atau makhluk lain yang 
memahami bahasa mereka, bukan manusia. Mereka akan mengejeknya tanpa penyesalan, 
dan memberikan uang kembalian kepadanya dengan rasa kasihan. Seorang badut 
memainkan peran penting dalam membelai ego para bangsawan. 

"Wow, lihat semua orang cantik di sini! Ah, mataku! " 

Goyah, Carmiya menutupi matanya dengan gerakan yang mencolok. Dia bertingkah seolah 
semua orang bersinar terlalu terang untuk melihat mereka secara langsung. Anak-anak 
bangsawan terkikik melihat gerakannya yang terlatih dan berlebihan. 

"Sangat cerah sehingga mawar yang indah ini tumbuh dari mataku ...!" 
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Entah bagaimana, Carmiya telah menghasilkan buket mawar yang indah di tangannya 
begitu dia membuka matanya, saat kelopak bunga itu menari dengan anggun di udara. 
Tepuk tangan meriah di restoran untuk memuji aksi hiburan yang mengejutkan. Sejauh 
pertimbangan pelanggan, pertunjukan ini diproduksi oleh restoran. 

"Inilah mengapa aku mencintai Artemis. Mereka memanggil badut dalam keadaan darurat 
ini hanya untuk membuat kami merasa lebih baik. " 

"Memang. Sebagai bangsawan, kami tidak akan kehilangan ketenangan kami, terutama 
selama masa-masa sulit seperti itu. " 

Nenek moyang kita yang gagah berani akan menertawakan kita dari luar kuburan mereka 
jika kita menunjukkan kelemahan pada kejadian sepele seperti itu. 

Para bangsawan, bagaimanapun, seluruhnya terdiri dari ego dan keberanian. Mereka akan 
kehilangan muka jika mereka menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian sementara 
pengunjung di meja sebelah menikmati aksi badut dengan nyaman. Terlepas dari teror 
internal mereka pada keributan di luar, para pengunjung berteriak-teriak dengan tepuk 
tangan yang hampir terlalu banyak dan bersiul. Carmiya, membaca ruangan, pergi dari 
meja ke meja, menggambar tawa dengan gerakan lucu, menarik merpati dari topinya, dan 
bahkan mengubah koin perak yang diserahkan kepadanya menjadi koin emas, 
mendapatkan tepuk tangan meriah karena memanfaatkan sepenuhnya trik sulapnya. 
repertoar. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa dia ada di sini untuk membunuh 
seseorang. 

Akhirnya, dia telah mencapai meja Holy Maiden. Tanpa diduga, Nyonya Agung kota itu 
bergabung dengannya. Nyonya sangat jeli, menilai hampir semua orang yang dia kenal 
pada kesan pertamanya. Carmiya merasa seolah-olah dia berjalan tanpa alas kaki di atas 
paku. Tapi, pada kenyataannya, dia seharusnya lebih memperhatikan wanita lain di meja, 
dokter dengan penampilan yang sangat memikat. Dengan senyum lembut, wanita itu 
berbicara kepada Carmiya. 

"Kamu badut yang menyenangkan. Apakah Anda keberatan jika saya melakukan sedikit 
trik saya sendiri? " 

"Oh, cantik sekali dengan bakat untuk trik sulap !? Kamu membuatku cemburu! " 

Dengan gerakan berlebihan, Carmiya menggigit saputangannya, membuat para pengunjung 
restoran tertawa terbahak-bahak. Dia akan hidup enak sebagai badut yang jujur tanpa 
bekerja malam sebagai pembunuh. Bahkan melalui aksinya, dia tetap memperhatikan Holy 
Maiden. Tapi sekarang, tatapannya membeku. Entah bagaimana, dia kehilangan seluruh 
lengan kanannya. 

"Heh ...? An-Aneh ... Astaga ... " 
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Saat dia menelan air liur yang tidak mengerti apa yang telah terjadi, lengan kirinya 
menghilang. Itu telah dilepas dengan rapi di bahu. 

"An-Aneh ... Kenapa aku tidak punya ... lenganku ...?" 

Tidak ada rasa sakit. Bahkan tidak setetes darah pun. Tetap saja, dia sekarang tidak punya 
lengan. Dia mencoba menggerakkan lengannya yang tidak ada, tetapi tidak bisa 
merasakannya sama sekali. Tepat ketika Carmiya hendak berteriak, wanita cantik itu 
bertanya dengan nada lembut. 

"... Apakah itu lengan kananmu ... atau lengan kiri yang hilang?" 

Dia tertawa. Di tangannya, dia memegang kedua lengannya. 
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Wanita itu memasang senyum menggoda yang akan membuat pria mana pun jatuh cinta. Di 
luar kendalinya, jantung Carmiya berdegup kencang. Ini tidak semanis momen romantis. 
Dia telah merasakan rasa kematian yang luar biasa membasahi dirinya. Rasa kematian 
yang tak terhindarkan. 

"B-Keduanya ... Kurasa ..." 

"Oh, kamu orang yang rakus. Tapi hari ini hari keberuntunganmu. " 

-- Tangan Tuhan: Jahit Bersama 

Sementara dia masih tidak tahu apa yang terjadi, lengan Carmiya disambungkan kembali. 
Keringat dingin mengucur dari setiap pori di tubuhnya. 

"Oh ... maafkan aku, kurasa aku salah mengartikannya." 

"T-Tunggu! Itu tidak lucu!" 

Carmiya menjerit, membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak tahu bahwa 
lengan Carmiya sebenarnya telah terlepas. Itu semua adalah bagian dari pertunjukan bagi 
mereka. Faktanya, kebanyakan dari mereka terkesan dengan kehebatan Carmiya. 

"Badut itu cukup mengesankan ... Mungkin kita harus mengundangnya ke rumah kita di lain 
waktu." 

"Ayah, aku ingin dia datang ke rumah kita!" 

"Hm. Bukan ide yang buruk untuk mengundang keluarga Viscount ke pesta. " 

"Untuk siapa badut itu bekerja? Dia bisa menjadi hiburan untuk pesta kami berikutnya. " 

Tanpa sepengetahuannya, reputasi Carmiya tumbuh di luar kendali. Tetap saja, tragis 
untuk membayangkan apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Lengan kirinya berada di 
tempat lengan kanannya seharusnya, dan sebaliknya. 'Ups' tidak tepat. Fakta bahwa 
penampilannya menjadi begitu absurd membantu meyakinkan seluruh restoran bahwa itu 
semua hanya akting. 

"Baiklah ... Aku akan mengembalikannya dengan cara yang benar, kali ini. Apakah Anda 
tidak senang, Tuan Badut? " 

"Hrph ...! I-Mereka disana! Lenganku kembali! " 

Dengan tangannya kembali ke tempat yang seharusnya di anatomi, Carmiya tidak bisa 
membantu tetapi mengangkat tangannya ke udara dengan lega. Tepuk tangan meriah 
diberikan kepada badut itu karena melakukan trik yang begitu menakjubkan. Aku dan Luna 
ikut bertepuk tangan dengan senyuman di wajah mereka, dan bahkan Nyonya pun 
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tersenyum. Di sisi lain, mereka mengira bahwa trik itu direncanakan oleh Raja Iblis. Untuk 
memperkuat ide itu, Yu membisikkan sesuatu di telinga badut itu. 

"Pastikan untuk tidak kehilangan mereka lagi, Tuan Badut. Oh, dan racun di sakumu ...? Bau 
yang sangat menyengat. Anda harus membeli barang bagus jika ingin membunuh. Tidakkah 
menurutmu? " 

"Y-Ya ..." 

"Jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan membuatkanmu menjadi piring sashimi, hidup. 
Lebih baik hati-hati. " 

Carmiya mengangguk dengan kecepatan sangat tinggi, seperti kepala berbandul yang 
patah. Benar, dia akan menindaklanjuti ancamannya tanpa ragu-ragu, tertawa sepanjang 
jalan. Hanya melalui interaksi singkat mereka, Carmiya yakin akan hal itu. 

Setelah itu, Carmiya meninggalkan restoran saat dia mengumpulkan segunung tip yang 
dilemparkan kepadanya, dan dengan canggung melambai kepada para pengunjung. 

(Saya harus pergi. Saya harus lari ... Secepat yang saya bisa!) 

Carmiya dengan gila berlari ke utara dengan kudanya, melakukan perjalanan sampai ke 
negara kota. Dia pasti salah satu orang paling beruntung dalam sejarah yang pernah 
bertemu dengan sang Penyihir dan selamat. 

Sementara insiden di Artemis berakhir, peristiwa utama pun terjadi. Hal-hal aneh juga 
terjadi di dua titik serangan lainnya. 

Kastil Suci 

---Noble District, Holy City 

Distrik Bangsawan juga diserang oleh para pemuja setan, mengakibatkan banyak korban. 
Mungkin karena mayoritas istana bangsawan ada di sini, serangan itu sangat hebat. Karena 
sebagian besar pemuja setan jauh dari hak istimewa, kebencian mereka terhadap 
bangsawan sangat mengakar. Mereka membakar apa saja yang mereka bisa dan 
membunuh siapa saja yang mereka bisa, bahkan wanita dan anak-anak. Karena Ordo 
Ksatria Suci memiliki markas besar di distrik ini, para pemuja setan telah mendedikasikan 
sebagian besar pasukan mereka di sini. Di tengah manusia, ada orang-orang seperti Death's 
Mists, Hellhounds, dan Skeleton Warriors yang menyerang kota. Ini semua adalah familiar 
Hellion dengan peringkat terendah, tapi banyak dari mereka menjadi merepotkan. 

Di tengah nyala api, seorang wanita yang tampak seperti gang jalanan dan seorang pria 
raksasa sedang berlarian: Killer Queen, Holy Maiden, dan Gunung Fuji. 

"Kalau terus begini, Ratuku ..." 
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"Brengsek ... Apa gunanya mulutmu jika terus ngiler omong kosong !?" 

Ratu berteriak saat dia menendang kepala Hellhound yang terkutuk hingga bersih dari 
tubuhnya. Selanjutnya, dia membanting tongkat logamnya ke tubuh setan untuk 
merobeknya menjadi dua potongan daging yang beterbangan. Sementara itu, Fuji 
mengenakan tiga kepala pemenggal setan yang baru saja dipenggal di ikat pinggangnya. 
Mereka tidak bisa menyalahkan siapa pun karena mematok mereka sebagai iblis. 

Tapi kemudian, dua iblis sungguhan muncul di depan pasangan itu. Dua Hunnitraps, iblis 
peringkat rendah. Ini adalah iblis yang terlihat seperti wanita, yang senang memanipulasi 
pria manusia dan mengadu domba mereka satu sama lain sampai mereka akhirnya saling 
membunuh. 

"Hei, anak besar. Mengapa kamu tidak masuk dan bermain ... " 

"Kamu bau sekali, jalang ... Asura ." 

Saat kata-kata itu keluar dari mulut Queen, enam bom terlempar dari tangannya. Pertama, 
wajah menarik salah satu Hunnitraps hancur berkeping-keping, sebelum lima kawah 
menganga lainnya dibuat menjadi tubuhnya. Tanpa sedikit pun berteriak, Hunnitrap jatuh 
ke tanah. 

"Pelacur yang tampak seperti asam lambung ... Pergilah ke tiang berkarat." 

Ratu mengacungkan jari tengahnya ke mayat itu. Sikap yang luar biasa, meskipun metode 
serangannya dan kata-kata yang keluar dari mulutnya dan segala sesuatu tentang dirinya 
adalah kebalikan dari bagaimana seorang Holy Maiden diharapkan untuk bertindak. 

"B-Beraninya kau ... Adikku!" 

Hunnitrap lainnya menyerang Ratu, hanya untuk mendapatkan wajahnya dicengkeram 
oleh Fuji dan dihancurkan seperti apel. Bahkan saat kepala Hunnitrap berubah menjadi 
bubur, ekspresi Fuji tidak berubah. 

"Bagaimana kabarmu distrik lainnya, tolol?" 

"Lady White melindungi Holy Castle, dan Gereja adalah ..." 

Dia disela oleh kobaran api yang meletus di atas Kawasan Bisnis, jauh di kejauhan. 

"Apa-apaan ... itu Luna !?" 

Ratu berteriak, tetapi menyadari bahwa dia melenceng. Sihir Luna sangat kuat, tetapi 
sejauh yang Ratu tahu, dia tidak mencoba-coba sihir Api. Jika Luna bisa menggunakan 
mantra seperti itu, Ratu yakin dia akan membual tentang itu padanya. 

"Aku tidak merasakan sihir ... Tapi jika itu bukan mantra, maka ..." 
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Fuji juga menatap api yang menyebar di langit, tidak yakin apa yang membuatnya. 
Warnanya, kekuatannya ... Semua itu membuat ini terlihat seperti bencana yang 
menghujani umat manusia. Bahkan para pemuja setan berhenti di tengah kerusuhan untuk 
menatap ke langit, tercengang. 

Terkadang, momentum pertempuran bisa berubah dari hal terkecil. Setelah ledakan, para 
pemuja setan jelas-jelas mulai mengalah. Para ksatria mulai menangkap setan satu demi 
satu, dan bahkan para bangsawan mulai bekerja sama untuk memadamkan api, daripada 
hanya menonton dari kuda tinggi mereka. Jika tidak, api akan segera menghanguskan 
rumah mereka juga. 

"Yah, sepertinya distrik ini akan berhasil ..." 

"Iya. Lord Harts juga memimpin tim untuk menahan lawan. " 

"Orang tua itu ... Apa dia lupa betapa tuanya dia?" Ratu meludah, tapi ini membuat Fuji 
tersenyum. Meskipun sulit bagi seseorang untuk mendapatkan penghormatan Ratu, Fuji 
tahu bahwa bangsawan tua itu telah mengumpulkannya dalam jumlah besar dari ratunya. 

Akhirnya, para pemuja setan yang tersisa mulai mundur, berlari ke arah tertentu. Di arah 
itu ... berdirilah Kastil Suci. 

† † † 

---Gereja Suci di Common District 

Olgan sedang berbaring di atas atap, menyaksikan pertempuran di bawah, tidak senang. 
Dia sama sekali tidak tertarik dengan konflik antar manusia. Dia hanya ada di sana karena 
Mynk, rekannya, sedang berusaha. Bahkan sekarang, Mynk menutupi setengah dari 
wajahnya dengan tangan kanannya, mengucapkan mantra saat dia menatap musuhnya 
dengan mata kirinya. Untuk beberapa alasan, ini adalah posisi yang disukai Mynk dalam 
pertempuran. Menurutnya, dia diberkati oleh kegelapan. 

"Kegelapan yang dalam di dalam diriku ... menghujani musuhku ...! Hujan Suci. " 

Hujan deras, penuh dengan elemen Suci, menghujani kelompok pemuja setan. Bagi mereka 
yang menyembah iblis, itu pasti terasa seperti hujan asam literal. Meskipun, kalimatnya 
tidak sesuai dengan sifat mantranya. 

Mantranya berlanjut. Untuk petualang peringkat-S seperti dia, mantra berantai adalah hal 
yang mudah. 

"Heh heh heh... Manusia. Sangat rapuh ... Bubble Heal. " 

Busa penyembuhan menutupi anggota Gereja Suci yang terluka parah. Luka mereka segera 
menutup, dan warna kembali ke wajah mereka. Ini adalah salah satu mantra penyembuhan 
terbaik, yang menggunakan elemen Suci ... meskipun omong kosongnya bertele-tele. 
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"Terima kasih, Nyonya Mynk!" 

"Peringkat S bukanlah lelucon ... Sihir yang sangat kuat!" 

"T-Tapi ... mantra apa itu ...?" 

"Sst! Bisakah itu, pemula! " 

"Bagaimanapun, dia adalah Pemain Bintang. Pasti ada alasan bagus untuk itu. " 

"Mungkin kekuatannya berasal dari mantera itu ..." 

Para anggota Gereja mengobrol. Di dunia ini, di mana fase emo praremaja bukanlah 
fenomena terkenal, tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang dia katakan, apalagi 
bagaimana hal itu diterapkan pada statusnya yang terkenal di dunia sebagai Pemain 
Bintang. Beberapa petualang bahkan meniru mantera dan posenya. 

"Ikuti aku. Berikan darahmu pada kegelapan yang membekukan ...! Biaya...!" 

Sementara beberapa dari mereka mengangkat alis karena kebingungan, para anggota 
Gereja dihidupkan kembali oleh panggilan Mynk, dan ditagih ke dalam kelompok Setan. 
Semakin membingungkan sisi mana yang melayani kegelapan, pada saat ini. 

"Apa yang dia lawan ...?" 

Olgan tidak bisa menahan untuk tidak bertanya-tanya. Nilai hiburan Mynk adalah bagian 
dari salah satu alasan dia bepergian bersamanya. Ketika senyum halus terbentuk di wajah 
Olgan, sebilah pedang turun dari atasnya. Baginya, itu sangat lambat. 

"Apa yang kamu inginkan...?" Olgan menjawab dengan apatis, menghindari pedang itu 
dengan mudah. Dia bahkan tidak terkejut diserang, apalagi marah. 

"Hah ... 'Apa yang kamu inginkan?' Hah? Nn. Firebrand punya nyali. Beberapa yang cukup 
besar. " 

"..." 

"Aku di sini hanya untuk mengiris Raja Iblis yang terkenal. Tidak berharap melihat 
Firebrand. Semua tiket untuk ketenaran ini membuatku pusing. Ooh, saya lupa 
memperkenalkan diri. Aku Alverd, the Sword Flash. Kesenangan adalah milikmu. " 

Olgan memelototi pria itu. Sejauh yang dia tahu, dia telah melenyapkan semua yang tahu 
identitasnya. Bagaimana dia tahu bahwa dia adalah seorang Firebrand? 

"Beberapa Hellion menyedihkan yang aku potong di penjara bawah tanah di utara 
memberitahuku ... tentang pecundang berdarah campuran ... Woah!" 
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Alverd menghindari pisau yang dilempar Olgan tanpa berkata-kata. Ia terbang dengan 
kecepatan yang cukup tinggi, tapi Alverd memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Dia 
memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk seseorang yang berhadapan dengan seorang 
Firebrand dan Pemain Bintang yang terkenal di dunia. 

"Empat bintang ... Lumayan untuk peringkat B." 

"Lebih banyak kekuatan berarti lebih sedikit kebebasan. Ini semua tentang keseimbangan. 
" 

Seperti yang ditunjukkan Olgan, ada empat bintang biru di armor Alverd, khusus terbuat 
dari Blue Steel, logam langka. Petualang diberi lebih banyak bintang saat mereka naik 
peringkat. Rookie dengan peringkat terendah tidak memilikinya, sampai mereka mencapai 
peringkat E dan menerima bintang pertama mereka. Kebanyakan petualang tidak pernah 
sampai sejauh itu, dan kembali ke pekerjaan sehari-hari mereka. Di dunia ini, hanya sedikit 
orang terpilih yang dapat menembus keterbatasan bakat alami mereka. 

"Nah, kalau begitu ... Anda ingin bermain, Mademoiselle?" 

"Kamu ingusan ..." 

Saat pasangan itu berhadapan, ledakan luar biasa meletus di langit di atas Kawasan Bisnis. 
Mereka tidak bisa membantu tetapi mengalihkan perhatian mereka ke sana. 

"W-Woah ... Gadis kecil. Anda tidak menelepon teman Hellion Anda, bukan? " 

"Tutup mulutmu jika tidak ingin jantungmu tetap berdetak kencang." 

"Itu terlalu jauh, yo ... Pakaian mencolok itu pasti ...!" 

Mata terlatih Alverd melihat pakaian emas itu di kejauhan. Ini membuatnya berpikir. Jika 
Karnaval berada di tengah-tengah ledakan itu, siapa pun yang melakukan itu padanya 
adalah sesuatu yang luar biasa. 

"J-Jangan bilang kalau itu Raja Iblis yang pernah kudengar? Sepertinya bukan Anda yang 
memanggil mereka ke sini, Mademoiselle ...! Wow! Anda punya beberapa jari lengket! " 

"Jangan terganggu saat bertengkar ..." 

Sejumlah gelombang sihir yang berputar-putar terpancar dari Olgan. Sihir yang luar biasa 
menyebabkan jubahnya berkibar. Tetap saja, kepercayaan diri Alverd tidak goyah. 

"Hancurkan kekosongan, dan tunjukkan jalan ... Abyss Beam. " 

"...Kamu pasti bercanda! Mantra kelas 5 !? " 
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Sihir berputar menyatu menjadi satu titik, menembakkan seberkas cahaya hitam. Alverd 
berguling dari atap untuk menghindari ledakan, yang menembus rumah-rumah yang 
dilewatinya, meninggalkan lubang melingkar di dinding demi dinding sejauh mata 
memandang. Menyaksikan Alverd jatuh ke tanah, Olgan tertawa. Salah satunya berdiri 
tegak di atap, dan yang lainnya tampak seperti anjing di selokan. 

"Di situlah asalmu ... Doggy." 

"Heh... Heh heh... Anjing itu sangat suka berkelahi, tahu? Kemudian, ketika Anda tidak 
menduganya, mereka akan menyerang Anda -... Sial! Tunggu sebentar, biarkan aku 
menyelesaikannya! " 

Terkekeh, Olgan terus menembakkan mantra demi mantra, yang menggunakan elemen 
Hitam, sebuah bentuk peningkatan dari atribut Dark. Dia sepertinya mempermainkannya, 
daripada mencoba membunuhnya. 

"Ayo, lari. Aku menjadi guru yang baik dan mengajakmu jalan-jalan. " 

"Anak yang sinting! Siapa yang membesarkanmu seperti ini !? " 

Mendengar itu, ekspresi Olgan berubah. Semua kemiripan rasionalitas Olgan telah hilang 
dari jendela. Topik orang tua Olgan adalah hal yang sangat tabu baginya. 

"Sudahlah ... Aku akan merebusmu hidup-hidup." 

"T-Tidak, terima kasih ...! Satu-satunya tempat aku akan mati adalah di atas wanita keren! " 

"Sampah..." 

Tepat ketika Olgan hendak menembakkan mantra lain, ledakan kebingungan dan sorakan 
meledak dari arah Kastil Suci. Semua orang berteriak tentang hal yang sama ... 

"It-Itu Dragonborn !!" 

Pertempuran yang tiba-tiba dimulai di Kota Suci ... akan mencapai klimaksnya. 

Pahlawan yang Benar 

---Di depan Kastil Suci 

Setan yang masih hidup dari kelompok yang menyerang Distrik Bangsawan dan Umum 
sekarang berkumpul di depan Kastil Suci. Sementara mereka telah melakukan kerusakan 
yang cukup besar pada distrik-distrik tersebut, para pemuja setan telah menderita banyak 
korban juga. Peristiwa serangan yang paling tidak terduga adalah tidak ada satupun 
anggota kelompok yang menyerang Distrik Bisnis yang kembali. Rencana mereka adalah 
menghentikan serangan pada waktu tertentu, dan menggunakan tiga salib terbalik 
bersama-sama. Kehilangan salah satu dari mereka adalah kunci pas besar dalam rencana 
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induk mereka. Satu kelompok dikejar oleh Ratu dan yang lainnya oleh Mynk, para pemuja 
setan digiring ke lokasi ini. Kedua pemuja setan yang masing-masing memimpin tim 
penyerang saling memandang. Kemudian, sambil memegang salib di tangan mereka, 
mereka masing-masing berteriak sekeras yang mereka bisa: "Panggil Iblis ...!" 

Semak duri bermunculan di salib, saat kabut hitam menyelimuti para pemimpin dan para 
pemuja setan lainnya. Yang lebih besar, lebih kuat daripada saat Karnaval dipanggil. 
Sebagai imbalan atas dua salib dan hampir tujuh ratus nyawa, iblis tingkat tinggi muncul ... 
Allit, Duke of Darkness. Tidak seperti Karnaval, ini adalah iblis yang kuat, menghiasi 
pakaian seperti jas berekor yang berkelas. Kulit pucatnya yang sakit-sakitan tidak memiliki 
satu noda pun. Di kepalanya ada wajah dan rambut menarik yang mencapai pinggangnya, 
yang juga putih cerah, dan di punggungnya ada sayap hitam yang indah. Dia tampak lebih 
mulia dari semua bangsawan di kota. 

"Oh, aku dipanggil ke tempat yang cukup menyebalkan." 

Allit mengerutkan kening, memperhatikan Kastil Suci tepat di depannya. Itu terbungkus 
lapis demi lapis penghalang suci, dibuat dari darah dan keringat Malaikat Bijaksana dan 
malaikat lainnya. Hanya berdiri di sampingnya akan menyiksa iblis mana pun. Sedangkan 
untuk Allit, dia tidak bisa menahan perasaan lesu dan ketidaknyamanan. Itu wajar saja, 
karena penghalang ini ditata untuk meningkatkan kecerahan dan kekuatannya agar sesuai 
dengan kekuatan penyerang potensial. 

"Sungguh ... Menjengkelkan ..." 

Tetap saja, Allit tidak menunjukkan tanda-tanda pindah dari sana. Dia tidak bisa 
mengendalikan kebenciannya pada kekuatan yang dia rasakan di depannya, dan kastil itu 
sendiri. Dia pasti sudah menghancurkannya berkeping-keping jika dia bisa. Dorongan 
untuk menerobos penghalang dan merobek apa yang ada di dalamnya menjadi berkeping-
keping menjadi tidak terkendali ... seolah-olah dia bahkan mencoba untuk 
mengendalikannya. 

"Duke of Darkness ... Apa yang sebenarnya terjadi ...?" 

Queen berlari ke tempat kejadian, dan terdiam saat melihat Allit. Tidak mungkin iblis ini 
memiliki hak apapun di alam manusia. Namun, Allit melihat Queen dan membalas reaksi 
jijiknya. Situasi yang sudah mengganggu menjadi beberapa kali lebih buruk baginya. 

"Dan sekarang anjing malaikat malang itu ... Mempengaruhi Publik. " 

Tutup matamu, orang bodoh ...! 

Saat mata Allit bersinar merah, Ratu berteriak. Dia merasakan dia mengaktifkan skill dalam 
sekejap, tapi suaranya mencapai Fuji dan kesatria terlambat sedetik, karena mereka 
terpesona. 
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"Siapa yang menyuruhmu berjalan dengan dua kaki, semut kecil? Tanah Beautyferno. " 

Dia mengaktifkan keterampilan yang disediakan untuk iblis. Penghalang tak terlihat 
memisahkan area di sekitarnya yang lebih besar daripada saat Karnaval mengaktifkan skill, 
tidak termasuk Holy Castle. 

"Dengarkan! Semuanya berhasil sampai ke Kastil Suci! " 

"Kamu pikir aku akan mengizinkan hal seperti itu?" 

Allit mengangkat bahu dengan tangan terbuka di depan kastil. Penampilan estetiknya 
membuat setiap pose yang diambilnya menjadi fotogenik. Tapi wajahnya yang menarik 
berubah lagi. Makhluk yang sangat kuat yang memegang kekuatan suci telah memasuki 
sekitarnya. 

Duke of Darkness ... Begitu, kegelapan mengundang kegelapan. 

Mynk, petualang peringkat-S dan Pemain Bintang. Dia adalah salah satu pengguna sihir 
Suci terbaik di benua. Gadis Suci, Pemain Bintang, dan pelindung Kastil Suci. Bagi Allit, ini 
menjadi situasi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, dia berdiri tegak ... Dia bertekad 
untuk mencabik-cabik keberadaan kebencian yang bisa dia rasakan di dalam kastil. 
Menyadari bahwa Allit tidak berniat untuk mundur, Ratu mendekati Fuji, yang telah 
dirobohkan, dan membalikkan tubuh besarnya ke perutnya dengan kakinya. 

"... Sudah lama." 

Queen meraih Hammer of Sigma dari punggung Fuji. Ini adalah salah satu senjata 
legendaris yang paling didambakan di benua karena menghasilkan beberapa mantra 
sederhana selain Serangannya yang tinggi. Begitu dia meraih palu itu, Ratu membantingnya 
ke Allit. Iblis menangkis pukulan itu dengan tangannya, tetapi wajahnya berubah kesakitan. 
Menimbulkan rasa sakit sebanyak itu pada iblis tingkat tinggi adalah prestasi yang 
mengesankan bagi manusia. 

"Benar-benar wanita yang tidak bermartabat ... Dark Beam. " 

Tanpa mantra, Allit menembakkan mantra kelas 4. Namun, palu di tangan Ratu 
mengeluarkan cahaya untuk memblokirnya ...! 

"Sudah lindungi aku. Dinding Cahaya! Ratu meludahkan senjata legendarisnya yang 
dihormati seolah-olah dia sedang memerintah seorang budak. Dinding cahaya berbenturan 
dengan sinar hitam, tapi dinding tidak bisa menghentikannya sepenuhnya, karena masih 
menembus tubuh Queen. Allit siap untuk memulai langkah berikutnya tanpa memberi Ratu 
sedetik untuk bernapas, tetapi dia akhirnya membatalkan mantranya untuk mengatasi 
gangguan. Mynk menyerbu dan mengayunkan senjatanya yang seperti salib ke arahnya. 
Allit melindungi serangan itu dengan tangannya, tetapi asap putih keluar dari tangannya. 
Mynk menggunakan senjata yang sangat berbahaya untuk iblis: senjata One-of-a-Kind 
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lainnya yang disebut Twinkle. Sebagai pengguna elemen Suci, ini adalah senjata yang 
sempurna untuknya. 

"Ha ha! ... Tidak terlalu buruk, kendi susu! " 

"M-Milk ... Apa yang kamu ...!?" 

"Manusia ...!" Dari titik ini, Allit selalu berada di belakang. Pertandingan dan lokasinya tidak 
berada di pihaknya. Biasanya, dia tidak akan pernah bertahan, dan sebaliknya akan 
mencoba untuk mengambil lawannya di lokasi yang berbeda. Namun, bahkan Allit yang 
terkumpul tidak bisa menahan amarah yang mendidih dari perutnya. Sarang musuh 
bebuyutan semua iblis, yang keberadaannya terukir di DNA mereka ... berada di depan 
mata Allit. 

Setelah Ratu melawan iblis dalam pertempuran jarak dekat, Mynk mengucapkan mantra 
lain. 

"Aku adalah pemakai baju hitam yang memerciki darah... Malaikat Garb! " 

Armor suci muncul di seluruh tubuh Mynk. Allit mengerang karena cahaya menyakitkan 
yang dipancarkan darinya. Baginya, cahaya seolah mengukir jiwanya hanya dengan 
melihatnya. Dengan buff anti-iblis yang kuat padanya, Mynk bergabung dengan Queen dan 
menghantamkan senjatanya ke Allit. Unsur Suci menyerbu tubuhnya, saat unsur Kegelapan 
Allit membalas dua prajurit itu. Saat mereka bentrok sekali, dua kali, dan tiga kali ... 
ketiganya menjadi semakin buruk. Mempertimbangkan pertandingan, ini seperti saling 
meninju tanpa pelindung tanpa pelindung. Situasi Allit yang tidak menguntungkan semakin 
memburuk seiring berjalannya waktu. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, sepasang 
prajurit pasti akan mengalahkannya. 

Tapi kemudian, cairan hitam jatuh dari langit dan berceceran di tanah. Mereka mendongak 
untuk menemukan seorang gadis mengambang di udara. Tartarus telah dikeluarkan dari 
kotak terbuka di tangannya. Cairan hitam menyebar luas dalam sekejap, mencapai kaki 
Ratu dan Mynk. 

"Brengsek ... Jangan lagi ..." 

"Apa!? Apa yang dilakukan Tartarus di sini !? " 

Kekuatan mereka habis, mereka jatuh ke tanah. Mungkin karena menguras begitu banyak 
tenaga, Tartarus jauh lebih kuat dari sebelumnya. 

"Puny ... Manusia!" 

Allit menendang Queen saat dia meringkuk di tanah, membuatnya terjatuh. Kemudian, dia 
mengulurkan cakar di tangan kanannya dan merobek Mynk. 

"Inilah akhirnya ... Abyss Beam. " 
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Dia menembakkan mantra kelas 5 keji yang menembus kedua prajurit dan begitu banyak 
bangunan di belakang mereka, menghancurkan lanskap kota ke tanah. 

"Kamu pikir penghalang itu sendiri akan membawa kita ke kemenangan ...? Sampah 
manusia. " 

Keduanya bahkan tidak bisa bereaksi terhadap Allit. Menyaksikan kekalahan seorang Holy 
Maiden dan seorang petualang peringkat-S, kerumunan itu terdiam. Untuk boot, Allit 
sembuh setiap detik karena Tartarus. 

"Ratu!" 

"Mundur, kak ... Pegang penghalang sialan itu ...!" 

White tidak bisa membantu tetapi turun ke pintu masuk ke Kastil Suci, tetapi Ratu 
berteriak agar dia tetap di tempatnya. Penghalang di Holy Castle akan kehilangan banyak 
efeknya jika tidak ada Holy Maiden di dalamnya. Jika itu terjadi sekarang, Kastil Suci pasti 
akan runtuh. 

"Marilah kita memulai pesta yang indah. Sekarang, bayar dosa yang membuatku kesal. " 

Allit menginjak kakinya di bagian tengah tubuh Queen, dan suara tulang yang hancur 
bergema. Kemudian, dia mencengkeram leher Mynk, dan mengangkatnya, meninju, dan 
meninju seluruh tubuhnya. Ada sejuta cara yang lebih efektif untuk merusaknya, tapi dia 
sepertinya ingin merobek baju besi malang itu dengan tangan kosong. 

"K-Kegelapanmu ... bukan apa-apa ... bagiku ..." 

Diam, bug. 

Setiap saat, Tartarus menyebar, saat pemukulan kejam terjadi di depan Kastil Suci. Setiap 
pukulan diperhitungkan agar tidak membunuh korbannya dengan mudah. Meskipun Allit 
biasanya sangat logis dan tetap tenang, bagaimanapun juga dia adalah iblis. 

(Apa-apaan ... Kamu pasti bercanda ...!) 

Setelah akhirnya tiba di Kastil Suci, Raja Iblis kecewa dengan apa yang dilihatnya. Dia telah 
menaiki menara jam yang tampaknya cukup aman untuk mengamati situasi. Dari sana, dia 
melihat Holy Maiden of Fury Road yang gila dan monster aneh, yang dia anggap sebagai 
iblis lain. 

(Dan cewek itu ... Menebak dari apa yang dia kenakan, dia adalah Holy Maiden terakhir.) 

Melihat Holy Maiden meneriakkan sesuatu dari pintu masuk kastil, dia merasakan getaran 
di punggungnya. Dia terlihat sangat cantik, juga, tapi melihat bagaimana Luna dan Ratu 
ternyata, Raja Iblis meragukan adik ketiga mendekati normal. 
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(Sialan ... Aku tidak bisa membiarkan monster bertingkah seolah dia memiliki tempat itu!) 

Dia harus melakukan penelitian dan memulai bisnis. Semua itu akan hilang dari jendela jika 
Holylight tercabik-cabik. Di sisi lain, untuk menghindari birokrasi di jalan, dia tidak bisa 
melenggang di depan semua orang. 

(Baik...!) 

Sebuah bola lampu menyala di atas kepalanya ...! 

(Tentu saja. Minta dia menangani kekacauan berurusan dengan para Holy Maiden.) 

Seorang biker dari zaman dulu muncul di benaknya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Holy 
Maiden dengan perlengkapan kiamat memiliki perasaan terhadap Zero. Lawan api dengan 
api. Setelah berhasil menyelesaikan benih sakit kepala ini, Raja Iblis dengan riang 
membuka layar Admin. 

(Bagaimanapun, saya mendapatkan kembali kendali setelah beberapa saat. Semua baik-
baik saja dengan dunia.) 

Saat dia mengambil keputusan, semburan cahaya putih terang terpancar dari atap menara 
jam, menerangi sekelilingnya. Itu tampak seperti halaman dari mitos -- cahaya untuk 
mengalahkan kegelapan. Allit memicingkan mata ke arah cahaya, dan bahkan penduduk, 
yang gemetar ketakutan di dekat aksi itu, menatap dengan tidak percaya. Mereka harus 
membayangkan bahwa Malaikat itu sendiri telah dipanggil. 

Yang muncul dari cahaya itu adalah seorang pria yang mengenakan jaket pengendara 
sepeda putih cerah dengan naga perak raksasa di punggungnya. Tidak ada malaikat sama 
sekali, hanya Bosozoku. Rambutnya, diwarnai perak, melambai tertiup angin. Semua orang 
yang menonton terpaku pada naga yang baru saja muncul dari cahaya. 

"Zeroooooooooooo!" 

Melihatnya, Ratu berteriak dengan mengabaikan situasinya. Meskipun mengalami luka 
serius, dia sepertinya telah melupakan semua rasa sakitnya. Melihatnya, Zero menyeringai 
halus. Setiap kali dia melihatnya, dia meringkuk di tanah, diserang oleh cairan hitam. 

"Ada apa...? Di-bully lagi? " 

Zero tidak tahu situasi apa yang dia panggil. Pemandangan kota, sejauh mata memandang, 
benar-benar asing, dan, menggelikan, bahkan ada kastil bergaya abad pertengahan di 
depan. Semua orang di bidang penglihatannya tampak asing. Karena banyak pemain Game 
adalah orang asing, dia sampai pada kesimpulan. 

"Hanya arena lain, milik Empire, huh ...? Tebak monster aneh itu adalah saus di atasnya. " 
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Pada titik ini, pikirnya, dia tidak akan terkejut dengan apa pun yang dilakukan Kekaisaran. 
Negara sinting itu mengumpulkan orang-orang gila dan menghancurkan dunia dengan 
militernya yang gila. Dalam iterasi selanjutnya dari Game, mereka mulai bereksperimen 
pada berbagai hewan, selain manusia, dan mulai mengirim makhluk mirip chimera ke 
arena untuk menyerang pemain. Tak seorang pun dari dunia itu yang akan terkejut dengan 
monster apa pun yang mungkin diciptakan Kekaisaran. 

"Apakah kamu? Darimana asalmu?" 

Allit tidak bisa membantu tetapi bertanya. Bahkan iblis tingkat tinggi tidak bisa mengukur 
Zero. Ketidakpastian yang menakutkan. Tanpa menjawab, Zero melompat dari atap dan 
mendekati Allit. Yang sangat mengejutkan Allit, Tartarus menghindari langkah Zero. 
Membelah laut hitam, naga itu mendekat. Semua orang yang berkumpul di depan Kastil 
Suci menyaksikan, lupa bernapas. Saat dia mendekati Allit, tatapannya semakin tajam. 
Akhirnya, mereka saling berhadapan ... saat naga itu menyeringai. 

"Kamu bau ... seperti pembunuh." 

Allit mengayunkan cakarnya tanpa sepatah kata pun. Zero merunduk untuk 
menghindarinya, dan menendang usus iblis tanpa banyak perhatian. Iblis tingkat tinggi 
yang sombong terbang beberapa meter di udara, jejak kaki berlumuran tercetak di tengah 
pakaian mewahnya. 

"K-Kamu ...!" 

Api biru sudah menyala dari Nol. Dia telah mengaktifkan kemampuan khususnya, Mad 
Flurry. Namun, kekuatan sejatinya terletak pada sesuatu yang lain. Seolah ingin 
membanggakan fakta itu, Zero memunggungi Allit, memamerkan naga yang dibawanya. Di 
tengah pertempuran, bagaimanapun juga. 

"Mengusung gelar tak terkalahkan, aku berhasil mencapai jalan pertempuran tanpa akhir! -
- Pahlawan yang Benar! " 

(Kerusakan +5 untuk setiap pembunuhan yang dilakukan target. Maks. +50) 

Meneriakkan sesuatu yang ngeri, Zero diselimuti oleh api merah saat Skill Tempurnya, 
Pahlawan Benar, diaktifkan. 

"Betapa kasarnya ... Apakah itu seharusnya semacam incanta --- aaaghghhh!" 

Sekarang giliran Allit yang berteriak kasar. Sebelum iblis menyadarinya, tinju kiri Zero 
telah menusuk perutnya. Dalam sekejap, tangan kanannya berputar ke wajah Allit ...! Iblis 
terhempas, mengukir potongan-potongan tanah dan menabrak kapel yang sekarang sudah 
dievakuasi. Setelah dampak seperti itu, banyak retakan menaiki dinding sampai seluruh 
bangunan runtuh. 

"Grr ... Aggh ...!" 
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Allit tampak hancur saat dia merangkak keluar dari reruntuhan. Rambutnya kusut, dan 
pakaiannya yang mewah tertutup kotoran. Terlebih lagi, air mata mengalir dari matanya. 
Seorang iblis tingkat tinggi, dengan moniker seperti Duke of Darkness, menangis di depan 
manusia. Kerumunan itu terdiam. 

"Kau bajingan karena membuat cewek menangis ... Aku akan menunjukkan betapa 
menyedihkannya dirimu." 

Dengan senyuman kejam, Zero mengayunkan lengan kanannya membentuk lingkaran 
besar. Melihat kegagahannya, kerumunan ribuan warga diaduk ... sebelum akhirnya 
meledak bersorak menggelegar. 

Lakukan atau mati 

"Rgh ... Gah ..." 

Allit pusing karena kebingungan. Tubuhnya yang tangguh berteriak kesakitan. Bagaimana 
ini bisa terjadi? Iblis gagal memahami bagaimana tinju manusia bisa menghasilkan rasa 
sakit seperti itu. Itu telah menembus banyak mantra pelindung, menghantam iblis dengan 
kerusakan yang menghancurkan. Allit merasa jiwanya menggeliat kesakitan. Itu juga tidak 
seperti pukulan yang membawa elemen Suci. Atau sihir apa pun, dalam hal ini. 

"Bangun bangun...!" 

Zero mengikuti dengan tendangan kejam ke sisi Allit sementara iblis merangkak. Iblis 
tingkat tinggi, Duke of Darkness, pusat pujian dan pemujaan, ditendang seperti bola sepak 
... dan dia menghantam penghalang di sekitar Kastil Suci. Saat itu juga, Allit meledak 
menjadi nyala api. 

"Graaghhh!" 

Dengan ledakan, percikan api beterbangan ke segala arah, memenuhi area itu dengan bau 
daging gosong. Ini tidak mengherankan ... iblis tingkat tinggi tidak bisa diharapkan untuk 
pergi tanpa hukuman setelah menyentuh penghalang yang dipasang oleh Malaikat 
Bijaksana. Pertarungan ini secara tidak sengaja berubah menjadi pertandingan sangkar 
listrik. Kerumunan menjadi liar pada naga yang terlalu kuat untuk ditangani bahkan oleh 
iblis tingkat tinggi. Sebaliknya, suasana hati Zero menurun drastis, sampai akhirnya dia 
mengeluarkan "ck." 

"Bajingan ini membuat kerumunan lebih panas dariku ... Kamu ingin melawan Naga Perak, 
huh !?" 

Proses berpikir Bosozoku. Karena Zero adalah spesies yang merasakan ekstasi dari 
kerumunan yang mengaum dan menjadi sorotan, dia marah karena perhatian telah beralih 
darinya. Allit akan menangis memprotes kurangnya logika di sini, tapi dia tidak bisa. 

"Kamu ... sampah kotor! Abyss Beam! " 
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Dengan semua kekuatan yang tersisa, Allit menembakkan mantra sihir Hitam, dan sinar 
hitam itu menghantam Zero mati. Namun, setelah balok itu memudar -- balok yang 
seharusnya menembus semua benda yang bersentuhan dengannya -- Bosozoku yang tidak 
terluka tetap berdiri. Selama Mad Flurry diaktifkan, Duke of Darkness tidak memiliki cukup 
Sihir untuk membuat goresan di Zero. 

"Kamu pikir kamu bisa main-main saat kamu melakukan mano-y-mano melawanku?" 

Dengan cemberutnya yang semakin kencang, kemarahan Zero yang tidak masuk akal 
menumpuk. Sekarang berpikir bahwa dia sedang dipermainkan, Zero gemetar karena 
amarah. Dari sudut pandangnya, pasti terasa seperti dia ditembak dengan pistol sinar 
mainan, atau semacamnya. Dari sudut pandang Allit, ini adalah mimpi buruk. 

"B-Bagaimana ini bisa menjadi ...!? Aku terlalu mulia untuk kalah dari orang malang ini ...! " 

Menyebarkan sayap di punggungnya, Allit terbang ke udara. Kemudian, dia mendekati 
Tron, sang Firebrand yang telah menonton pertempuran dari atas, dan menusuknya 
dengan satu tusukan tangannya. 

"Heh ... ah ..." 

Allit mengangkat tubuh Tron dan meminum darahnya saat darah itu tumpah. Semua itu 
menggunakan Bloodlust, salah satu skillnya. Melawan manusia, ini hampir tidak ada 
manfaatnya, tapi Allit bisa berharap untuk sembuh dengan mengkonsumsi darah 
Firebrand. 

"Darah kotor ... Bau ..." 

Tron terlempar seperti sampah, jatuh ke tanah. Dengan kerusakan yang cukup besar untuk 
melenyapkan perutnya, hidupnya dengan cepat memudar. Di tengah kesadarannya yang 
goyah, dia bertanya-tanya ... mengapa dia diperlakukan seperti ini. Sepanjang ingatannya, 
Tron tidak punya orang tua. Putus asa, dia selamat dari diskriminasi tanpa henti dan 
kekerasan terus-menerus di wilayah Hellion dengan meminum lumpur dan memakan 
bangkai babi busuk. Terkadang, dia bahkan meraih ramuan beracun. Bahkan setelah 
melarikan diri ke wilayah manusia, dia disambut dengan penganiayaan. Karena tidak ada 
tempat lain untuk pergi, dia dijemput oleh Utopia, hanya untuk diperlakukan dan 
dipandang rendah seperti sekarung sampah, seperti yang telah dia lakukan seumur 
hidupnya. Kenapa dia masih hidup? Ini adalah pikiran sia-sia yang melintas di benak gadis 
itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merintih kesakitan. 

"Bagaimana bajingan itu bisa melakukan ini padamu ...? Hei, Nak. Kamu hidup? " 

Gadis itu melihat Naga Perak. Hal terakhir yang akan dia lihat ... Setidaknya, itulah yang dia 
pikirkan. 

"Hei, buka mulutmu. Tidak bisakah kau mendengarku, Nak? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Memaksa mulut gadis itu terbuka, naga itu melemparkan sesuatu ke dalamnya. Segera 
setelah gadis itu bisa merasakan tekstur aneh dan rasa manis yang halus di lidahnya, 
perutnya yang tertusuk mulai pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Jika dia mengatakan 
padanya bahwa dia baru saja meminum darah naga, dia akan mempercayainya. 

Sekarang tidak ada rasa sakit dan tidak ada pendarahan. Ini lebih dari sekadar menutup 
luka terbuka -- ini adalah efek yang luar biasa untuk dilihat, seolah-olah waktu telah 
terbalik. Apa yang naga itu masukkan ke dalam mulut gadis itu adalah 100 Lives Bar, item 
penyembuhan dari game tersebut. Meskipun namanya konyol, itu luar biasa 
menyembuhkan 100 HP. Di dunia ini, ramuan obat biasa menyembuhkan sekitar 1 sampai 
3. Bahkan ramuan termahal yang digunakan oleh para petualang menyembuhkan tidak 
lebih dari 10, jadi menyembuhkan 100 HP secara instan tidak terpikirkan. Secara alami, 
siapa pun di kerumunan akan percaya bahwa dia telah memberikan darah naga kepada 
gadis itu, dongeng untuk menyembuhkan penyakit atau cedera apa pun dan bahkan untuk 
memberikan keabadian. Allit menyaksikan fenomena mustahil itu dengan ngeri. 

"Apakah kamu ... dari spesies naga baru ...? Bagaimana ini bisa ...!? " 

Berteriak, Allit sampai pada kesimpulan tertentu. Bahwa naga itu harus mati, saat ini juga. 
Sulit membayangkan kekacauan yang akan dibawa naga ini ke wilayah Hellion jika diberi 
kesempatan. Memasukkan kedua tangannya ke dalam tubuhnya, dia merobek dirinya 
seolah-olah ingin membuka pintu bar. 

Sementara itu, Zero memastikan luka gadis itu telah sembuh, dan memasang ekspresi lega. 
Namun, gadis itu tetap tanpa emosi dan muram. 

"Kenapa wajah panjang, Nak? Anda selamat, cobalah tersenyum. " 

"Tersenyum...? Aku lupa caranya, dulu sekali ... " 

Gadis itu meremasnya seolah-olah dia sedang batuk darah. Zero mengerutkan kening, tidak 
yakin harus berbuat apa. Kemudian, merasakan beberapa gerakan di belakangnya, dia 
meraih kerah gadis itu dan melemparkannya ke sebuah gang. Meskipun dia tidak bersikap 
lembut tentang hal itu, dia mencoba untuk menjauhkan anak kucing itu dari perkelahian. 

Zero berbalik dan menemukan bahwa Allit telah merobek tubuhnya sendiri ... dan sekarang 
membalikkannya ke dalam. Yang muncul dari Allit adalah kelelawar. Ratusan, ribuan, 
kelelawar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, membentuk suatu bentuk. 
Suara mengepakkan sayap yang tidak menyenangkan bisa didengar, dan dua mata bisa 
terlihat bersinar dalam warna merah. Ini adalah bentuk asli Allit. Kemampuan fisik iblis 
meningkat drastis dalam bentuk ini, tetapi sebaliknya, iblis sekarang sangat rentan 
terhadap elemen Suci, itulah sebabnya Allit jarang bertindak sejauh ini. 

"Naga sial! Anda akan dihakimi karena arogansi Anda karena berpura-pura netral! " 
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Bahkan saat Allit meledakkan Zero dengan niat yang jelas untuk membunuh, perhatian 
naga itu tertuju pada gadis di belakangnya. Bahkan Zero tahu bahwa dia menjalani 
kehidupan yang mengerikan. Dia juga tidak menjalani kehidupan yang mudah. 

"Tersenyumlah, Nak. Tidak peduli seberapa sulitnya, orang terkuat adalah orang yang 
tertawa seperti orang bodoh. " 

Karena dia ada di belakangnya, Zero tidak tahu ekspresi yang dia berikan sebagai 
tanggapan. Dia hanya bisa merasakannya menahan napas sejenak. 

"Kamu pikir kamu punya kesempatan sambil membagi perhatianmu, Naga ...? Sekarang 
matilah dengan kesombonganmu! " 

Allit meledak menjadi muatan listrik. Dia terbang sangat cepat sehingga udara di sekitar 
iblis menjerit seolah-olah terkoyak. Saat Zero bersiap untuk membalas, api perak ikoniknya 
meraung di sekelilingnya. Naga itu berteriak sekeras yang dia bisa ... 

"... Astaga, lihat aku mengaum! Lakukan atau mati! " 
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Kehampaan gelap dan matahari perak berbenturan, maju terus ... hanya sesaat. Sementara 
kota berdiri diam seolah-olah dunia telah berhenti berputar, retakan yang tak terhitung 
jumlahnya mengalir melalui kekosongan hitam raksasa, sampai keseluruhannya menjerit 
dan larut menjadi kabut hitam. Keterampilan yang digunakan Zero adalah keterampilan 
pemecah permainan yang menambahkan 10 kerusakan pada serangannya untuk setiap 
orang yang telah dibunuh musuhnya sebelumnya. Serangan pamungkasnya, dengan langit-
langit diatur sangat tinggi dengan 500 kerusakan. Iblis dengan rekor pembunuhan tak 
terhitung jumlahnya tidak memiliki kesempatan melawan langkah ini. Zero berdiri 
beberapa saat, menahan posenya sebagai tindak lanjut dari pukulannya. Kemudian, dia 
mengacungkan tinjunya ke langit, mengangkat jari telunjuknya ... Sebuah tampilan 
kebinatangan dari 'siapa yang nomor satu !?' dan pose untuk menahan kerumunan yang 
telah berkumpul. Melihat ini, kerumunan itu berubah dari diam menjadi berteriak dan 
melemparkan tinju mereka ke udara. Ratusan, ribuan, dan puluhan ribu warga mengikuti, 
bersorak sorai. Gelombang kegembiraan yang bergulir menyebar ke distrik lain, dan 
segera, keseluruhan Kota Suci terbungkus dalam pusaran kegembiraan. 

"Bagaimana, Nak ...? Ingat bagaimana cara tersenyum, sekarang? " 

Zero tersenyum, yang jarang dia lakukan, senyum seorang remaja pemberontak. Gadis di 
gang balas menatapnya dengan mata terbelalak untuk beberapa saat, sebelum akhirnya 
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mengangguk saat air mata mulai membasahi pipinya. Kemudian, dia sepertinya tidak bisa 
menahan diri saat dia berlari ke Zero, dan melompat ke arahnya. 

"Ha ha! Anda mendapatkan semangat kembali dalam langkah Anda, Nak. " 

"... Bukan Kiddo. Tron. " 

"Tron? Itu nama yang funky ... " 

Saat Zero menggumamkan ini, punggungnya bertemu dengan sesuatu yang lembut. Ratu 
telah memeluknya, tersipu. Di luar konteks, dia terlihat sangat pemalu. Meskipun Zero 
bersikap riang dengan seorang gadis seusia Tron, dia tidak bisa membantu tetapi 
kehilangan ketenangannya dalam hal ini. Dia adalah Bosozoku kuno, spesies manusia yang 
punah dengan nilai-nilai tradisional. 

"H-Hei ... aku tidak bisa membiarkan seorang wanita ... tidak di depan umum ...!" 

"Aku tidak pernah ingin membiarkanmu pergi ..." 

Ratu memeluknya erat dengan ekspresi melamun. Pada gilirannya Zero tersipu saat dia 
merasakan payudara lembutnya menekannya. Ratu menjadi gadis yang sangat jinak dan 
cantik di hadapan Zero membuatnya semakin berbahaya. 

"L-Lepaskan aku! Seorang pria tidak bisa terlihat di depan umum dengan cewek seperti ... " 

"Tuan Zero ... Naga di punggungmu sangat kasar ... Persis seperti dadamu ..." 

Jari-jari Queen merangkak ke atas dada kencang Zero, membuatnya terlonjak. Petarung 
keren itu tidak terlihat, sekarang. Puluhan ribu penonton bereaksi dengan tawa, benar-
benar menghancurkan kegelapan yang membayangi Kota Suci beberapa saat sebelumnya. 

Jadi, dua rumor yang berlawanan tentang kemunculan Raja Iblis dan kemunculan 
Dragonborn perak, seorang penakluk kejahatan, menyebar ke seluruh Holylight. Bahkan, 
rumor tersebut akhirnya menyebar ke luar negeri dan ke negara tetangga. Kebingungan 
dan kesalahpahaman besar yang ditimbulkan oleh satu orang ini akan mencapai ujung-
ujung benua, memicu keributan di seluruh dunia ... Tapi itu jalan kecil. 

Cerita Samping: Detak Jantung Emas 

Kota Suci, sepuluh tahun yang lalu ... 

"Ayo, lari lebih cepat!" 

"T-Tunggu, Luna!" 

Dua anak sedang berlari dan berjalan melewati Distrik Bisnis. Luna, masih anak-anak, dan 
temannya Eagle. Mereka berdua baru berusia enam tahun saat itu, mengenakan kain lap 
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berdebu. Luna tinggal di panti asuhan, masih jauh dari kemewahan dan kemewahan yang 
akan dia temui di kemudian hari. Debu tidak hanya menutupi pakaian mereka, tapi juga 
wajah dan rambut mereka. Eagle memiliki potongan rambut sependek anak laki-laki. Para 
pekerja di Panti Asuhan harus membuatnya sesingkat mungkin untuk pergi dengan sedikit 
pekerjaan. 

"Jika kita tidak terburu-buru, semua roti akan habis!" 

Aku tahu, tapi ...! 

Mereka memegang satu koin perunggu bersama, yang merupakan kejadian langka. 
Biasanya, anak-anak di panti asuhan tidak akan pernah berhubungan dengan uang, tetapi 
mereka telah diberi 'tunjangan' ini dari seorang Perawan Suci. Anak-anak berencana untuk 
membeli sepotong roti bersamanya dan menikmati kemewahan itu. 

"Dengan ini, kita bisa membeli roti hitam!" 

"Ya!" 

Roti hitam hanyalah sepotong roti. Keras seperti batu, bahkan tidak bisa dikunyah tanpa 
mencelupkannya ke dalam semacam sup. Namun, itu pun jarang terlihat di meja makan di 
panti asuhan. Anak-anak hanya diberi sedikit biji-bijian acak dan sayuran yang dibuang. 
Makanan mereka lebih dekat dengan pakan sapi atau babi daripada makanan manusia. 

"... Aku tidak tahan." 

"Apa?" 

Luna tiba-tiba berhenti di depan sebuah restoran. Itu adalah Artemis, salah satu restoran 
paling eksklusif, bahkan menurut standar Kota Suci. Pedagang kaya dan bangsawan 
berkumpul di sini setiap malam dan siang, menikmati makanan yang hanya bisa diimpikan 
oleh para petani. 

"Suatu hari ... aku akan bisa makan di sini kapan pun aku mau ..." 

"Hee hee. Itu terlalu berlebihan bahkan untukmu. " 

"Masalahmu adalah kamu selalu menyerah bahkan sebelum kamu mencoba! Itulah 
mengapa kamu benar-benar pecundang! " 

"Apa yang kamu ingin aku lakukan ...?" 

Seorang yatim piatu yang makan di Artemis. Itu adalah prestasi yang mustahil, bahkan jika 
neraka akan membeku. Meski begitu, Luna sepenuhnya tulus. Dia telah mengabdikan hidup 
dan jiwanya untuk pelatihan sihir untuk menemukan jalan keluar dari keadaannya saat ini. 

"Wow. Apa yang dilakukan para petani kotor ini di sini? " 
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"Setidaknya berjalanlah di sepanjang tepi jalan agar kami tidak melihat sampah seperti 
Anda." 

"Ini adalah masalah para Holy Maiden kita sekarang. Mereka memiliki terlalu banyak belas 
kasihan untuk orang-orang rendahan. " 

Sekelompok bangsawan keluar dari restoran pada waktu yang tidak tepat untuk kedua 
gadis itu. Para bangsawan membuat isyarat seolah-olah mengusir beberapa anjing liar. 
Eagle segera menundukkan kepalanya dan mencoba pergi, tapi Luna balas menatap 
mereka. 

"Ugh, lihat tampilan ketidaktaatan itu?" 

"Baunya seperti babi ... Sekarang makanan kita rusak." 

Jika seorang bangsawan membunuh warga negara kelas bawah di jalanan, apalagi yatim 
piatu, tidak akan ada yang peduli. Eagle mencoba menarik tangan Luna untuk melarikan 
diri, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Bahkan, dia dengan berani 
menyatakan: "... Aku akan membuatmu menyesal." 

"Apakah kamu mengatakan sesuatu?" 

"Suatu hari, saya akan diterima di Gereja Suci. Dan suatu hari, saya akan menjadi Perawan 
Suci. Ketika saya melakukannya, saya akan membuat Anda menyesali semua yang baru saja 
Anda katakan. " 

"Tikus gila. Ada begitu banyak omong kosong yang bisa kamu keluarkan sebelumnya ... " 

Bangsawan itu berhenti di sana, saat sihir muncul dari Luna -- lebih banyak sihir daripada 
yang seharusnya bisa dikendalikan oleh anak mana pun. Terlebih lagi, sihirnya adalah 
Cahaya yang membutakan. Para bangsawan tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. 

"Apa !? Bagaimana...?" 

Sementara siapa pun bisa memiliki Sihir di dunia ini, bakat untuk menggunakannya adalah 
cerita yang sama sekali berbeda. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan oleh 
rata-rata Joe, selalu ada dinding bakat alami yang tidak bisa ditembus. Sama seperti tidak 
semua pemain bisbol bisa menjadi Babe Ruth atau Derek Jeter. 

"Aku harus menanyakan namamu." 

"H-Hmph! Kami tidak akan memberi petani seperti Anda kepuasan! " 

Terintimidasi oleh potensi sihir Luna yang luar biasa, para bangsawan bergegas pergi. 
Kenyataannya, dengan bakat yang cukup, ada jalan bagi seseorang seperti dia untuk keluar 
dari panti asuhan dan masuk ke Gereja Suci atau Ordo Ksatria Suci. Menyadari bahwa ada 
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kesempatan bagi Luna untuk menindaklanjuti ancamannya, para bangsawan bergegas 
pergi ketakutan. 

"L-Luna ... Itu sangat berbahaya!" 

"Aku tidak bisa membiarkan mereka menggangguku ... Aku akan terus bekerja lebih keras 
daripada siapa pun di dunia ini." 

Kerja keras adalah semboyan negara ini. Malaikat tersenyum kepada mereka yang bekerja 
keras, menjanjikan mereka kesuksesan. Doktrin itu ... suar harapan itu telah memotivasi 
Luna sejauh ini dan membuatnya tidak menyerah sama sekali. 

Saat mereka mulai berjalan lagi, mereka melihat antrean panjang. Itu untuk bar bernama 
Kanpai, salah satu yang populer di kalangan petualang. Awalnya dibuka sebagai bar kecil, 
tetapi sekarang menjadi perusahaan menengah setelah sepuluh tahun beroperasi. Saat ini, 
tidak jarang melihat garis terbentuk di tempat itu bahkan pada siang hari. Luna melotot iri 
sesaat pada bar, sebelum melanjutkan perjalanan mereka tanpa sepatah kata pun. Batasan 
ini telah tumbuh, bukan karena hak istimewa yang diberikan saat lahir seperti bangsawan, 
tetapi karena prestasi dan kerja kerasnya sendiri. Luna juga tidak ingin hak istimewa 
diberikan padanya. Dia ingin mencapai tujuannya dengan kerja keras dan prestasinya 
sendiri. 

"Tempat itu selalu sangat sibuk." 

"...Aku tahu." 

Biasanya, Luna punya beberapa pilihan kata, tapi dia pendiam yang tidak seperti biasanya. 
Elang melihat bahwa dia pasti punya ide tentang bar. 

"Ayo, kita sudah mendapatkan roti kita! Aku bahkan tidak bisa berkonsentrasi dengan 
perut kosong! " 

"Kamu benar-benar menganggap sihir dengan serius, Luna ... Jika tidak ada yang lain." 

Berlari melalui kota yang diterangi oleh matahari terbenam, para gadis akhirnya 
mengamankan roti mereka yang seperti batu. 

Mereka melembutkannya sedikit demi sedikit, mencelupkannya ke dalam sup sayuran 
bekas mereka. 

"Hei, Luna. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa masuk ke Gereja Suci? " 

"Offource. Siapa elfh buf mf ... " 

"K-Kamu bisa menyelesaikan mengunyah, dulu ..." 
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"Mm... Aku tidak akan berhenti di Gereja. Aku akan mencapai puncak untuk menjadi Holy 
Maiden. " 

Tekadnya bersinar seperti pelangi. Eagle tidak membenci temannya, yang selalu menatap 
lurus ke depan dan membicarakan masa depannya dengan mata berbinar. Faktanya, dalam 
kehidupan di mana setiap hari bisa menjadi hari terakhirnya, Luna adalah salah satu 
pecahan cahayanya dalam kegelapan. 

Melihat Elang menatapnya, Luna berdehem dan berkata, dari atas kuda: 

"Mm! Nah, saat aku menjadi Holy Maiden, aku tidak keberatan menjadikanmu budakku. " 

"Pelayan..." 

Pengawal atau nyonya yang sedang menunggu mungkin adalah pilihan kata yang lebih 
tepat, tetapi Luna terlalu sibuk berusaha keluar dari lingkungannya. Dia tidak punya waktu 
untuk khawatir mencari teman yang sejajar. 

"Kamu lihat saja. Malaikat akan tersenyum padaku! " 

"Ya. Aku yakin mereka akan melakukannya, Luna. " 

"Kamu sangat lamban, jadi kamu harus mengikutiku dengan semua yang kamu punya!" 

"Hee hee ... aku akan mencoba yang terbaik." 

Dua tahun lalu ... 

Seorang utusan dari Gereja Suci datang ke Luna. Seperti yang dia harapkan, Gereja telah 
memperhatikan bakatnya dalam sihir, dan ingin melatihnya dengan cermat. Doktrin 
Malaikat tidak mengarahkan kesalahannya. Luna memberi tahu pembawa pesan bahwa dia 
bermaksud membawa Eagle bersamanya. 

"Saya memiliki seorang pembantu. Aku akan membawanya bersamaku. " 

"Ah, aku tahu yang kamu maksud." 

"Oh, kamu mengerjakan PR-mu. Kerja bagus." 

Utusan itu mengerutkan kening melihat sikap Luna yang sama sekali tidak pantas sebagai 
seorang yatim piatu. Tetap saja, Luna sudah mulai membangkitkan kekuatannya untuk 
menggunakan elemen Suci, selangkah di atas Cahaya. Bakatnya luar biasa dan luar biasa. 

"Lelucon lambat itu ... Ini hari besar saya, dan saya belum melihatnya sejak kemarin!" 

"Yang itu sudah tidak ada di sini lagi." 
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"Kalau begitu, dia bersiap-siap menyambutku di Kastil Suci? Itu mungkin ide terbaik yang 
pernah dia miliki. " 

"Yang itu ... telah diturunkan." 

Luna membeku. Dia tidak bisa memahami apa yang dikatakan pembawa pesan itu. 

"Ketika kami memeriksanya, kami menemukan bahwa itu adalah demi-human. 
Mengejutkan sekali karena ia telah menyusup ke Kota Suci. " 

"D-Demi-manusia ..." 

Di dunia ini, demi-human adalah istilah umum yang mencakup semua spesies, seperti 
Anima, Dwarf, Elf, Giants, dll., Yang tidak sepenuhnya manusia. Namun, hubungan mereka 
dengan manusia tegang. Terutama di Holylight, manusia secara terbuka memusuhi demi-
human. 

"T-Tapi! Dia tidak melakukan kesalahan apapun! " 

"Menjadi seorang demi-human saja sudah cukup kejahatan. Saya telah mendengar bahwa 
Anda, dengan berani, bertujuan untuk menjadi Holy Maiden ... Dalam hal ini, Anda harus 
berhati-hati dengan siapa Anda bergaul. " 

Demi-human, dalam konteks Perang Mitos, berada di area abu-abu. Awalnya, mereka 
membantu para Malaikat dan manusia yang melayani mereka. Tetapi tiba-tiba, karena 
suatu alasan, mereka mencari kemerdekaan selama keributan perang. Penarikan mereka 
secara drastis mempengaruhi keseimbangan kekuatan benua, dan Animania didirikan di 
timur. Jika legenda itu benar, demi-human adalah pengkhianat. Mereka seperti pencuri 
bencana yang mendirikan bangsanya sendiri di belakang kekacauan perang. 

"Dia ... benar-benar mati ...?" 

"Apa kau mengira Holylight akan mengampuni demi-human?" 

Mendengar ini, Luna hanya bisa memiringkan kepalanya, tak berdaya. Di negara yang 
menyembah Malaikat ini, tidak ada ruang untuk demi-human. Menerima demi-human 
akan, pada gilirannya, merupakan pengkhianatan terhadap ajaran Malaikat, yang telah 
menjadi batu karang Luna. 

Bahkan setelah bergabung dengan Gereja Suci, Luna tidak percaya bahwa Eagle sudah mati, 
dan terus mencari keberadaan temannya setiap kali ada kesempatan. Namun pada 
akhirnya, dia tidak akan pernah bisa menemukannya. Segera, kehidupan Luna menjadi 
lebih sibuk, membuatnya tidak memiliki cukup waktu luang untuk melanjutkan 
pencariannya. 

Dua tahun setelah bergabung dengan Gereja, pada usia sepuluh tahun, dia menjadi 
Perawan Suci. Dengan bakatnya yang sekali dalam satu milenium dalam sihir, dia naik 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



menjadi sosok yang dipuja oleh semua. Kekuatan Luna telah berevolusi menjadi Emas, 
berasal dari Cahaya, menjadikannya penyihir yang tak tertandingi. Namun, reputasinya 
tidak bagus. Beberapa memanggilnya "Walking Pride", dan yang lain bahkan memanggilnya 
monster elitis. 

(Hmph ... Bicaralah semau kamu. Aku mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi.) 

Luna terlalu setia pada ajaran Malaikat, yang telah membimbingnya menaiki tangga sejauh 
ini. Dia percaya bahwa hanya dia, yang telah bekerja keras untuk apa yang dia miliki, adil 
dan kuat. Semua orang bukan siapa-siapa yang malas. Dia tidak lagi memiliki teman untuk 
menjaganya. Setelah bergabung dengan Gereja, dan bahkan setelah menjadi Holy Maiden, 
Luna selalu sendiri. Orang-orang pasti melihatnya sebagai orang yang tidak bisa didekati 
dan tidak ramah. Saat mereka terus berjalan di atas kulit telur di sekitarnya, keangkuhan 
Luna dan sikap lebih suci darimu tumbuh di luar kendali. 

Namun, sekali saja, Luna mengejutkan orang-orang di sekitarnya dengan keputusan yang 
tidak biasa. Ini terjadi ketika tanahnya diberikan. Dona Dona, pemimpin dari simpatisan 
bangsawan, yang tidak ingin para Holy Maiden mendapatkan kekuatan lebih dari yang 
diperlukan, berencana meninggalkan Luna dengan desa yang merepotkan. Desa ini adalah 
desa Rabbi, sebuah desa terpencil di mana spesies demi-human, yang disebut Bunnies, 
hidup. Kelinci adalah satu-satunya spesies demi-manusia yang secara eksplisit dijelaskan 
dalam literatur mana pun yang telah dicintai oleh Malaikat Bijaksana itu sendiri. Bahkan di 
Holylight, di mana mereka memperlakukan spesies non-manusia dengan kasar, mereka 
tidak yakin bagaimana menangani Bunnies. 

"Kelinci ...? Baiklah. Aku akan menjadi wanita mereka. " 

"Ooh, my my ... Kemurahan hatimu menjadi dirimu, Nona Luna. Tentu saja, Anda adalah 
murid yang taat dari ajaran Malaikat Bijaksana. " 

Dona, terkejut dengan tanggapan Luna, masih bisa mengeluarkan beberapa kata-kata 
hampa. Dia terkejut, karena dia siap melakukan segala macam trik untuk membuatnya 
menerima. Karena Luna tidak memiliki bakat dalam politik dan intrik, Dona pada akhirnya 
akan meyakinkannya tidak peduli bagaimana dia bereaksi. 

"Saya terkejut, saya harus mengatakannya. Apa kau tidak muak dengan binatang buas itu ... 
maafkan aku, demi-human, Nona Luna? " 

"Masa bodo. Ini lebih baik daripada melihat wajahmu sepanjang hari. " 

"Ya ampun, itu bagus. Suatu hari nanti, saya pikir Anda akan menemukan pesona pria 
paruh baya. " 

"...Ada yang lain? Saya sibuk." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dengan itu, Luna buru-buru meninggalkan kursinya. Dia tidak suka berbelit-belit seperti 
yang dilakukan semua bangsawan. Dona adalah contoh utama dari itu. 

(Kelinci ...) 

Beberapa ingatan yang jauh muncul kembali di hati Luna. Jika dia lebih kuat dan memiliki 
lebih banyak kekuatan, dia mungkin tidak akan kehilangannya. 

(Ini hampir tidak cukup ...) 

Itu tidak seperti dia berada di puncak piramida. Holylight dibagi menjadi banyak faksi yang 
melanjutkan pertempuran mereka di bawah permukaan. Dia memiliki dua Holy Maiden di 
atasnya untuk dikhawatirkan juga. Kulit putih, yang tertua, yang berbakat dalam 
menciptakan perdamaian, populer di kalangan bangsawan dan rakyat jelata. Dan Ratu, adik 
tengah, yang berbakat dalam pertempuran, dan mulai membangun pasukan pribadinya 
yang tak kenal takut. Melihat dirinya sendiri dengan baik, Luna sadar bahwa dia tidak 
memiliki kekuatan lain selain sihir. Pada tingkat ini, dia mungkin tidak akan pernah 
mencapai puncak. 

(Malaikat Bijaksana ... Pinjamkan aku kekuatanmu ...!) 

Bertekad, Luna mulai bergerak maju, sekali lagi. 

Nantinya, keinginannya akan terkabul. Orang yang mengulurkan tangan, bagaimanapun, 
bukanlah seorang malaikat sama sekali ... 

"Luna, aku ingin meminjam sebidang tanah di desa ini." 

"Apa?" 

... Tapi seorang pria yang mengaku sebagai Raja Iblis ... 

Memorial: Dunia Diingat, Terhubung, atau Dikuburkan 

X  X  2000 

Jenis tipe tipe tipe. Simfoni ruang obrolan. 

"Hei Akira, ini pertandingan berikutnya ...? Saya tidak benar-benar mengerti setelah 
membaca manual. " 

"Setiap Game berlangsung seminggu. Pemain mencoba membunuh satu sama lain. Yang 
terakhir menang. Sederhana." 

"Tidak, yang saya maksud adalah ... MMO tidak bisa berakhir dalam seminggu." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



XX bertanya, dan Akira menjawab dengan minimal. Dia sedang mengerjakan pembuatan 
game tersebut, dan sepertinya ingin setiap detik yang bisa dia gunakan. 

"Pertandingan dimulai pada hari Senin dan berakhir pada hari Minggu berikutnya. 
Kemudian arena baru dimulai lagi pada hari Senin. Tidak masalah." 

"Bagaimana dengan karakter yang kamu kembangkan? Semua itu bekerja tanpa imbalan? " 

"Ya. Reset bersih. Jika pemain menyimpan kemajuan, pengguna lama akan mendapatkan 
keuntungan yang tidak adil, dan semua pemain baru tidak akan bisa membunuh mereka. " 

XX bingung. Bukankah kesenangan memainkan MMO menumbuhkan karakter Anda 
sendiri? 

"Selain itu, tidak akan ada monster? Seperti bekerja sama dengan teman untuk pergi ke 
penjara bawah tanah atau melawan naga? " 

"Saya muak dan lelah dengan MMO suam-suam kuku yang membanjiri pasar. Mimpi! 
Petualang! Main dengan temanmu! Semua keramahan di dunia game ini membuatku mulas. 
" 

Sebenarnya, bahkan saat ini, ada MMO dengan PvP (Player vs Player), tetapi mereka selalu 
menjadi fitur dalam game. Sangat jarang jika seluruh MMO berputar di sekitar PvP. 

"Lawan hidup, ya? Memang benar bahwa monster AI terus melakukan hal yang sama terus 
menerus. " 

"Lihat? Tidak ada perbedaan dalam pertarungan. Namun, jika Anda melawan orang lain? 
Mereka pintar. Mereka akan lari ketika mereka mengira mereka akan mati, mereka akan 
memasang jebakan ... Mereka bahkan mungkin akan menyeret orang lain ke dalam 
pertarungan. " 

Akira teringat arcade yang sering dia kunjungi saat kecil. Satu dekade yang lalu, game 
pertarungan tatap muka telah menjadi hit besar, yang hanya tumbuh lebih besar dengan 
diperkenalkannya stasiun pertempuran, di mana orang-orang dapat duduk berseberangan 
untuk menantang mereka dalam game. Dari anak laki-laki hingga laki-laki, orang-orang 
dari segala usia bertarung siang dan malam melawan orang asing di atas monitor, 
mengasah keahlian mereka. 

"Melawan komputer dengan serangkaian gerakan terprogram menjadi tua, apa pun yang 
terjadi." 

Inilah inti dari motivasi Akira. Terhadap orang lain, siapa yang tahu bagaimana mereka 
akan menanggapi setiap gerakan? Kurang bisa diprediksi. Lebih menyenangkan. Selama 
mereka mempertahankan server, Olimpiade bisa berlangsung selamanya. 

"Baik! Ada beberapa perkelahian IRL di arcade! " 
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"Itulah yang saya bicarakan! Kegembiraan dan reaksi kuat atas kehilangan semua terjadi 
karena itu semua manusia. " 

Jenis tipe tipe tipe. Simfoni ruang obrolan. 

"Sekarang, inilah daftar fitur sejauh ini ..." 

Fitur Arena Game (Tentatif) 

-A Game berlangsung selama satu minggu. Senin sampai Minggu. 

-Ditautkan dengan waktu dunia nyata, pertarungan akan berlangsung 24/7, 
sepanjang waktu. 

-Pemain terakhir yang berdiri di hari terakhir dinobatkan sebagai pemenang. 

-Aliansi diperbolehkan, tapi hanya satu yang bisa bertahan pada akhirnya. 

-Menerapkan gameplay bertahan hidup seperti memancing, mengumpulkan bahan 
dan membangun markas, berburu dan mengumpulkan, menjahit, dll. Jadi bahkan 
pemain yang tidak pandai bertempur dapat menikmati Game. 

-Sebagai tahap bonus, para pemain dapat memberontak melawan Kekaisaran. Di 
sini, para pemain akan bekerja sama. Pemain berhenti membunuh satu sama lain 
untuk bekerja sama. 

-Kesulitan tahap bonus, Sleepless Castle, diatur ke Inferno. 

-Ketika Sleepless Castle jatuh, MMO akan berhenti. 

"Akira, tunggu! Apa maksud Anda, terkait dengan waktu dunia nyata? " 

"Seperti kedengarannya. Jika jam 7 pagi di Jepang, berarti jam 7 pagi dalam permainan. 
Pagi-pagi sekali, larut malam, mereka selalu saling membunuh dalam waktu nyata. " 

"Apa ... Bagaimana dengan orang-orang yang sekolah dan bekerja?" 

"Mereka harus bersembunyi dengan baik atau tetap di markas mereka. Mereka dapat 
secara otomatis membalas serangan, dan melarikan diri jika mereka bisa. " 

"Jadi ... Kamu adalah dewa dalam permainan jika kamu pengangguran? Baiklah!" 

"Tidak, kamu pergi mencari pekerjaan. Dan karakter akan menggunakan Stamina saat 
bergerak, jadi jika mereka tidak banyak tidur, karakter tersebut akan kehabisan Stamina 
dan tidak akan bisa bergerak. " 

"Oh. Jadi memiliki banyak waktu di dunia tidak akan ada gunanya. " 
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"Anda harus membuat gerakan yang diperhitungkan. Jika tidak, Anda akan berubah 
menjadi karung tinju. Itu akan menyebalkan. Diserang bahkan tanpa bisa lari? " 

"Saya mungkin akan membentak jika itu terjadi pada saya." 

"Luar biasa. Itu adalah kemanusiaan yang mentah, di sana. " 

Perkelahian IRL yang dia saksikan di arcade ... Bagi Akira, itu adalah bukti pencelupan dan 
apa yang membuat game itu nyata. Maka, dunia diciptakan. 

Game legendaris yang menghebohkan Jepang dimulai di sini ... 
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Volume 1 Chapter 4 - Afterword 

Nota bene 
Terima kasih banyak telah membaca jilid pertama Demon Lord, Retry! Saya penulisnya, 
Kurone Kanzaki. Karya ini telah diterbitkan sebelumnya, tetapi berkat adaptasi animenya, 
kami telah menerbitkannya kembali dengan skin baru. Saya tidak pernah berpikir saya 
akan menjadi orang yang "mencoba kembali" di dunia nyata. Itu semua karena Raja Iblis 
keji itu ...! 

Dalam ceritanya, Raja Iblis mendapatkan pengaruh dengan sangat cepat, menarik semua 
orang di sekitarnya. Dalam kehidupan nyata, cerita ini seperti melakukan hal yang sama. 
Pertama, memenangkan Penghargaan Web Novel ke-5 , kemudian diterbitkan. Setelah itu 
menjadi adaptasi manga, dan sekarang menjadi adaptasi anime. Itu luar biasa. Saya tidak 
pernah membayangkan bahwa ceritanya akan ditayangkan di TV setelah kurang dari 
setahun di pasaran. Saat ini, saya hanya sibuk melakukan segala macam pekerjaan. 

Ada sesuatu yang luar biasa tentang karakter dan dunia yang saya ciptakan dihidupkan di 
dunia nyata. Kalau dipikir-pikir ... Apa kita yakin bisa menyiarkan hal yang penuh dengan 
orang aneh ini kepada masyarakat umum ...? Iya! (Karena aku bilang begitu.) 

Jadi, setelah ditayangkan, saya ingin Anda melihat animenya. Setahun terakhir ini sangat 
padat bagi saya, seperti saya berenang di konsentrat Calpico. Saya mengalami begitu 
banyak hal yang tidak pernah saya duga akan saya alami, dan saya telah belajar banyak 
pada waktu itu juga. Saya memiliki perasaan samar bahwa saya akan terus mempelajari 
segala macam hal sedikit demi sedikit selama sisa tahun-tahun saya. Saya akan mengikuti 
langkah kura-kura, tapi saya ingin Anda ikut serta dalam perjalanan. 

Semua terima kasih saya kepada orang-orang yang telah mewujudkan edisi baru ini. Saya 
akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda. 

Dan akhirnya... 

Suatu ketika, saya membuat utopia dengan sekelompok teman. Saya menjalani kehidupan 
kedua di sana, sekali lagi. Hari-hari emas itu telah meninggalkanku dengan sebuah cerita, 
yang sekarang membuatku menjalani kehidupan ketiga, tampaknya. Saya berharap cerita 
ini menjadi nafas hidup yang segar bagi seseorang. 
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Volume 2 Chapter 0 
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---Meliputi seluruh bangsa dengan satu spanduk. 

Seorang tiran pernah menyebut ini sebagai "kemenangan keinginan". 

Kemudian, ketika semua negara di dunia ditutupi dengan bendera itu ... 

Apakah itu kehendak Tuhan? 

... Akira Ono, Memorial 

Neo Universe 

"Apakah Anda serius, Pak Ono? Kamu benar-benar akan menyingkirkan tempat ini? " 

"Singkirkan itu? Lebih seperti mendorong kelahiran kembali. " 

"Jadi kamu akan menyingkirkannya. Jangan bermain semantik. " 

"Ini bukan semantik. Ini hanya langkah selanjutnya. " 

Jenis tipe tipe tipe. Simfoni ruang obrolan. 

Saat itu tahun 1999. Seluruh dunia membicarakan tentang Raja Agung. 

"Bagaimana dengan orang-orang yang menikmatinya? Siapa yang menikmati ruang ini? " 

Secara alami, mereka bisa melanjutkan ke yang berikutnya. 

"... Pikirkanlah, Pak Ono. Tentu, kamu yang membuat game, tapi ... " 

"Saya pikir itu wajar untuk melanjutkan, membawa pengalaman dan pengetahuan yang 
telah kami peroleh bersama kami." 

Jenis tipe tipe tipe. Simfoni ruang obrolan. 

Lagipula tidak ada Great King. Saat itu tahun 2000. Neo Universe. Dunia telah membalik 
halaman baru. 

"Tapi kau tidak memikirkan tentang yang kau tinggalkan di tanah." 

"Di tanah ... Apa menurutmu kau tidak terlalu dramatis?" 

Jenis tipe tipe tipe. Simfoni ruang obrolan. Milenium baru. Kekacauan dimana-mana. Dunia 
sedang berubah. 

"Saya suka di sini. Sejujurnya, membuatku kesal melihat kamu siap untuk melangkah 
begitu saja. " 
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"Aku akan memastikan kamu juga akan menyukai yang berikutnya." 

"Aku merasa kamu belum benar-benar mendengarkanku ..." 

... XX telah bergabung ... 

"Dinginkan jetmu, guys. Jangan habiskan hari seperti ini bertengkar, LOL! Ini tahun 2000! 
Ayolah! Ayo minum!" 

"Aku sedang tidak mood. Saya keluar untuk hari ini. " 

... XXX telah keluar ... 

"Itu menyebalkan ... Kupikir itu akan diterima lebih baik dari itu." 

"Hanya karena si kecil menyukai tempat ini. LOL seperti masakan ibu. " 

"Game ini akan menjadi jauh lebih baik. Saya yakin itu. " 

"Anda benar-benar optimis. Beri aku sedikit keberanianmu agar aku bisa mencari 
pekerjaan, LOL. " 

"Kalau begitu cari satu daripada minum, LOL." 

"Tidak pernah! Bagaimana saya bisa bekerja selama tahun 2000 yang penting dari kalender 
kita !? " 

Jenis tipe tipe tipe. Milenium baru telah dimulai. Saat itu tahun 2000. Mari kita ambil 
langkah pertama yang gemilang. 

"... Orang-orang datang dan pergi, bukan?" 

"Hah? LOL, kamu mabuk? " 

"Masa bodo. Hanya melihat. Aku akan membuat game berikutnya menjadi yang paling 
populer. " 

"Tentu saja. Aku akan mengikutimu sampai ke ujung bumi, kapten. LOL seperti ada hal lain 
yang harus saya lakukan, LOL. " 

"Dapatkan pekerjaan." 

Jenis tipe tipe tipe. Denting monoton bergema. 

"Kamu tahu bagian terburuknya? The Great King tidak pernah datang, LOL. Aku agak 
berharap dia akan meledakkan dunia, LOL. Nostradamus? Sungguh brengsek, LOL. " 

"Kamu benar-benar menyukai voodoo semacam itu ..." 
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"Dan kamu tidak, kan, Akira?" 

"Raja Agung, pantatku. Aku akan menunjukkan kepada dunia Demon Lord yang sebenarnya 
di game berikutnya. " 

Jenis tipe tipe tipe. Dunia menghilang. 
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