
Volume 2 Chapter 1 

Bab Empat: Raja Iblis Bergerak 
Badut dan Bandit 

"... dan, voila! Lenganku kembali ke tubuhku ... bagus seperti baru! " 

Di negara-kota di sebelah timur negara-negara di utara Holylight, seorang badut sedang 
melakukan trik yang menakjubkan. Badut itu adalah Carmiya, yang secara ajaib lolos dari 
cengkeraman penyihir Kekaisaran. Carmiya, yang selalu oportunis, telah mengembangkan 
trik baru setelah pertemuannya di Artemis, dan melakukan tur pertunjukan untuk 
menaruh makanan di atas mejanya. Trik jenis baru ... prestasi luar biasa dengan 
melepaskan lengannya dan memasangnya kembali sesuka hati. Tentu saja, ini hanya 
dimungkinkan oleh tipuan kecil Yu sendiri. Tapi sekarang, Carmiya bisa melepaskan 
tangannya sendiri. Dengan tidak ada ruginya, dia telah mengubah ini menjadi aksi 
pertunjukan, yang menarik tepuk tangan meriah kemanapun dia pergi. Segera, dia terus 
menerus dipesan oleh bangsawan dari seluruh benua. Bahkan sekarang, penontonnya 
menyaksikan dengan napas tertahan, lalu berseru gembira atas setiap gerakan Carmiya. 

(Ini tidak bagus ...) 

Meski penampilannya sukses, Carmiya terlihat murung. Ada seorang pria di antara 
penonton yang tidak pernah menyeringai, mempertahankan ekspresi topeng Michael 
Myers. Dengan putus asa, pria itu adalah salah satu tokoh terkuat di negara-kota. Dia duduk 
di kursi mewah seolah menjauhkan diri dari kerumunan di sekitarnya. Di depannya ada 
meja berisi buah-buahan dan anggur mahal. Siapapun akan menganggapnya sebagai 
bangsawan. Dia bahkan membawa keanggunan yang mengingatkan pada status itu. 
Ekspresi sedingin esnya sedikit bergeser, saat dia mengucapkan: 

"Membosankan." 

Segera, kerumunan yang bertepuk tangan kehilangan semua warna dari wajah mereka, dan 
area itu menjadi sunyi. Pada saat yang sama, beberapa pria berbadan tegap berdiri. 
Komentar pria itu praktis merupakan hukuman mati bagi Carmiya. 

(Sial ... aku benar-benar tidak suka kemana arah ini ...!) 

Tidak terpengaruh oleh Carmiya yang meringkuk dan kerumunan, seorang wanita tua 
mulai bergumam. 

"Aneh sekali ... Sebuah lengan dipotong dan dipasang kembali ... Mungkin jika aku lebih 
muda, aku akan mengerti ..." 
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Mendengar wanita tua itu, pria itu menekuk lehernya. Dia tetap diam sepanjang 
pertunjukan, jadi dia berasumsi bahwa dia tidak tertarik. 

"Itu tipuan pesta yang murah, Catherine." 

"T-Tapi, Pemimpin yang Terhormat! Setelah lengannya terlepas jadi ... " 

Melihat wanita tua itu tergagap, pria itu tertawa. Dia menunjukkan senyum lembut yang 
dia tunjukkan secara eksklusif di hadapannya. 

"Catherine. Anda tetap murni seperti seorang gadis, setelah bertahun-tahun. " 

"T-Tolong ... Pemimpin yang terhormat ..." 

"Kuharap kau selalu memberiku kecantikanmu." 

Mungkin dia mengira dia sedang diejek. Wanita tua itu meringkuk di dagunya, malu. 
Kerumunan tetap diam menyaksikan suasana aneh dari keduanya. 

(Ini satu-satunya kesempatanku ... sekarang!) 

Memanfaatkan kesempatan ini, Carmiya bergerak. Entah bagaimana, dia menghasilkan 
buket bunga balon yang menakjubkan dan mempersembahkannya dengan hormat. 

"Ah, balon bunga ..." 

Tatapan tajam pria itu mengendur, hanya sedikit. 

"Kemurnian. Keanggunan. Cinta yang tidak pernah berubah dan hati yang tidak pernah 
berubah ... Seolah-olah bunga-bunga ini diciptakan untukmu, Catherine. " 

"A-Dear Leader ... Tolong jangan menggoda wanita tua malang ini ..." 

Tampak senang dengan reaksi Catherine, pria itu menjentikkan jarinya. Perintah agar 
bangsanya menerima buket dan memberi hadiah kepada badut. Pria ini biasanya 
menggunakan kata-kata sesedikit mungkin, jadi subjeknya harus menyimpulkan niatnya 
dari isyarat halus. 

"Suatu kehormatan yang luar biasa, Sir ... Semoga ada kebahagiaan abadi atas Dear Leader 
dan Lady Catherine." 

"Hmph ..." 

Carmiya membungkuk dalam-dalam, tangan ke dadanya. Lebih senang karena Carmiya 
menunjukkan rasa hormat kepada Catherine, pria itu menjentikkan jarinya lagi. 
Pemandangan langka. 
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Carmiya hampir melompat saat seorang wanita seukuran batu besar muncul, tetapi 
wajahnya tetap terjaga seperti badut yang baik. 

"Hadiah perpisahan dari Pemimpin yang Terhormat. Terimalah dengan rasa syukur, "kata 
wanita itu. 

"SSS-Benar-benar indah ...! Air mata kehormatanku berubah menjadi mawar ... " 

"Kalahkan itu, Chattermouth ...!" 

"Agh!" 

Yang dibutuhkan hanyalah perintah sederhana dari sosok yang menakutkan untuk 
membuat Carmiya pergi menjauh. Selain hadiahnya, dia diberi izin perjalanan. Sebagian 
besar negara mana pun di dunia ini mengenakan pajak kepada para pelancong saat mereka 
datang dan pergi, dan bahkan mengenakan pajak atas harta benda mereka. Namun, dengan 
izin ini, Carmiya bisa melewati semua itu. 

(Beruntung ... Saya sangat beruntung akhir-akhir ini!) 

Mempertimbangkan dia memiliki pengalaman dunia lain ketika kedua lengannya terputus, 
kehidupan Carmiya menjadi lebih baik dan lebih baik. Badut ini mungkin yang paling 
beruntung dari semuanya. 

(Sekarang, ke mana harus pergi selanjutnya ...) 

Mengingat malam itu di Artemis, Carmiya memperbarui tekadnya untuk tidak pernah 
mendekati Holylight selama dia masih hidup. 

"Aku tidak bisa bertemu penyihir itu lagi ..." 

Carmiya membuat penilaian yang benar. Namun, apakah bos penyihir itu akan tinggal di 
Holylight atau tidak adalah pertanyaan lain sepenuhnya. 

... Sementara itu, di desa Rabbi ... 

Seorang bandit tertentu sedang mengintip dari balik pagar. 

"Sepertinya tempat ini telah mengalami beberapa perubahan ..." 

"Ada apa, Bos?" 

"Bukankah ini desa dengan ... Kelinci-kelinci itu, atau semacamnya?" 

Wo Wungol dan anak buahnya yang tersisa. Mereka telah melalui banyak hal dari 
dilupakan oleh Raja Iblis dan membawa sihir Luna ke wajah. 

(Ini dulunya adalah desa kumuh tanpa ada yang layak untuk dirampok ...) 
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Karena dia adalah pemimpin dari sekelompok bandit, Wo Wungol tahu tentang 
kebanyakan desa dan kota di Holylight, terutama nilai finansial mereka. Sepengetahuannya, 
satu-satunya hal yang ditawarkan desa terpencil ini adalah wortel, milik Bunnies. Dengan 
populasi mereka yang terus menurun, dia berharap desa itu akan sepi dalam tiga tahun ke 
depan. Sekarang, desa itu secara aneh diberi energi, para kelinci bekerja keras dengan 
vitalitas. 

(Apakah seseorang menjatuhkan uang receh di sini ...? Nah ... Ini tidak murah.) 

Wo Wungol, dengan intuisinya sebagai bandit berpengalaman, sedang mengendus sesuatu 
di udara. Dia sangat sensitif terhadap bau harta karun dan bahaya. Tanpa mereka, dia tidak 
akan selamat dari orang-orang yang merampok selama ini di wilayah Ratu. Gunung Fuji, 
yang telah mengalahkannya dalam kekuatan fisik dan kepemimpinan, sekarang menjadi 
antek Perawan Suci setelah dipukuli sampai habis olehnya. 

(Ol 'Fuji menjadi lunak ... Membuat pekerjaanku jauh lebih sulit.) 

Mengenang tentang raksasa yang pernah dia serang benua dengan berdampingan, 
pemimpin bandit itu meludah ke tanah, kesal. Setelah Fuji berbalik, pasukan Queen 
mendorong lebih keras dari sebelumnya, akhirnya memojokkan geng Wo Wungol ke sudut 
timur Holylight. East Holylight hanyalah tanah tandus yang bahkan tidak bisa dibayar 
untuk ditinggali. Secara alami, mangsa berair sulit didapat di lanskap seperti itu. 

(Saya belum menyentuh wortel di sini karena saya tidak memiliki pembeli, tapi ...) 

Wortel adalah komoditas yang sangat berharga di benua ini. Dengan demikian, status yang 
sah, koneksi, dan kepercayaan diperlukan untuk menjual apa pun. Tentu saja, para bandit 
ini tidak memilikinya. 

"Bos. Kita akan mengambil wortel dari sini? " 

"Atau Bunny-nap, beberapa ekor kapas?" 

"Dasar bodoh. Kami mengacaukan satu Kelinci, dan para Gadis Suci akan memburu kami 
sampai ke ujung bumi. " 

Pemimpin itu menggeleng, lelah dengan ketidakmampuan bawahannya. Mereka sudah 
diawasi. Berantakan dengan desa milik seorang Perawan Suci, dan mereka bisa saja 
memiliki pasukan sungguhan di belakang mereka. 

Suatu kali, Wo Wungol menemukan dirinya dikelilingi oleh batalion yang dipimpin oleh 
Marshall Harts, hanya untuk melarikan diri dengan nyawanya. Dia kehilangan semua anak 
buahnya hari itu, dan terpaksa menghabiskan banyak waktu untuk membangun kembali 
gengnya. 

"Salah satu dari Anda tetap sebagai utusan. Sisanya, kembali ke persembunyian. " 
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Aye-aye! 

Setelah mengirim anak buahnya kembali ke persembunyian mereka, Wo Wungol 
memutuskan untuk melihat sendiri apa sumber vitalitas desa itu. Desa itu tampak sama 
seperti sebelumnya: tanah yang tidak rata, rumah-rumah yang ditinggalkan, dan pertanian 
yang mengering yang suatu saat pasti berusaha keras oleh para penduduk desa untuk 
direvitalisasi. Sekilas, tidak ada yang tampak berbeda. 

Pasangan itu menyelinap ke dalam rumah kosong, dan diam-diam menunggu sesuatu 
terjadi. 

"B-Boss ... Berapa lama kita akan tinggal di sini?" 

"Tutup mulutmu." 

Dengan hati-hati, Wo Wungol mengamati desa itu. Pengintaian mereka berlangsung hingga 
larut malam ketika bawahannya akhirnya menyerah. 

"Tidak ada apa-apa di desa ini, Bos ... bagaimanapun juga aku semakin lapar ..." 

Bosnya mengabaikannya. Menemukan harta karun membutuhkan kesabaran, konsentrasi, 
dan perhatian yang ekstrim terhadap detail. Jika memang begitu, pemimpin bandit itu 
bersedia mengintai desa selama berhari-hari. 

"Pokoknya, aku masih bertanya-tanya siapa pria berbaju hitam itu ..." 

"Bisa kah. Mereka sedang bergerak. " 

"Hah?" 

Di malam yang gelap gulita, kelinci berkumpul di tempat tertentu di desa. Tanpa terkecuali, 
mereka semua memegang ember di tangan, sesuatu yang tidak biasa dibawa-bawa di 
malam hari. 

Kelinci-kelinci berkumpul di sumur dan memutar katrol untuk mengisi satu ember demi 
satu dengan air. Meskipun tidak ada kelinci yang mengucapkan sepatah kata pun, para 
bandit hampir bisa merasakan kegembiraan mereka di udara. 

"Air, ya ...?" 

Pemimpin bandit itu mendengus, akhirnya bisa menjelaskan fenomena yang merevitalisasi 
desa. Mereka sudah menggali sumur baru atau sumur mereka tidak lagi kering. Apapun 
masalahnya, air adalah sumber kegembiraan baru kelinci yang ditemukan. 

"Tidak setiap hari Anda menemukan air di tanah di bagian ini. Sial, Bos. Kami juga kering di 
sini. " 
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"Begitu mereka menyingkir, kita akan pergi meneguknya." 

Akhirnya, kelinci mundur ke rumah mereka, tidak meninggalkan siapa pun di sekitar 
sumur. Kedua bandit itu merangkak ke sana tanpa suara, dan diam-diam memutar 
katrolnya. 

"Woah-ho! Ini air, Bos! Air!" 

"Diam! Tetap tenang." 

Mereka melemparkan kembali ember untuk menuangkan air ke tenggorokan mereka, dan 
tidak lupa mengisi kantin kulit di pinggang mereka juga. 

"Bos, air ini sedingin es! Dingin sekali! " 

"Kamu sangat berisik!" 

Bos mencatat anteknya di kepala, yang menjerit bodoh. Setelah memuaskan dahaga 
mereka, pasangan itu mendesah keras. 

"Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku minum air sedingin ini." 

"Hm ..." 

"Ada apa, Bos? Kamu tidak terlihat begitu ceria. " 

"Huh ... Sumur ini cukup rusak." 

Sebuah firasat terlintas di benak bos, tetapi anteknya hanya menatap dengan bingung. 
Selama masih ada air yang keluar, siapa yang peduli betapa bagus atau buruknya sumur 
itu? 

"Air keluar darinya. Bukankah itu cukup, Bos? " 

"Mereka tidak menggunakan ini dengan baik selama berabad-abad. Ini hampir tidak diurus. 
" 

"A-Baiklah ...?" 

Pemimpin itu bersiap untuk menjelaskan bahwa sumur itu akan segera runtuh atau 
menjadi tidak dapat digunakan, tetapi tampaknya menganggap itu tidak sepadan. Dia 
hanya menggelengkan kepalanya, dan mereka meninggalkan desa tanpa suara. 

"Bos, untunglah kita menemukan itu." 

"Uh huh..." 

Setidaknya mereka bisa mendapatkan air di sini untuk sementara waktu. 
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"Kelinci-kelinci itu ... Ini hampir seperti mereka menabrak tambang emas ..." 

Bos menambahkan, dan anteknya kembali ke desa dengan rasa iri di matanya. Bagi siapa 
pun di negara ini, air secara harfiah adalah masalah hidup dan mati. Menghancurkan urat 
air di gurun timur jauh lebih berharga daripada tambang emas. 

"Bos, kita bisa kembali ke sini kapan pun kita ingin mendapatkan lebih banyak." 

"Tidak terlalu buruk ..." 

Mereka mulai berbagi tawa nakal sampai mereka tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan 
meminum sedikit air, suasana hati dan rasa aman mereka meningkat secara drastis. Jika 
mereka mendekati sumur di bawah siang hari, mereka akan menyadari rahasia sumur itu. 
Orang bisa membayangkan ekspresi bingung di wajah mereka. 

"Heh. Kami akan memanfaatkannya sampai mengering ... " 

Pemimpin bandit itu menyeringai puas, tetapi dia belum menyadari bahwa sumur ini, 
khususnya, akan menghasilkan persediaan air yang tak terbatas. 

Bertemu dengan Perawan Suci 

Di Kota Suci, sejumlah besar pekerja dikumpulkan untuk bekerja memulihkan kota. 
Sementara skenario terburuk telah dihindari, kerusakan kota cukup signifikan. Sebagian 
besar penduduk bekerja di jalanan saat kayu dan batu dikirim ke tempat kerja. Banyak 
kuali berjajar di jalan utama, dan beberapa pengrajin terlihat sedang menghabiskan makan 
siang mereka. 

"Aku melihatnya, baiklah! Itu adalah Naga Perak yang dibicarakan semua orang! " 

"Lupakan itu, aku melihat Raja Iblis! Pria itu keluar dari dunia ini! " 

"Jadi siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua?" 

"Bagaimana kita bisa tahu !?" 

Secara alami, topik percakapan yang khas di sekitar kota adalah dua karakter itu ... 
meskipun mereka satu dan sama. Pembicaraan semacam ini terjadi di setiap sudut Kota 
Suci. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Akan sangat konyol bagi Raja Iblis dan 
Dragonborn untuk tidak memulai rumor. Beberapa Bangsa Utara yang lebih paham rumor 
telah mengirim mata-mata yang cakap ke Holylight untuk mengumpulkan lebih banyak 
informasi. 

Pria yang menjadi pusat rumor itu ... sekarang sedang duduk berhadapan dengan Holy 
Maiden terakhir di ruang pertemuan di kedalaman Kastil Suci. Yang tertua dari tiga Holy 
Maiden, White, telah mengundang pria yang menyebut dirinya Demon Lord untuk 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



berkunjung, setelah benar-benar membersihkan sekitar ruangan dan dengan hati-hati 
mengambil tindakan untuk mencegah penyadapan. 

Holy Maiden dan Demon Lord adalah satu-satunya yang ada di ruangan itu. Dia sekarang 
menghadapi seseorang yang telah mengalahkan 500 pemuja setan dalam sekejap, serta 
dengan santai meledakkan iblis tingkat menengah hingga berkeping-keping. Setelah 
mempelajari detail serangan beberapa hari yang lalu, White menyadari bahwa dia tidak 
cukup berhati-hati. Dia sekarang yakin bahwa Raja Iblis ini terlibat dalam kebangkitan dan 
lenyapnya Raja Iblis juga. Yang paling membuatnya takut, adalah fakta bahwa Raja Iblis 
bisa berjalan langsung ke Kastil Suci. Bahkan penghalang yang dibuat oleh Malaikat 
Bijaksana tidak bisa menahannya. White gemetar saat menyadari ini. 

"... Senang bertemu denganmu, De ... Bagaimana aku bisa memanggilmu?" 

"Raja Iblis baik-baik saja. Sekarang, itu tampak seperti nama panggilan atau julukan bagi 
saya. " 

Dengan tenang, Raja Iblis menyesap minuman seperti kopi yang ditawarkan kepadanya 
dan menyalakan rokok yang dia hasilkan dari sakunya. White tidak bisa membantu tetapi 
menunjukkan cemberut pada sikapnya. 
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Menikmati asap dengan begitu berani di Holy Castle, dan di hadapan Holy Maiden 
terkemuka, itu tidak pernah terdengar. Selama dunia ini masih ada, diragukan ada orang 
lain yang akan melakukan hal seperti itu. Bahkan Dona Dona tidak akan menunjukkan 
sikap seperti itu di depan seorang Holy Maiden. Seolah ingin menunjukkan kekurangannya, 
Raja Iblis mengeluarkan asbak dari saku mantelnya, dan dengan upacara meletakkannya di 
atas meja dengan pandangan penuh ke White. Jika ini adalah pertemuan diplomatik di 
dunia nyata, itu akan menjadi kekurangan. Putih adalah orang yang mengatur pertemuan 
itu. Dia harus mempersiapkan segalanya untuk membuat tamunya nyaman. 

"Apakah kamu ... benar-benar Raja Iblis, seperti yang diceritakan dalam legenda?" 

"Bagaimanapun Anda ingin memikirkan saya bukanlah urusan saya ... Jika itu yang ingin 
Anda percayai, maka saya harus begitu." 

White mengepalkan tinjunya di bawah meja. Kurangnya sopan santun yang luar biasa. Apa 
yang diambil White dari pernyataan ketidakpeduliannya terhadap pendapat siapa pun ... 
adalah kepercayaan yang sangat kuat. Seolah dia menyiratkan bahwa dia bisa 
menghancurkan seluruh bangsa kapan pun dia mau. 

"Apa yang kamu inginkan dengan Luna ...?" 

White bertanya dengan kekuatan tertentu. Dia telah merencanakan untuk menanyakan ini 
nanti dalam pertemuan, tetapi dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia adalah satu-
satunya Perawan Suci yang memenuhi gelarnya, dan dia sangat menyayangi saudara 
perempuannya. 

"Pertemuan kami sangat disayangkan. Dia pasti melihatku sebagai sesuatu yang jahat. 
Sekarang, bagaimanapun, kami memiliki hubungan yang sangat indah. " 

Putih menggertakkan giginya setelah mendengar pernyataan jahat ini. Sihir apa yang dia 
gunakan ...? Luna, perwujudan egois, anehnya menyukai Raja Iblis ini, dan menolak untuk 
meninggalkan sisinya. Tampaknya tidak mungkin dengan cara rasional apa pun. 

"Apakah kamu akan membahayakan negara ini ...?" 

Kata White, mengambil lompatan keyakinan. Biasanya, dia tidak akan pernah mengatakan 
sesuatu yang begitu langsung dalam situasi seperti ini. Selain berbagai acara di Tanah Air, 
dialah yang hanya berurusan dengan perwakilan dari negara tetangga. Rasa diplomasinya 
yang lembut namun tegas juga dihormati oleh negara lain. Pertanyaan yang blak-blakan 
dan langsung seperti itu adalah pengecualian yang tak terbantahkan untuk gayanya. 

"Itulah yang ingin saya bicarakan." 

Raja Iblis mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah White saat dia terus menikmati 
rokoknya. Hanya itu yang diperlukan White untuk menggigil di bawah meja. Pandangan 
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yang dia berikan dan auranya yang mengintimidasi ... Setiap hal tentang dia sepertinya ada 
hanya untuk menanamkan teror pada orang-orang. 

"Ada pepatah di negara saya, 'sebuah gambar bernilai seribu kata.' Artinya, jauh lebih cepat 
untuk memahami sesuatu yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri daripada sesuatu 
yang hanya Anda dengar dalam rumor. " 

Raja Iblis mengatakan ini dengan penuh percaya diri dan dengan sedikit senyuman. Dia 
tampak ramah di permukaan, tetapi White jauh dari mempercayainya. Sejauh yang dia 
ketahui, salah satu saudara perempuannya yang berharga telah disandera. Jika dia 
memaksa Luna untuk tinggal di Kastil Suci, pikirnya, Raja Iblis dapat menggunakan itu 
sebagai alasan untuk memulai serangan. Faktanya, dia mengira Raja Iblis sedang 
menunggu situasi itu. Selain itu, mengurung Luna secara fisik tidak mungkin. Tidak ada 
konstruksi di dunia ini yang bisa menahan sihir Emasnya. 

"Saya hanya meminta Anda untuk melihat apa yang akan saya lakukan dan menilai saya 
sendiri. Saya selalu menunjukkan siapa saya lebih baik daripada saya menjelaskannya. " 

Ledakan kepercayaan Raja Iblis hanya membuat White semakin gugup. Dia tidak tahu apa 
yang akan dia lakukan, kecuali bahwa itu akan menjadi semacam invasi ke negara ini. 
Sambil tersenyum, dia pasti sedang mengerjakan sesuatu yang menyeramkan dalam 
bayang-bayang, pikirnya. Putih melihatnya sebagai Raja Iblis yang sebenarnya. 

"Dan ada satu permintaan yang ingin saya minta dari Anda ..." 

Dia berkata, dan White bersiap untuk benturan. Raja Iblis telah membantu Holylight dalam 
memadamkan serangan teror tempo hari. Dia mengharapkan dia untuk meminta beberapa 
bentuk kompensasi. 

"Saya ingin tahu lebih banyak tentang Ember Angel ... Jika ada perpustakaan di sini, saya 
ingin meminta akses penuh ke sana." 

Saat ini, White bisa merasakan penglihatannya memudar. Dia mulai pusing. Apakah dia 
mencoba membunuh Ember Angel? Temukan kelemahan? Fakta bahwa dia dengan berani 
berbagi niatnya dengan White yang ketakutan lebih buruk daripada yang pernah dia alami 
dalam hidupnya. 

"Bantu dirimu ... ke perpustakaan. Namun, saya tidak akan memberi tahu Anda apa pun 
tentang Ember Angel sendiri. " 

"Saya melihat. Tidak apa-apa. Saya akan ragu menggunakan kata-kata saya untuk 
menggambarkan seseorang yang sangat dihormati juga. " 

Raja Iblis mengangguk menunjukkan simpati. Bagi White, ini hanya terlihat sebagai 
sarkasme yang mencolok. Dia pasti mengejek upaya putus asa untuk menyabot 
rencananya. 
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"Kalau begitu, permisi ... Ini pertemuan yang sangat produktif." 

"Ya, sama untuk saya ... Sangat produktif." 

White menjawab saat dia menerima jabat tangan Raja Iblis. Membiarkan mantel hitam 
pekatnya berkibar, Raja Iblis pergi meninggalkan ruangan. Menatap punggungnya, White 
menanyakan pertanyaan terakhirnya. 

"Kamu ... mengalahkan Raja Iblis, bukan?" 

Raja Iblis terdiam sesaat. Jawabannya adalah sesuatu yang menurut White menakutkan. 

"Aku tidak akan menyebutnya Raja. Hanya palsu yang dibuat dengan buruk ... " 

Baginya, bahkan Raja Iblis adalah sebuah kegagalan, sesuatu yang tidak memiliki hak untuk 
menyandang gelar Raja. Berbicara banyak dengan punggungnya, Raja Iblis meninggalkan 
ruangan. 

 

Angel White 

Ras: Manusia -- Usia: 18 

 

 Senjata Staf Suci Omega  

Salah satu senjata legendaris. Di atas statistiknya yang kuat, staf suci ini dapat menyimpan 
sihir dan melakukan keajaiban tertentu. 

 Armor Congregational Robe of Omega 

Pakaian terhormat yang diberkati oleh Ember Angel. Membanggakan Pertahanan dan 
Pertahanan Sihir yang sangat kuat. 

 

Level:? -- HP:? -- Stamina:? -- Serangan:? -- Pertahanan: ? (+25) -- Kecekatan:? -- Sihir: 20 
(+20) -- Pertahanan Sihir: 20 (+25) 

Holy Maiden tertua dan paling terkemuka. Seorang wanita baik hati yang menempatkan 
kebutuhan bangsanya di atas segalanya. Satu-satunya Holy Maiden berkepala dingin, dan 
harapan terakhir untuk melayani sebagai hati nurani Holylight. Dia bisa melakukan 
beberapa keajaiban, diwariskan kepadanya oleh Ember Angel. 
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Di bawah meja 

(Dia sangat cantik ...) 

Berjalan menyusuri lorong di Kastil Suci, Raja Iblis mengingat pertemuan yang baru saja 
terjadi. Dalam menghadapi wanita cantik yang luar biasa, dia harus mengisap rokok untuk 
menenangkan sarafnya. Mempertimbangkan bahwa merokok saat ini menjadi kurang 
diterima secara sosial, dia senang dia membawa asbak. Mempertimbangkan dia melakukan 
upaya yang sangat menyentuh di pihaknya, dia tidak berpikir dia bisa terlalu marah 
tentang hal itu. Secara keseluruhan, dia khawatir tentang hal-hal sepele seperti itu saat ini. 

(Bagaimanapun, dia tampak seperti Holy Maiden yang cukup waras ...) 

Setelah rekam jejak mereka, Raja Iblis bahkan merasakan sedikit kekaguman pada Malaikat 
Putih, Perawan Suci. Dia selalu menganggap nama di negara ini mengerikan, tetapi dia 
sepertinya akhirnya menemukan seseorang dengan nama yang cocok. Namun, hal terbaik 
yang didapat dari pertemuan itu adalah dia bisa memberitahunya untuk melihat 
tindakannya, daripada mempercayai rumor. Dia telah menghentikan serangan teror Setan, 
dan sekarang akan membangun rumah sakit dan resor mata air panas di desa Luna. 
Tentunya, White akan menyadari bahwa dia sejauh mungkin dari Demon Lord. Dia telah 
menjelaskan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Luna, dan dia bahkan 
memberinya izin untuk melihat-lihat perpustakaan. Semua hal dipertimbangkan, ini adalah 
pertemuan pertama yang cukup bagus. 

Namun, ada beberapa faktor penting yang menentangnya. Pertama, penampilannya tidak 
dapat disangkal dari sisi gelap, dan jauh dari model warga negara. Selain itu, kekuatannya 
yang luar biasa jauh melampaui manusia mana pun. Mempercayai pria ini dan menutup 
mata padanya akan menjadi prestasi yang terlalu sulit bahkan untuk malaikat literal. 

"Apa kau melihat Dragonborn kemarin !?" 

"Aku melakukannya! Dia yang paling keren! " 

"Nyonya Ratu juga jungkir balik untuknya!" 

Raja Iblis hampir tersandung ketika dia mendengar percakapan ini datang dari lorong. 
Setelah kejadian itu, orang-orang mulai memuja Bosozoku punk sebagai sesuatu yang 
disebut Dragonborn. Tetap saja, Raja Iblis merasa seperti dia telah mendapatkan lebih dari 
yang diharapkan ketika mencapai Nol. 

Selama ada seorang pria dengan kekuatan luar biasa yang menyebut dirinya Raja Iblis, dia 
bisa mengharapkan oposisi di negara itu bergerak untuk menyingkirkannya, suatu hari 
nanti. Ketika hari itu tiba, mereka akan mencoba merekrut Zero untuk pekerjaan itu ... 
Yang, tentu saja, mustahil. Dia juga berpikir bahwa orang-orang tidak akan terlalu gelisah 
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jika mereka berpikir bahwa Zero akan berada di sana dalam keadaan darurat untuk 
menangani situasi tersebut. Sementara itu, Raja Iblis akan dengan mantap memulai 
bisnisnya. 

(Kemarin ... Rasanya tidak aneh.) 

Sehari sebelumnya, dia ingat bahwa dia sangat selaras dengan Zero. Saat dia menggunakan 
Do or Die, dia bahkan merasakan sensasi melakukan pukulan itu sendiri. 

Dia mengenang tentang karakter yang dia buat. 

(Awalnya, saya adalah Hakuto Kunai sendiri.) 

Faktanya, tidak ada karakter bernama Hakuto Kunai. Dia hanya menggunakan nama 
aslinya, Akira Ono. Namun, seiring berjalannya waktu, dia merasa tidak aman 
menggunakan nama aslinya secara online, dan mengubah nama karakter di tengah-tengah 
sejarah permainan. Begitulah Hakuto Kunai diciptakan. 

(Di paruh akhir masa game, saya selalu Zero.) 

Dia telah bertarung sebagai Zero selama lebih dari satu atau dua tahun. Mereka terus 
bersama selama hampir satu dekade. Awalnya dia menciptakan Zero sebagai lelucon, tetapi 
fakta bahwa dia tidak pernah bosan mengendalikan Bosozoku pasti berarti dia menyukai 
Zero lebih dari yang dia sadari. 

(Ini lebih dari itu, meskipun ...) 

Karakter yang dia mainkan selama hampir satu dekade? Dia bisa menyebut itu bentuk lain 
dari dirinya. Tentu saja, sulit untuk mengakui bahwa Bosozoku yang mengamuk adalah 
wujud dirinya. Seorang Raja Iblis dan Bosozoku ... Tentu, keduanya jauh dari pahlawan 
yang benar ... 

(Tapi aku bukan tipe orang yang dengan tenang melakukan genosida seperti Hakuto Kunai. 
Aku juga bukan Bosozoku yang kasar dan suka pamer.) 

Memainkan karakter-karakter ini dalam game adalah satu hal ... Tapi dia memiliki rasa 
malu bermain Zero dalam kehidupan nyata, yang menyebabkan Raja Iblis menolaknya. Dia 
hanya perlu menerima Zero, dan semuanya -- termasuk Zero -- bisa menjadi Akira Ono. 
Dalam arti tertentu, itu menakutkan, tapi entah kenapa lucu. Raja Iblis merasakan 
dorongan aneh untuk tertawa terbahak-bahak. 

(... Ah, hentikan! Aku harus memikirkan apa yang harus dilakukan untuk masa depan.) 

Dia telah diberi akses ke perpustakaan. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah meneliti 
isi hatinya. Selain itu, dia telah mengumpulkan SP lebih dari cukup untuk dirinya sendiri. 
Sekarang, setelah mendapatkan lebih banyak dalam pertempuran, dia memiliki 1249 SP di 
sakunya. 
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(Heh heh heh ... Hah ha ha ha!) 

Siapapun pasti ingin tertawa terbahak-bahak. Pada tingkat ini, dia akan memiliki sisa SP 
setelah memanggil penasehat lain dan membangun Rumah Sakit dan Resor Mata Air Panas. 
Dia mulai merasakan kegembiraan, memikirkan siapa yang akan dipanggil selanjutnya. 

"Ngomong-ngomong, ada hal lain yang tidak terkunci ..." 

Selamat! 

Anda telah membuka kunci perintah Quick Travel. 

Mengalahkan Duke of Darkness -- Achievement Earned 

Otoritas Naga -- Meningkat Secara Drastis (20/100) 

Perintah yang baru dibuka disebut Quick Travel. Dalam permainan, penting untuk bergerak 
maju mundur melalui berbagai area di arena. Perintah ini dapat membawanya ke daerah 
yang pernah dia kunjungi sebelumnya dalam sekejap. Itu memang datang dengan sisi 
negatif menghabiskan 30 Stamina. 

(Mengalahkan Duke of Darkness, ya ...?) 

Secara teknis, Zero telah mengalahkannya, bukan Raja Iblis. Dia tidak memahami betapa 
istimewanya Duke of Darkness ini, atau apa kesepakatannya di sini ... Sejauh yang dia 
ketahui, ini keluar dari bidang kiri. 

(Dan apa Otoritas Naga ...?) 

Dia belum pernah melihat perintah itu di dalam game. Namun, dari kata 'Naga', dia 
menganggap itu ada hubungannya dengan Zero. 

(Apakah ada hal-hal yang hanya bisa saya buka dengan bertarung sebagai Zero ...?) 

Jika ada, itu bisa merepotkan. Dia tidak bisa mengendalikan Zero. 

(Kata Achievement itu menarik, meskipun ...) 

Ada berbagai Prestasi dalam game juga. Beberapa mudah dan beberapa hampir tidak 
mungkin. Sebagian dari pemain benar-benar mendapatkan semuanya. Beberapa ada di 
mana-mana, seperti 'membunuh X musuh dalam waktu kurang dari satu jam' dan yang 
lainnya sangat rumit seperti 'mengisi seluruh inventaris dengan Blazer.' Mendapatkan 
pencapaian yang sulit menghadiahkan pemain dengan berbagai avatar, bagian yang dapat 
disesuaikan seperti mata dan rambut, atau bahkan kemampuan khusus. 

(Persetan ini ...) 
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Dia berada di pihak untuk mempersiapkan semua telur Paskah ini, bukan menemukannya. 
Di sisi lain, ketika disajikan seperti ini di hadapannya, dia merasakan dorongan seorang 
gamer untuk mendapatkan semuanya, hanya untuk menunjukkan siapa yang 
mempersiapkan mereka siapa bosnya. Karena itu, lebih penting baginya untuk memulihkan 
fitur adminnya. 

(Akan sangat keren untuk membuka Shop dan Token Exchange ...) 

Toko, seperti namanya, adalah sistem di mana barang dapat dibeli dengan uang. Raja Iblis 
mengira jumlah uang yang dimilikinya mungkin ada hubungannya dengan membuka kunci 
sesuatu seperti ini. Begitu dia bisa mengumpulkan dana seperti yang dia rencanakan, dia 
membayangkan bahwa Toko akan muncul seperti di dalam Game, di mana dia kemudian 
bisa membeli item. Setelah itu terjadi, dia tidak perlu menggunakan SP-nya hanya untuk 
membuat item. 

Token Exchange adalah sesuatu yang serupa. Pemain dapat mengumpulkan token yang 
berserakan di arena dan menukarnya dengan item berkekuatan tinggi. Itu adalah fitur yang 
dapat dikoleksi, diimplementasikan sehingga pemain yang tidak terlalu menikmati 
pertempuran masih bisa bersenang-senang. Itu lebih dari sekadar kesenangan biasa, 
karena pemain bisa mendapatkan item dan keterampilan yang kuat dengan token yang 
cukup. 

"Tuan Raja Iblis! Bagaimana pertemuannya dengan Miss Holy Maiden? " 

Begitu dia keluar dari lorong, Aku berlari ke arahnya sambil tersenyum. Dia sangat 
menggemaskan sehingga dia tidak bisa menahan senyum juga. Karena kebiasaan, dia 
meraihnya dengan satu tangan. Aku dengan riang memeluk lehernya. 

"Kami semakin menjadi seperti ayah dan anak setiap hari ..." Raja Iblis dalam hati mencatat 
ini saat dia menatap matahari yang menyilaukan. 

---Kamar pribadi Ratu, di Kastil Suci 

Setelah selamat dari pertempuran, Ratu sedang beristirahat di kamarnya. Setelah 
menggunakan ramuan mahal serta mantra penyembuhan dengan boros, kondisinya 
semakin dekat dengan dia sebelum cobaan itu. Tetap saja, dia dipaksa untuk mengambil 
waktu sejenak untuk memastikan dia tidak menderita cedera jangka panjang. 

"Ahh ... Sir Zero ...!" 

Saat dia terengah-engah dan tersipu, dia tidak mengalami demam. Nyatanya, dia ternyata 
memiliki cukup kekuatan untuk berguling-guling di tempat tidurnya sambil memeluk 
bantalnya. Secara fisik, dia sudah sembuh, tapi dia sakit karena sesuatu yang lain. Siapapun 
bisa melihat bahwa dia mabuk cinta. Jika mereka yang mengenalnya melihatnya seperti ini, 
hati mereka akan membeku karena keterkejutan ... Jika Ratu tidak membunuh mereka lebih 
dulu, tentu saja. 
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"Dia sangat hebat ...! Sangat keren ... " 

Mengingat tampilan heroik Zero, Queen hampir merasa mabuk. Naga yang agung dan 
mengamuk. Kilatan perak yang menembus kegelapan. Wajahnya yang runcing, tetapi 
sangat menarik. Tubuhnya, dengan setiap otot yang dibangun untuk bertarung. Setiap 
aspek Zero persis dalam bentuk idealnya. 

---Heavens, lihat aku mengaum! 

"Oooooh ...! Aku tidak tahan ...! " 

Raungan naga dimainkan lagi di telinganya, membuat Ratu menggeliat di tempat tidurnya. 
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Berguling-guling sambil memegangi bantalnya, Ratu akhirnya jatuh dari tempat tidurnya, 
dan terus berguling ke sudut kamarnya, membanting ke dinding dengan paksa sebelum 
akhirnya berhenti. Sebelum meninggalkannya, Zero mengatakan bahwa dia memiliki tugas 
yang harus diselesaikan. Ratu tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apa itu. 
Tentunya, itu adalah masalah penting jika naga seperti dia mengejarnya. 

(Tartarus, mungkin ...?) 

Itu adalah pikiran pertama Ratu. Kalau dipikir-pikir, Zero selalu muncul tepat setelah 
Tartarus. Dalam kedua kesempatan tersebut, Tartarus telah menghilang sebelum dia 
menyadarinya, seolah-olah dia melarikan diri karena takut pada naga ... 

(Rupanya, kawah itu juga kosong.) 

Tiga kawah yang tercipta di Kota Suci, tentu saja, segera diselidiki oleh tim yang sebagian 
besar terdiri dari para ksatria dari Ordo. Jika terowongan-terowongan itu digali dengan 
tangan, tekad setan (atau, lebih tepatnya, obsesi) sangat kuat. Namun, setelah diselidiki, 
mereka tidak menemukan apa pun yang tersisa di dalam atau di sisi lain terowongan. 
Tentu saja, tidak ada tanda-tanda Tartarus juga. Sekarang, mereka bergegas mengisi 
kawah. Setiap penyihir yang bisa menggunakan sihir Bumi telah dipanggil untuk tugas itu. 
Dengan hati-hati, mereka melapisi kawah dengan tanah keras dan bebatuan. 

(Tartarus sialan itu ... Tapi ...) 

Sementara kesal dengan pemikiran tentang Tartarus, dia ingat bahwa dia tidak akan 
bertemu Zero tanpanya. Dia membenci Tartarus. Dia ingin merobeknya, menginjak-
injaknya, dan menginjak-injaknya jika dia bisa. Tetapi jika Tartarus muncul lagi, dia 
memiliki kesempatan lain untuk bertemu Naga perak yang agung. 

"Ahhhhh...! Apa yang harus saya lakukan ...!? " 

Karena pikiran-pikiran ini, Ratu mulai berguling-guling di ruangan itu lagi. Sama seperti 
White, dia tampaknya menderita kesedihan yang panjang. 

Tertawa Saat Anda Bisa 

Di wilayah Hellion yang terpencil ... ada area yang sangat aneh. Hutan tempat Allit, iblis 
tingkat tinggi dengan moniker menakutkan Duke of Darkness, tinggal di rumahnya. Hutan 
spektral merampas siapa pun dari arah mereka, dan terkenal sebagai hutan yang 
menakutkan di mana jeritan yang menusuk bisa terdengar di tengah malam. 

Dengan rasa sakit yang menghancurkan di seluruh tubuhnya, Allit duduk di peti matinya. 

(Itu ... Naga ...) 

Entitas sekuat iblis tingkat tinggi sering kali memasukkan sebagian dari dirinya ke dalam 
saluran saat turun ke alam manusia. Kali ini, itu menjadi keputusan yang brilian. Dia tidak 
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pernah berharap untuk bertarung sebelum penghalang yang ditetapkan oleh Malaikat 
Bijaksana, apalagi untuk menghadapi Dragonborn ... 

(Apakah semuanya sudah direncanakan sejak awal ...?) 

Allit gemetar memikirkan kemungkinan itu. Kehilangan pecahan dirinya membuatnya 
kurang kuat, dan dia semakin dilemahkan oleh penghalang Malaikat Bijaksana sebelum 
Dragonborn muncul. Seolah-olah seorang pemburu mencoba menjebak babi hutan atau 
rusa. 

(Naga ... Kamu akan membayar untuk mempermalukanku seperti itu ...!) 

Kemarahan menguasainya saat dia mengingat bagaimana dia, Duke of Darkness yang 
mulia, disudutkan seperti binatang rendahan. Mengangkat tubuhnya yang masih sakit, Allit 
berdiri di peti matinya. Pada saat itu, pintu kamar terbuka saat seorang gadis cantik dengan 
pakaian pelayan Perancis muncul. 

"Tuan, Anda baik-baik saja!" 

"Hmph ..." 

Dengan hanya sekilas, Allit meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa. Gadis itu 
mengikuti dengan tenang. 

"A-aku ... sangat khawatir. Anda tidak tampak seperti diri Anda sendiri, Guru ... " 

Siapa yang memberi Anda izin untuk berbicara? 

Allit meludah, sebelum akhirnya berbalik menghadap gadis itu. Seperti biasa, dia tampak 
menyimpang ... dengan cara yang indah. Bagian dari anggota tubuhnya, dan bahkan 
sebagian dari wajahnya, mengkristal. Gadis itu telah dikutuk oleh Malaikat Diam, dan 
sekarang ditakdirkan untuk menjadi kristal garam. Merasa penampilannya lucu, Allit telah 
memberinya darah untuk membuatnya menjadi familiarnya, hampir seolah-olah untuk 
mengambil suvenir yang unik. Sebagai vampir, Allit meminum darahnya saat dia 
menginginkannya, dan memberinya sebagian energi sihirnya dari waktu ke waktu untuk 
mencegah kutukan berkembang. Bukan karena belas kasihan, hanya karena dia ingin 
mempermainkan keberadaannya yang terdistorsi selama mungkin. 

"A-Apa kau ... terluka ... Tuanku ...?" 

"Mengapa kamu tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri?" 

Allit hampir terkekeh mendengar pertanyaan gadis itu. Satu-satunya alasan dia masih 
menyerupai manusia adalah karena dia telah menjadikannya familiar dan memberinya 
sihir yang begitu kuat. Namun dia yang mengkhawatirkannya? 

(Mainan yang lucu, seperti biasa ...) 
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Allit, sesuai dengan gelarnya sebagai Duke of Darkness, tanpa henti haus akan perang dan 
darah. Meskipun dia jarang tersenyum, seorang yang tulus kadang-kadang merayapinya 
ketika di hadapan gadis yang terdistorsi ini. 

"Alli! Keluar dan bermainlah!" 

Mendengar suara lain, senyum itu tidak pernah terbentuk. Suara satu-satunya makhluk 
yang mengunjungi hutan ini, di mana bahkan Hellbeast yang bodoh tidak pernah mendekat. 

"Pernahkah kamu mendengar tentang bel pintu? Klik. Ada apa?" 

"Meninggalkan. Saya tidak ingat mengundang Anda. " 

Mereka berdua bereaksi dengan kesal. 

"Kamu kedinginan. Seperti es. Anda bersedia mengorbankan cinta kami? " 

"Pergi." 

Sementara reaksi Allit sedingin mungkin, pengunjung itu tampak tidak peduli. Mengenakan 
topi hitam dan pakaian serba hitam seperti dongeng, anak laki-laki itu memegang sabit 
raksasa di tangannya. 

"Bagaimana Alam Manusia? Kamu sudah lama tidak ke sana, kan? Apakah Anda membunuh 
banyak orang? " 

Allit berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Dihibur, anak laki-laki yang menyerupai 
Kematian terus membombardir iblis dengan pertanyaan. 

"Sepertinya kamu tersesat. Siapa di bawah sana yang bisa mengalahkanmu, Alli? " 

"Ooh, apakah Malaikat hidup kembali? Itu bukan manusia, kan? " 

"Kalau begitu, kamu tidak keren Alli, aku tidak bisa menjadi temanmu lagi. Kamu akan 
sendirian, Alli. " 

Allit, masih tanpa sepatah kata pun, berjalan menuruni tangga. Sepertinya dia bahkan tidak 
ingin mengakui keberadaan bocah itu, apalagi rentetan pertanyaan. 

"K-Kamu tidak menghormati Guru ...!" 

Sementara Allit berkomitmen untuk tidak menanggapi, gadis itu tampak tersinggung. 
Senang dengan reaksinya, anak laki-laki itu melanjutkan dengan gembira. 

"Wow, kamu masih hidup? Nyata? Mengapa Anda tidak beralih ke garam saja? Saya bisa 
membeli segelas anjing asin. Hei, sebenarnya kau keberatan mati sekarang? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dengan senyuman lebar, eksistensi seperti Kematian mengangkat sabitnya. Pada tingkat 
ini, dia tampak seperti akan memenggal kepalanya sambil mengenakan senyum polos yang 
sama di wajahnya. 

"Apa kau mencoba untuk dibunuh, Kail ...?" 

"Woah, dinginkan. Jangan menganggapnya serius. Woosh, Alli. Woosh. Itulah mengapa 
Anda tidak memiliki teman selain saya. Mengapa Anda tidak mencoba memerintah suatu 
negeri? " 

Kail menggeleng, tanpa rasa penyesalan. Anak laki-laki ini, juga, adalah iblis tingkat tinggi, 
dan sangat kuat. Ada juga Iblis Besar di wilayah Hellion, tapi perbedaan antara pangkat 
tinggi dan Grand tidak hanya karena kekuatan tempur, tapi apakah mereka menguasai 
daratan atau tidak. Membangun kastil, mengumpulkan antek, dan menguasai wilayah ... Itu 
adalah syarat untuk mendapatkan gelar Iblis Besar. 

Mereka telah berperang dengan Animania untuk waktu yang lama, tetapi berkali-kali naga 
turun tangan dan menyebabkan kerusakan parah. Sekarang, mereka menghabiskan waktu 
mereka untuk memperebutkan kekuasaan di wilayah Hellion. 

"Tanah? Sejak kapan kau melakukan hal-hal bodoh seperti ... " 

"Ayolah. Semua orang memainkan game ini. Tapi aku tidak mengerti apa yang 
menyenangkan tentang itu. " 

Baik Allit dan Kail memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi Iblis Besar, tetapi sama 
sekali tidak tertarik pada antek atau tanah, dan menjalani kehidupan yang berjiwa bebas. 
Di wilayah Hellion, mereka berdua dipandang sebagai 'orang aneh itu'. 

"Saya tidak ingin memainkan permainan itu. Ayo kita bunuh siapa pun yang memukulmu, 
Alli. " 

"Seolah-olah. Dadu menguntungkannya kali ini. " 

"Itu hanya sebagian dari dirimu, kurasa. Tapi ini adalah zona tanpa alasan. " 

Mengacungkan jarinya ke Allit seperti seorang guru kepada muridnya, Kail mendengus. 
Kekuatan pecahan mereka sepenuhnya bergantung pada saluran, jadi Kail tidak terlalu 
terkejut dengan kekalahan Allit. Terkadang, seorang manusia yang sangat kuat lahir ke 
dunia ini. Terutama mereka yang menggunakan Ooparts, pecahan dari zaman kuno, sangat 
berbahaya bagi iblis. Dalam hal ini, Kail menebak siapa yang mengalahkan Allit. 

"Hei, Alli. Saya yakin saya bisa menebak siapa. " 

Kail terkikik, seperti anak nakal yang sedang memikirkan trik sulap. Hanya ada segelintir 
karakter di luar sana yang bisa melawan Allit, meski hanya pecahannya. 
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"Aku tahu, Alli. Salah satu Pahlawan Suci kan? Tapi yang mana ...? Yang punya kotak? Atau 
yang memiliki nyala api? Hm? " 

"... Seorang Dragonborn ..." 

Mendengar ini, ekspresi Kail menegang untuk pertama kalinya. Apakah dia mendengarnya 
dengan benar? Kedengarannya seperti kata yang seharusnya tidak pernah muncul dalam 
percakapan ini. 

"K-Kamu bercanda, Alli ... H-Hei, yang ini lucu sekali, kali ini." 

"Tertawalah selagi bisa ..." 

Meninggalkan Kail, yang senyumnya hilang, Allit meninggalkan rumahnya. Dia juga tidak 
tertawa. Pria yang mengenakan naga perak telah menghancurkan Allit dengan kekuatan 
yang menakutkan. Namun, dalam pertarungan langsung. 

(Aku akan membunuh Dragonborn itu sendiri ... Dan meminum setiap tetes darahnya!) 

---Sementara Allit bersumpah untuk membalas kekalahannya ... 

Beberapa negara utara mendapat kabar tentang insiden itu. 

"Seorang Raja Iblis dan Dragonborn telah muncul di Holylight ...?" 

Sambil menggoyangkan rambut biru panjangnya, wanita itu membaca kalimat aneh itu. 
Biasanya, dia akan tertawa terbahak-bahak mendengar laporan seperti itu, tapi mata-mata 
yang dia kirim ke Holylight adalah salah satu yang terbaik. Bukan seseorang yang akan 
mengirimkan laporan seperti dongeng. 

(Itu tidak mungkin benar ...) 

Mengapa hal-hal seperti itu muncul di Holylight? Dia berasumsi bahwa itu adalah hal-hal 
yang tidak dapat dijelaskan sebaliknya. 

"Setelah kita mengumpulkan beberapa intel ... aku akan mengirimkan laporan kepada si 
kecil." 

Melambai kipas yang eksentrik, wanita itu menuju ke istana yang mewah. Bentrokan di 
Kota Suci menimbulkan riak tak terduga ... 

Firebrands 

------Ortemis, penginapan kelas atas di Holylight. 

Pendirian saudara Artemis, bar kelas tinggi yang dilindungi oleh bangsawan dan taipan 
terpilih. Penginapan ini juga keluar dari liga rakyat jelata, baik dalam suasana dan harga. 
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Di konter depan, sepasang petualang sedang check out. Mereka adalah Mynk dan Olgan, 
para Pemain Bintang. Terlepas dari jabatan mereka, keduanya bepergian dengan ringan ... 
Tapi hanya karena tas jinjing khusus mereka. Sementara senjata Mynk adalah One-of-a-
Kind, tas ini adalah barang langka lainnya, ditemukan di Dungeon Bastille di utara. Semakin 
banyak Sihir yang dimilikinya, semakin banyak tas yang bisa muat. Di dunia ini, itu sangat 
rusak. 

Ngomong-ngomong, item baru yang digali dari dungeon dan sejenisnya, secara alami, tidak 
disebutkan namanya. Biasanya, penemunya akan menamai mereka, tetapi baru-baru ini, 
beberapa taipan atau kolektor yang haus ketenaran mensponsori para petualang untuk 
mencari item yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tentu saja, sponsor akan menamai 
barang tersebut ketika ditemukan. Beberapa memberikan nama mereka sendiri, beberapa 
muncul dengan nama yang dipikirkan dengan matang, dan yang lain memilih untuk 
memberi nama mereka sesuatu yang mudah diingat. Itu semua tergantung. Ketika 
seseorang dari Bangsa Utara menamai suatu barang, itu bukanlah masalah. Ketika 
seseorang dari Holylight, terkenal karena rasa penamaannya yang mengerikan, memberi 
nama pada suatu item, hasilnya hampir selalu mengerikan. Berikut ini adalah daftar dari 
beberapa kekejaman tersebut. 

Body Feel Better (Cairan hijau -- menyembuhkan 1 HP) 

Refresho (Cairan biru -- terkadang menyembuhkan Stamina) 

Pocus Hocus (Cairan merah -- membuat pengguna energik) 

The Melancholy of Kon (Cairan kuning -- membuat pengguna mengantuk) 

Sesuatu yang Coklat (Kotoran bergizi) 

Pop-out Mushroom (Sesekali meningkatkan vitalitas pria) 

I'll Swallow (Cairan putih -- menyembuhkan 3 Stamina -- dinamai oleh Yukikaze) 

Nama-nama ini sangat buruk sehingga bahkan para petualang yang kelaparan tidak akan 
mengambil bagian dalam pencarian untuk menemukan item baru jika mereka disponsori 
oleh siapa pun dari Holylight. 

Olgan adalah orang yang menemukan tas khusus ini, dan ditugaskan untuk menamainya. 
Satu detik setelah menemukannya, tas itu diberi nama Mr. Packmule. Mynk telah 
menyarankan My Coalescing Space of Darkness, tetapi sulit untuk mengatakan nama mana 
yang lebih bodoh. Olgan memberi tepukan ringan pada Mr. Packmule. Mungkin dia 
memiliki keterikatan pada barang yang dia beri nama. 

"Ayo pergi, Mynk. Lebih baik tidak tinggal di negara seperti ini. " 

"... Aku mungkin tidak melihatnya, tapi aku terluka parah di sini." 
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"Itu salahmu sendiri karena memasukkan hidungmu ke dalam situasi bodoh." 

"Kau sudah mencuat pantatmu sejak kemarin ..." 

Bahkan setelah menerima beberapa mantra penyembuhan, Mynk tidak dalam kekuatan 
penuh. Olgan biasanya juga tidak sekeras ini. Ada sesuatu yang mengganggunya, dan Mynk 
menebak apa itu. Itulah mengapa dia memutuskan untuk mengungkitnya. 

"Bukankah itu luar biasa? The Dragonborn kemarin? " 

"Dragonborn. Lelucon apa ... " 

Olgan bereaksi seperti anjing terhadap bel. Melihat ini, Mynk menghela nafas secara 
internal karena mengetahui penerimaan. 

"Baik. Itu hanya manusia biasa. Oke? Bukan setetes darah naga dalam dirinya. " 

Sebagai seorang berdarah campuran, Olgan dapat dengan mudah mendeteksi bau benda-
benda ini. Zero, menurut penilaiannya, hanyalah manusia biasa. Tidak lebih dan tidak 
kurang. 

"Lalu kekuatan luar biasa apa itu. .? " 

"Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Tanya dia sendiri. " 

Olgan semakin jengkel. The Dragonborn bukanlah satu-satunya penyebab frustrasinya, 
tetapi hanya satu faktor yang berkontribusi dalam bagaimana Olgan menemukan dirinya 
dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Setelah mengawasinya menyelamatkan gadis 
itu (yang pastinya seorang Firebrand seperti dia), Olgan merasa marah dan jijik yang tak 
terkendali. Bertahun-tahun yang lalu, Olgan berada dalam keadaan yang lebih tragis 
daripada Tron, tetapi tidak ada yang berhasil menyelamatkannya. Itulah mengapa dia 
bekerja keras tanpa henti untuk membela diri, dan akhirnya mendapatkan gelar Pemain 
Bintang yang didambakan. Dia kesal dengan seseorang yang hanya menunggu untuk 
diselamatkan dengan rahang kendur, dan kesal dengan idiot yang menyelamatkan orang 
bodoh dengan senyum lebar. Semuanya membuat Olgan kesal. Lain kali dia melihatnya, 
Olgan berpikir (agak serius) bahwa dia mungkin saja secara impulsif membunuh pria itu. 

"Lagipula aku tidak suka dengan pria itu. Saya tahu tidak sopan mengatakan tentang 
seseorang yang menyelamatkan hidup saya. " 

"Hm. Aku terkejut. Aku akan mematokmu untuk menyukainya. " 

"Dia bukan tipeku. Saya membutuhkan seorang pria dengan beberapa kehampaan, atau 
kegelapan yang dalam tentang dia. " 

"Kalau begitu menikahi iblis. Bagaimana dengan Karnaval? " 
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"Hentikan! Dengan bocah berkilauan yang memantul di dinding itu !? Bahkan tidak lucu! " 

Bersenang-senang dengan topik percakapan yang aneh, pasangan itu meninggalkan 
penginapan. Mereka menuju utara. Negeri itu telah berperang cukup lama, yang pada 
gilirannya memberikan semacam vitalitas. Ada juga ruang bawah tanah dan reruntuhan 
yang tak terhitung jumlahnya. 

------Perpustakaan Holy Castle. 

"Hmm ... Tidak terlalu mengerti. Pastinya abad pertengahan, atau fantasi, kurasa. " 

Raja Iblis masih memiliki beberapa pertanyaan yang belum terjawab saat dia duduk di 
perpustakaan, yang dia masuki dengan izin. Ada banyak buku tebal di sana, jadi dia telah 
membolak-balik buku yang sepertinya menyebut Malaikat, seperti yang dipilih oleh 
pustakawan. 

"Tapi gambar yang muncul setiap saat sangat indah! ... Yang akan saya perlukan jika saya 
mencari buku anak-anak ... " 

Saat Raja Iblis duduk di kursi, Aku sedang duduk di pangkuannya, melihat sendiri beberapa 
buku. Adegan itu tampak seperti seorang ayah membacakan cerita untuk putrinya. 

"Masalahnya adalah ... Apakah para Malaikat selalu ada? Atau apakah mereka diciptakan 
entah bagaimana caranya? Lebih penting lagi, mengapa mereka menghilang? Iblis yang 
mereka lawan masih terus menendang. " 

"Aku ... tidak pernah memikirkan itu." 

Buku-buku itu menyebutkan pertentangan antara Malaikat dan iblis. Bagaimana Malaikat 
Bijak menyegel Greole, Raja Iblis, dan bagaimana Malaikat Bijaksana menghilang dari 
menggunakan kekuatannya saat itu juga. Bagaimana Still Angel membantu penyegelan, dan 
bagaimana Still Angel juga lenyap. Bagaimana bahkan dewa seperti Malaikat Agung dan 
Malaikat Biasa lenyap satu demi satu. 

"Tidak ada menyebutkan Ember Angel apapun. Mungkin dia pergi ke toko pojok untuk 
membeli sebungkus rokok dan tidak pernah kembali. " 

"Aku rasa tidak! Saya percaya bahwa Ember Angel mengawasi kita ... dari suatu tempat ... " 

Sementara tebakan Raja Iblis itu aneh, Aku sepertinya tidak sepenuhnya percaya diri 
dengan keyakinannya. Siapa yang bisa menyalahkannya? Tak seorang pun yang masih 
hidup pernah melihat Ember Angel. Pada titik ini, itu hanyalah keberadaan samar yang 
hanya disebutkan dalam beberapa literatur. 

"Semua orang tahu namanya, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Ini pada dasarnya 
adalah cryptid. " 
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"Cryptid ...?" 

"Makhluk yang menurut orang ada, tetapi tidak pernah membuktikannya. Artinya mereka 
mungkin juga tidak pernah ada sama sekali. " Raja Iblis menyatakan ini dengan sikap 
hitam-putihnya yang biasa. Pria ini (setidaknya Akira Ono) tidak tertarik pada agama, dan 
sama sekali menolak konsep roh atau hantu. Salah satu temannya yang lebih spiritual 
pernah bercanda mengatakan kepadanya untuk tidak repot. Hantu mana pun akan 
menjauh darinya. 

(Dan sekarang ada Cahaya Agung, Lucifer the Fallen Angel, dan Goddess of Destiny ...?) 

Cahaya Agung rupanya memimpin banyak malaikat, dan Lucifer menentang mereka dan 
akhirnya diusir dari Surga. Goddess of Destiny terdengar norak. Pikiran Akira Ono secara 
otomatis menolak untuk mempercayai semua ini. 

(Ini seperti melting pot dari sekelompok mitologi barat. Ini konyol ...) 

Menentang keberadaan dewa, dewa, malaikat, dan hantu secara langsung cocok untuk Raja 
Iblis. Untuk waktu yang lama, pria ini hanya percaya pada dunia yang dia ciptakan. 

"Nah, tidak perlu terburu-buru. Ayo kembali ke sini setiap kali kita punya lebih banyak 
waktu untuk membunuh. " 

"Baik! Saya juga ingin membaca lebih banyak buku! " 

Melihat reaksi Aku, Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi menepuk kepalanya. Aku tampak 
senang. 

"Oh, Tuan Raja Iblis ... Bisakah kita membaca satu buku terakhir?" 

"Hm? Petualangan Hebat Mengenali Anjing Perusak ...? Apa ini?" 

Meskipun judulnya tidak masuk akal, namun juga usang, dari sampul ke sampul. 
Pustakawan pasti tidak sengaja membawanya. Itu tidak ada hubungannya dengan 
penelitian mereka, tetapi Raja Iblis menyadari itu terdengar seperti cerita untuk dibacakan 
kepada seorang anak. 

Buku itu tentang seekor anjing bernama Spot, yang mau tidak mau mengunyah semuanya 
sampai rusak, diusir dari desa dan menjadi petualang, menjelajahi penjara bawah tanah. 

"Bagaimana seekor anjing menjadi seorang petualang ...? Cerita macam apa ini? " 

"Tapi lihat betapa lucunya anjing itu." 

Saat mereka membalik halaman, mereka membaca Spot semakin dalam ke penjara bawah 
tanah, menghancurkan setiap senjata dan baju besi para petualang di sekitarnya di 
sepanjang jalan. 'Sungguh anjing yang menyebalkan ...' Raja Iblis bergumam, tapi Aku 
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tampak sangat terhibur. Spot membuat dirinya sibuk dengan buku, saat dia mengalahkan 
monster di dasar penjara bawah tanah, dan menyelamatkan seekor anjing betina dari 
lendir. 

Sialan kau kotor, zat lengket ... Ambil ini! Pakan! 

Slililime ... 

Raja Iblis kehilangan pegangannya pada buku itu, dan buku itu jatuh ke lantai. 

"Buku apa ini !? Siapa di dunia ini yang menjadi target audiensnya !? " 

"T-Tapi bukankah itu lucu? Slililime ... " 

"Apakah slime di dunia ini berbicara? Apakah mereka!?" 

"A-aku tidak ...! Aku belum pernah melihat ... " 

Mengumpulkan semua kekuatan mentalnya, Raja Iblis melanjutkan membaca buku. Spot 
akhirnya berhasil mencapai bagian terdalam dari penjara bawah tanah, di mana dia 
menemukan banyak senjata, baju besi, dan item magis. Dia membawanya kembali ke desa, 
di mana dia menjadi anjing favorit semua orang ... Akhir. 

"Apa ... Buku anak-anak biasanya memiliki semacam pesan moral dalam cerita tersebut." 

Raja Iblis bergumam, tetapi bagian di mana anjing itu menemukan senjata dan barang-
barang magis di ruang bawah tanah tetap ada di benaknya. Meskipun itu adalah titik plot 
dalam buku anak-anak, dia harus memeriksanya. 

"Permisi, pustakawan. Menurut buku ini, ada berbagai senjata dan baju besi yang 
ditemukan di ruang bawah tanah. Apakah itu benar dalam hidup? " 

"Y-Ya, Pak ... Saya mendengar bahwa, terkadang, item dari zaman kuno ditemukan di 
dalamnya." 

"Hm ..." 

Raja Iblis sedang memikirkan baju besi, atau semacam barang, yang akan melindunginya 
dari sihir. Sejauh ini dia sudah bebas dari hukuman, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia 
akan melakukannya lain kali. Bahkan dengan jumlah HP yang konyol, dia tidak bisa terlalu 
aman. Bahkan Kastil Tanpa Tidur, struktur yang paling tidak bisa ditembus dalam game, 
pada akhirnya jatuh. 

(Sesuatu untuk melindungiku lebih baik dari sihir. Itu harus dimiliki ...) 

Dengan pemikiran itu, Raja Iblis keluar dari perpustakaan. 
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------Jalan-jalan di bawah Kastil Suci, di Kota Suci. 

(Ada banyak yang harus dilakukan ...) 

Raja Iblis mengatur ulang rencana permainannya. Memperbaiki desa Rabi, menyiapkan 
fasilitasnya, memanggil penasihat, mencari perlindungan dari sihir: masing-masing adalah 
tugas penting. Saat Raja Iblis kembali ke penginapannya, tenggelam dalam pikirannya, ada 
sepasang mata yang mengawasinya dengan saksama, hampir seolah-olah akan membuat 
lubang di punggungnya. Raja Iblis telah menyadari hal ini dengan segera, tetapi berjalan 
kembali ke penginapan tanpa bereaksi. 

"Kembali ke kamar tanpaku, Aku. Aku punya sedikit tugas. " 

"Baik!" 

Setelah melihat Aku masuk, dia dengan santai berjalan di sekitar kota dan menemukan 
jalannya ke sebuah gang. Berhenti di sana, dia menyalakan sebatang rokok. Dia telah 
memutuskan untuk menunggu siapa pun yang mengawasinya untuk menunjukkan wajah 
mereka. Mengingat betapa terkenalnya dia, wajar jika dia memiliki orang-orang yang 
mencari tahu lebih banyak tentang dia. Entah orang yang mengikutinya berasal dari 
Holylight atau negara lain, tidak diragukan lagi mereka adalah mata-mata. 

"Saya sebenarnya jauh lebih sibuk dari yang saya lihat. Saya tidak punya waktu untuk 
bermain kucing dan tikus. " 

Dia bisa merasakan sosok itu, hanya dari pandangan, menjadi tidak yakin apa yang harus 
dilakukan untuk sesaat, sebelum mereka akhirnya tiba di sudut untuk pengungkapan. Itu 
bukan seseorang yang diharapkan Raja Iblis. 

"Kamu ..." 

Seorang gadis dengan rambut pirang terang dan mata merah. 

"...Menemukan Anda." 

Itu adalah gadis yang telah diselamatkan Zero ... Tron. 
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Langkah pertama 

(Mengapa anak ini ...) 

Sehari sebelumnya, Zero lolos dengan mengatakan dia memiliki misi untuk diselesaikan. 
Zero pasti menganggapnya keren untuk keluar seperti badai yang lewat. Meskipun itu 
benar dalam budaya Bosozoku di masa lalu, Raja Iblis hanya melihatnya sebagai orang 
bodoh ... Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah bermain peran sebagai karakter ini 
selama hampir satu dekade. 

(T-Tunggu, ini berbeda! Aku hanya melakukan hal itu karena aku sedang bermain game! 
Bagaimana aku bisa bertingkah seperti itu di kehidupan nyata !? Di depan umum !?) 

Bahkan saat Raja Iblis melawan kekacauan batin yang aneh ini, Tron hanya menatapnya. 
Matanya memiliki tatapan misterius, seolah-olah dia melihat sesuatu selain Raja Iblis. 
Mempertimbangkan daftar tugasnya yang terus bertambah, Raja Iblis memutuskan untuk 
mencoba dan menyingkirkannya. 

"Jadi, apa yang kamu inginkan, Kiddo?" 

Dia menyadari setelah dia berkata. Sudah terlambat. Tatapan merah tua meningkat. 

"... Kata yang sama dengan Zero. Warna yang sama." 

"Warna? Apa yang sedang Anda bicarakan?" 

Dia menyeret rokoknya, dan perlahan mengembuskan asapnya. Berkat sifat penyembuhan 
Staminanya, mungkin, dia merasa pikirannya jernih. Dia punya firasat buruk ... bahwa ini 
bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih menyebalkan daripada yang dia pikirkan. 

"... Saya melihat semuanya dalam warna. Emosi. Jiwa. " 

"Semacam peramal gelombang baru? Coba peruntunganmu pada orang lain. " 

Dia berbalik untuk pergi, tetapi sesuatu mencengkeram ujung mantel dengan kekuatan luar 
biasa. Merasakan kekuatannya, Raja Iblis memutuskan itu berbahaya untuk menilai buku 
ini dari sampulnya. Dia bahkan memiliki sesuatu dalam dirinya yang tidak sepenuhnya 
manusia, tetapi merasa sedikit berbeda dari iblis mana pun yang dia temui. 

"Beri aku Zero. Sekarang." 

"Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu salah orang. " 

"Keluarlah, Zero. Datang sekarang juga. Datang." 

"Berhenti mengatakannya seperti itu! Bagaimana jika seorang penjaga sengaja mendengar 
!? " 
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Hampir tampak seperti Raja Iblis telah menarik seorang gadis kecil ke dalam gang, 
membuatnya berbicara kotor padanya. Setelah akhirnya bersiap-siap untuk memulai 
bisnisnya, hal terakhir yang dia butuhkan adalah rumor yang tidak sedap. 

(Tapi anak ini ...) 

Dia mencengkeram ujung mantelnya lebih erat lagi, dan dia jelas tidak melepaskannya. 
Untuk beberapa alasan, dia yakin bahwa Raja Iblis dan Zero adalah orang yang sama. 

(Bukan berarti ada yang percaya anak seperti ini.) 

Bahkan pada penampilan saja, Demon Lord dan Zero sama sekali berbeda. Belum lagi 
mereka memiliki suara yang berbeda dan usia yang berbeda. 

"Lagi pula, apa yang kamu inginkan? Anda ingin uang? " 

"Nol ... Tidak, kamu ... Selamatkan aku." 

'Bukan aku yang menyelamatkanmu,' Raja Iblis hampir berkata, tapi tutup mulut. Dia 
merasa seperti sedang menggali lubangnya lebih dalam dengan setiap kalimat yang dia 
ucapkan. Gadis di depannya tampak seperti tunawisma. Daripada mencoba untuk berpura-
pura bodoh, dia pikir dia bisa mengubah keadaan menjadi menguntungkannya. 

"Ini adalah gadis yang tak seorang pun ... Kau tidak punya tempat lain untuk pergi, kan?" 

"... Mm-hm. Saya ingin melihat Zero. " 

Seorang gadis yang mengangguk dengan tetesan air mata kecil di sudut matanya adalah 
serangan yang lebih kuat ke hati Raja Iblis dari yang dia duga. Dia hanya bercanda, tapi 
gadis itu tampak sangat serius. 

(Aku tidak tahu berapa umur anak ini, tapi tidak masuk akal membiarkan dia mati di 
jalanan setelah Zero berjuang untuk membuatnya tetap hidup ... Membuat dia bahkan bisa 
berguna?) 

Setelah beberapa bolak-balik internal, Raja Iblis mengambil keputusan. 

"Saya melihat. Aku akan membiarkanmu melihat Zero ... Tapi aku punya beberapa syarat. " 

"Kondisi? Aku akan melakukan apapun. " 

Sementara Raja Iblis berpikir bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus dia katakan dengan 
ringan, dia pikir itu keluar dari kepolosan kekanak-kanakan. Terlebih lagi, meskipun dia 
tidak merasa kasihan pada gadis ini, dia masih bisa berguna. Dia menganggap kekuatan 
abnormal dan kekuatan anehnya untuk melihat sesuatu dalam warna. 
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"Jika Anda mematuhi perintah saya dan bekerja untuk saya, saya akan mempertimbangkan 
untuk mengizinkan Anda bertemu dengannya." 

"Pekerjaan macam apa? Apakah Anda ingin saya membunuh sekelompok manusia? " 

"Tidak! Menurutmu monster macam apa aku ini !? Kalian semua!" 

Raja Iblis menutupi wajahnya seolah-olah untuk menangani migrain. 

"Sebentar lagi, aku akan berada di tempat di mana aku tidak akan pernah memiliki cukup 
tenaga di dek ..." 

Dia berhenti disana. Meskipun dia tidak menghitungnya, desa Rabbi mungkin berpenduduk 
paling banyak tiga ratus orang. Mengingat sebagian besar dari mereka akan bekerja di 
pertanian, dia membutuhkan bantuan ekstra. Begitu ada banyak tamu yang datang setiap 
hari, dia tidak akan selalu bisa lengah. Bahkan untuk keamanan, gadis ini sepertinya 
berguna. 

"Jika kau akan menggunakan kekuatan itu dan warna milikmu untukku, aku akan 
membawamu masuk, Kiddo." 

"Namaku Tron ... Bukan Kiddo." 

"Kamu masih anak-anak. Ayo pergi." 

Raja Iblis dengan cepat mulai berjalan menuju penginapan. Dia takut jika dia 
menghabiskan lebih banyak waktu di gang gelap dengan seorang gadis kecil, beberapa 
rumor aneh mungkin muncul. 

(Namun gadis lain ... Rasionya semakin tidak terkendali. Mungkin penasihat saya 
berikutnya adalah Tuan Babysitter.) 

Salah satu penasihat pria muncul di benaknya. Lebih penting lagi, dia benar-benar 
menginginkan pria lain yang dekat dengan usianya. 

"Hei, Kiddo ... Kamu bisa melepaskan mantelku, sekarang." 

"Mm ..." 

Bocah itu, Tron, dengan patuh melepaskannya. Tepat ketika Raja Iblis menepuk 
punggungnya karena memasukkan klausa 'mematuhi perintah', tangan yang sama berjalan 
dan melilit tangan kanan Raja Iblis. 

"Hey apa yang kau lakukan?" 

"Saya tidak tahu kota ini. Aku tidak ingin kehilanganmu. " 
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"Idiot! Aku terlalu tua untuk berjalan seperti ini. " 

Meraih gadis itu dengan satu tangan, Raja Iblis melanjutkan ke penginapan dengan langkah 
yang lebih besar dari sebelumnya. Berjalan bergandengan tangan dengan seorang gadis 
kecil dengan wajah jahatnya? Tak tertahankan. 

"Baunya seperti Zero ..." 

Mengabaikan ocehan gadis itu, Raja Iblis mempercepat. Dia bisa merasakan beberapa 
tatapan, tapi ini pasti lebih baik daripada berpegangan tangan. Beberapa orang di antara 
kerumunan akan bersiul, atau berteriak 'terima kasih karena telah menyelamatkan pantat 
kita!' Mengabaikan mereka semua, Raja Iblis akhirnya tiba di penginapan. 

(Saya sangat lelah ... Saya hanya ingin kembali ke penginapan ...) 

------ Penginapan di Holylight. 

"Semuanya siap, kan? Ayo pergi!" 

Kembali ke penginapan, Raja Iblis bertepuk tangan dengan keras. Dia harus segera kembali 
ke desa Rabbi dan membuat beberapa persiapan. Ada terlalu banyak kejadian tak terduga 
dan hambatan di Kota Suci. 

"Tuan Sekretaris, siapa anak itu ...?" 

"Wow! Rambutmu sangat indah! " 

Yu sepertinya tidak terlalu terkejut melihat Hakuto Kunai membawa seseorang pulang. 
Bagaimanapun, semua penasihat telah dipilih sendiri oleh Kunai. Beberapa dari mereka 
bahkan secara praktis diculik di luar keinginan mereka. Aku sepertinya terpikat oleh 
kelucuan Tron. 

"H-Hei ... Gadis itu setengah ..." 

Luna menatap Tron dengan ekspresi serius yang tidak seperti dia. 

(Setengah...?) 

Raja Iblis penasaran, tapi menebak bahwa dia adalah makhluk setengah peri, ras yang 
ditemukan di banyak latar fantasi. Tron tampak sangat manusiawi baginya, tapi mungkin 
Luna memiliki kekuatan untuk memahami hal-hal ini sebagai seorang Holy Maiden. 

"Saya membutuhkan dia untuk mengembangkan desa Rabbi. Beri dia izin. " 

"Memberi izin ke Firebrand ...? Apakah kamu bercanda!? Saya seorang Gadis Suci! " 
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"Bantu desa itu berkembang, dan kamu bisa membuktikan bahwa saudarimu salah tentang 
kamu." 

"Urgh ... I-Itu ..." 

Seperti yang dipikirkan Raja Iblis, Luna memiliki rasa persaingan yang kuat untuk saudara 
perempuannya. Melihat celah, pria licik ini masuk untuk mengetuk dua kali. 

"Bagaimana Anda bisa berharap untuk memerintah suatu bangsa tanpa keterbukaan 
pikiran? Selama Anda terus memikirkan segala sesuatu dalam monokrom, Anda tidak akan 
bisa mendekati puncak. " 

"Apa? Anda tiba-tiba berkhotbah ... " 

"... Itu hanya berarti aku sangat mengandalkanmu." 

"Hrmph ...! A-Baiklah! Tapi saya tidak akan mentolerir kejahatan apapun di jam tangan 
saya! 

Jari Luna menunjuk ke wajahnya, Tron mengangguk setuju. Raja Iblis mengira bahwa Tron 
seharusnya tidak menimbulkan masalah selama dia menjelaskan hal-hal nanti, karena dia 
tidak punya tempat lain untuk pergi. Wortel melihat Zero masih bergelantungan juga. 
Apakah Zero baik untuk mata adalah cerita lain. 

Yu, bisakah kita menggunakan Quick Travel? 

Ya pak. Saya merasa salah satu batasan telah dicabut. 

Sangat baik. Ayo pergi ke desa Rabbi. 

Quick Travel adalah perintah yang bisa digunakan oleh setiap pemain, bahkan Kunai dan 
para penasehatnya. Dengan Stamina yang cukup, itu bisa langsung digunakan. Ini 
sepertinya mengkonfirmasi bahwa perintah itu tidak terkunci untuk Yu juga. 

(Pertanyaannya adalah, siapa yang mengunci dan membuka kunci perintah ini ...?) 

Dia tampaknya memiliki terlalu sedikit informasi untuk mengejar jawaban itu saat ini. Ini 
adalah jenis pertanyaan dasar yang seharusnya menjadi jelas saat dia meneliti Malaikat 
Ember. 

"Kalau begitu pegang aku. Kami akan melompat ke desa Rabbi. " 

Sementara Aku dan Luna bingung dengan apa yang dia maksud, mereka masih melakukan 
apa yang dia katakan tanpa keberatan, karena Raja Iblis telah menunjukkan kekuatan 
seperti sihir berkali-kali. 

Raja Iblis melihat Yu menjangkau juga. Aneh. 
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Yu, kamu bisa melompat ke sana sendiri. 

Mengapa kita harus menghabiskan 60 SP untuk mencapai hasil yang sama dengan 
menghabiskan 30, Pak Sekretaris? 

Hm ... Anda ada benarnya. 

Dengan kuat memegang lengannya, Yu menjelaskan kepada Raja Iblis seperti seorang guru 
matematika yang sedang mengajari seorang siswa. Tidak seperti anak-anak di pesta, tubuh 
Yu berkembang sempurna dan indah. Bahkan Raja Iblis mendapati dirinya sedikit pusing. 

"L-Kalau begitu, ayo pergi ... Perjalanan Cepat: desa Rabbi. " 

Dalam sekejap, dunia bergeser di sekitar mereka. Mereka mendarat di desa Rabbi yang 
sangat dikenalnya. Semua orang berhasil melewati dengan aman. Sementara Luna dan Aku 
tercengang setelah bepergian ke sini dalam sekejap, Raja Iblis lebih tertarik pada Kelinci, 
bekerja tanpa lelah. Memantulkan telinga kelincinya, kelinci berdedikasi pada pekerjaan 
mereka di pertanian. Mereka semua berkeringat dan pakaian mereka semua kotor. Tetap 
saja, Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi menemukan pemandangan itu indah. Mungkin 
indikasi ekonomi mereka yang jauh dari kaya, bahkan anak-anak kelinci pun bekerja di 
pertanian. Meskipun beberapa dari mereka berada pada usia di mana seluruh hidup 
mereka harus menyenangkan dan permainan, anak-anak bertindak seolah-olah mereka 
tidak punya cukup waktu dalam sehari. Sementara mereka sekarang memiliki air yang 
tidak terbatas, ada lebih banyak masalah yang dihadapi desa: penduduk desa pindah, tanah 
yang rusak, kurangnya hujan. Singkatnya, Holylight tidak menyukai demi-human, meskipun 
Bunnies adalah spesies demi-human yang diperlakukan paling tidak kasar. 

"Yu. Mari langsung menyiapkannya. " 

"Ya, Pak Sekretaris. Kamu bisa serahkan sisanya padaku. " 

Menyadari kehadiran mereka, para kelinci berlari ke arah mereka, melambai pada mereka. 
Raja Iblis tampaknya mendapatkan kepercayaan dari memberi mereka air dan pupuk. 
Tetap saja, dia bisa melihat di wajah mereka bahwa kelinci kelelahan, dan pakaian mereka 
compang-camping. 

(Tunggu saja ... Aku akan membalikkan segalanya dan menghujani lebih banyak emas ke 
desa ini daripada yang bisa kamu bungkus.) 

Rumah Sakit lapang 

"Hm. Di sekitar sini akan sempurna. " 

Berjalan di sekitar desa, dengan peta seluruh desa dalam pikiran, Raja Iblis merenungkan 
di mana harus mendirikan rumah sakitnya. Desa Rabbi dijaga oleh pegunungan tinggi di 
satu sisi, dan menghadapi jalan raya yang menuju ke Kota Suci di sisi lain. Sejauh lokasi 
pergi, ini tidak terlalu buruk. Jika dia hanya bisa memberi desa itu daya tarik yang bagus 
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untuk dikunjungi orang, segalanya benar-benar bisa berbalik. Karena desa itu berada di 
tengah-tengah antara Kota Suci dan Yahooo, pusat perdagangan, dia harus mengiklankan 
bisnisnya kepada keduanya. 

(Saya hanya harus mengambil Pangkalan kami dari sebelumnya ...) 

Raja Iblis mengekstrak Pangkalan vanilla yang telah digunakan party itu. Dengan 
menggabungkan item Peningkatan Basis atau Evolusi Basis ke ini, Armor dan Kekuatan 
Pertahanannya akan meningkat, berubah menjadi Basis dengan berbagai utilitas. Ketika 
secara ketat meningkatkan Kekuatan Pertahanan Pangkalan, itu akan berkembang sebagai 
berikut: 

---Base (10 Kekuatan Pertahanan -- 50 Armor) 

Meniadakan Cannon Fire. Mencegah 10 Kerusakan dari semua serangan. Basis penting. Ini 
memiliki berbagai fitur, dan karakteristik ini dibawa ke setiap Basis tempatnya berevolusi. 

---Basis Ukuran Sedang 

Sungguh merepotkan untuk mengembangkan Basis sejauh ini, tetapi itu mencegah 20 
Kerusakan dari semua serangan. Jika pemain membuat Basis ini dalam permainan, 
keamanan mereka dijamin sampai hari terakhir. Eksterior dan interiornya sangat berbeda 
dari versi vanilla, memberikan pemain fasilitas mewah yang ditemukan di hotel-hotel kelas 
atas. 

---Basis Skala Besar 

Pangkalan dengan Pertahanan terbaik, kecuali beberapa pengecualian. Karena mencegah 
40 Kerusakan dari semua serangan, ini praktis adalah benteng. Bahkan di dalam Game, 
menembus Basis seperti ini bukanlah hal yang mudah. Seorang pemain dapat 
mengembangkan Basis menjadi garis yang berbeda seluruhnya dengan meningkatkan 
Armornya. 

-Persembunyian 

Meskipun statistik dasarnya sama dengan Pangkalan vanilla, ini secara drastis mengurangi 
peluang pemain untuk menghadapi musuh. +25 Armor. Mempertimbangkan efek besar 
dari Stealth Stance yang Raja Iblis gunakan sebelumnya, dia membayangkan bahwa 
kebanyakan orang akan berjuang untuk bahkan melihat Pangkalan seperti ini. Di dalam 
Game, ini hanyalah batu loncatan untuk Pangkalan yang lebih besar, tetapi itu bisa berguna 
di dunia ini. 

---Benteng Alam 

Sebagai pasangan dari Basis Skala Besar, Pangkalan ini menawarkan Armor terbaik dari 
semua iterasi. Meskipun kehilangan efek penurunan peluang pertemuan dari Tempat 
Persembunyian, dengan Armor 100, Pangkalan ini praktis tidak bisa dihancurkan. Dengan 
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15 variasi jebakan yang diletakkan di sekitarnya, mendekati Pangkalan yang menakutkan 
ini bisa membuat pemain berada dalam kesulitan yang serius. Kerusakan kepala setelah 
terpeleset minyak, racun dari ular berbisa, kerusakan kaki dari perangkap, serangan dari 
Power-up Bird, kerusakan Stamina dari peti harta karun palsu, dll ... 

(Saya telah membuat beberapa hal yang sangat keji ...) 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi memikirkan tentang apa yang telah dia ciptakan. Ini 
semua baik-baik saja di dunia video game, tetapi menyiapkan ini dalam kehidupan nyata 
akan sangat merusak siapa pun yang mendekatinya. Yang lebih buruk, ini hanya contoh 
Peningkatan Dasar. Dengan Mengembangkan Basisnya, Raja Iblis bisa membuat mereka 
semakin tercela. 

(Saya harus berhati-hati dengan apa yang saya siapkan jika saya tidak ingin orang-orang 
mencap saya Raja Iblis selamanya ...) 

Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyangkal khayalannya tentang hasil khusus itu. 
Dia tidak akan pernah menggunakan Pangkalan ini selama dia tidak perlu membangunnya. 
Yang bisa dilakukan Raja Iblis hanyalah berharap bahwa dia tidak akan pernah berada 
dalam situasi di mana Pangkalan ini akan dibutuhkan. 

"Semuanya baik-baik saja, Pak Sekretaris?" 

Dia menjawab Yu, berdiri di sampingnya, dengan omong kosong. 

"Hanya menikmati langkah pertama kita yang mulia. Begitu kami mulai memperlakukan 
orang di sini, kami akan mengumpulkan dukungan dari massa. " 

Siap melayani Anda, Tuan. Aku akan menjadi sayapmu sehingga kamu bisa terbang tinggi ... 
" 

"B-Benar ..." 

Raja Iblis terkejut oleh Yu yang bertindak seperti penasihat yang sepenuhnya setia. Ini 
tidak sepenuhnya benar untuk karakternya di dalam game. Hubungan Kunai dan Yu selalu 
hanya sebagai bos dan bawahannya. Sangat mirip bisnis. Dalam game, dia tidak akan 
ketahuan mengatakan sesuatu yang tidak mementingkan diri sendiri seperti ini. 

(Saya kira itu lebih baik daripada dibenci atau dikucilkan, meskipun ...) 

Yu adalah salah satu penasihat paling kejam yang dia miliki. Raja Iblis harus berjuang 
untuk hubungan yang baik di mana dia tidak akan mendapatkan kemarahan atau 
kebenciannya. 

"Oh, Tuan Raja Iblis ... Tunggu sebentar! Bisakah kita mengambil biskuitnya? " Aku berkata, 
berlari dari kejauhan. Raja Iblis hendak bertanya mengapa, ketika dia menyadari bahwa 
mengembangkan Basis akan memperbarui isinya sepenuhnya, kerupuk dan semuanya. 
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"Kamu tidak membutuhkan biskuit, kan?" 

"Kita tidak bisa menyia-nyiakannya!" 

"A-Jika kamu berkata begitu ..." 

Merasa tertekan sekarang, Raja Iblis membawa kotak karton berisi kerupuk. Karena itu 
adalah jatah darurat mereka, jumlahnya sangat banyak. 

"Tron, ayo bawa ini ke tengah desa!" 

"Mm. Ayo. " 

Membawa kotak-kotak karton itu, mereka menghilang menuju pusat desa. Tron membawa 
setumpuk sekitar selusin kotak dengan mudah. Ini memperkuat kecurigaan Raja Iblis 
bahwa Tron tidak sepenuhnya manusia. 

"Kalau begitu ... Mari kita mulai." 

"Ya, Pak Sekretaris." 

"Buat Barang Super Langka ... Perlengkapan Medis ." 

Raja Iblis menghasilkan sebuah kotak dengan salib merah di atasnya dari kehampaan 
hitam pekat. Yang harus dia lakukan adalah membuat ini dengan Base. 

Basis Evolve ... Rumah Sakit Lapangan . 

Kotak itu tersedot ke dalam Base. Memancarkan cahaya terang, bagian luar Base berubah 
saat mereka menyaksikan. Sebuah bangunan putih berkilau muncul di tengah banyak tenda 
besar berkamuflase. Di dalam gedung terdapat ruang pemeriksaan, ruang operasi, dan 
ruang untuk ruang pribadi. Ada dipan yang dipasang di tenda-tenda yang mengelilingi 
gedung. Ini benar-benar tampak seperti rumah sakit lapangan, tapi peralatan ini harus 
lebih dari cukup. 

"Pak Sekretaris. Kita harus memeriksa ke dalam untuk memastikan semuanya beres. " 

"Saya setuju." 

Saat Raja Iblis mengatakan ini, Yu memeluknya, dan dia mulai berkeringat. Apakah dia 
mencoba membedahnya? Meskipun dia tidak bisa melakukan itu jika dia mencobanya, 
berkat Assault Queller, kemampuannya tidak melindungi Raja Iblis dari teror psikologis. 

Ketika mereka melangkah ke rumah sakit, Raja Iblis disambut dengan bermacam-macam 
fasilitas modern. Ada struktur beton, lantai, berbagai peralatan medis, AC yang 
menyelamatkan jiwa, bau desinfektan, dan lemari di atas lemari obat. 
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(Tidak ada kabel listrik di sini, tapi sepertinya tidak masalah ...) 

Di satu sisi, ini wajar karena rumah sakit adalah item dari game. Di sisi lain, Raja Iblis hanya 
ingin tahu bagaimana ini mungkin. Dia siap untuk menghasilkan Generator jika perlu, 
tetapi sepertinya itu tidak perlu. Ngomong-ngomong, dalam game, Generator tidak 
digunakan untuk menghasilkan listrik, tetapi hanya untuk menghidupkan kembali mesin 
penjual otomatis yang mati untuk mencuri botol Juice dari mereka. Karena sebotol Juice 
menyembuhkan 20 HP, Generator, yang dapat menjaring puluhan pemain, adalah 
penemuan yang menarik di arena. 

"Ada masalah, Yu?" 

"Tidak ada, Tuan. Kita bisa mulai menerima pasien hari ini. Tapi berapa harga yang harus 
kami tetapkan? " 

Ini bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab oleh Raja Iblis. Di Holylight, ukuran 
ekonomi dan nilai mata uang mereka bervariasi secara drastis dari satu wilayah ke wilayah 
lain. Di desa Aku, orang-orang hidup dari koin dan medali perunggu. Dia belum pernah 
melihat koin perak. Di desa-desa pedesaan, barter tampaknya menjadi hal biasa, yang 
membuat sulit untuk menilai nilai mata uang di sana. 

"Ini akan tentatif, tapi mari kita ikuti apa yang biasa kita lakukan. Jika tampaknya tidak 
sesuai dengan dunia ini, kami akan menyesuaikan harganya. " 

"Begitu ... Di dunia dengan nilai dan budaya yang sama sekali berbeda seperti ini, 
menurutku kita tidak punya pilihan selain coba-coba." 

Saat dia setuju dengan Yu, Raja Iblis merenungkan pengalamannya di dunia ini, mencoba 
untuk mencari tahu sosok kasarnya. Koin perunggu tampaknya bernilai sekitar 1USD, dan 
medali perunggu adalah 10. Koin perak tampaknya bernilai sekitar 100 dolar, dan koin 
emas sekitar 1000. Adapun medali emas, dia tidak bisa menebak dengan baik. saat ini. Nilai 
Koin Suci Ramd, yang bahkan lebih berharga daripada medali emas, tampaknya berubah-
ubah seiring waktu dan pasokannya di pasar. Nyatanya, banyak yang mengoleksi Holy 
Coins of Ramd. Beberapa mungkin agresif membelinya, sementara yang lain mungkin 
melikuidasi koleksi besar mereka. Seseorang yang tidak terbiasa dengan pasar dapat 
membakar diri mereka sendiri jika mereka mencoba menghasilkan uang dengan cepat. 
Singkatnya, mereka seperti saham. 

"Perlakukan orang miskin dengan sedikit. Bagaimanapun, kami tidak akan berusaha keras 
untuk menagih mereka. Di sisi lain, hargai bangsawan sebanyak yang kau bisa. " 

"... Dimengerti, Pak." 

Yu benar-benar bisa menyembuhkan luka atau penyakit apa pun. Raja Iblis tidak 
merasakan simpati tidak peduli seberapa banyak dia merampok orang kaya. Yu bahkan 
dapat menyembuhkan penyakit yang dianggap tidak dapat disembuhkan di zaman modern 
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Jepang. Sekalipun harganya setara dengan satu juta dolar, akan ada banyak orang yang 
bersedia membayarnya. Di dunia mana pun, selalu ada orang kaya tanpa batas yang 
menggeram atas timbunan tak berdasar mereka. 

"Kumpulkan dukungan dari orang miskin dan rampok orang kaya dari kekayaan mereka ... 
Anda telah memilih jalan yang berlawanan dengan jalan yang Anda tempuh dalam 
membangun Kekaisaran, Pak Sekretaris." 

"Betapa membosankannya berjalan di jalur yang sama dua kali. Itulah definisi regresi. " 

Raja Iblis membalas dengan omong kosong lagi. Tentu saja, pikirannya tidak sedalam ini. 
Dia hanya berpikir yang terbaik adalah mengambil uang dari mereka yang benar-benar 
memilikinya. Selain itu, Yu adalah seorang ilmuwan yang mengejar potensi evolusi tak 
terbatas yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Dia telah menggunakan kata regresi 
justru karena itu adalah salah satu kata yang paling dia benci. Taktiknya tampaknya efektif, 
karena Yu memasang senyum menawan dan tampaknya setuju dengan sepenuh hati. 

"Iya. Anda dan saya, Pak Sekretaris ... selalu terikat erat oleh keyakinan yang kita miliki 
bersama. " 

"H-Hm ..." 

Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit percikan pada senyum Yu. 

(Bagaimana dia bisa secantik ini ...? Aku tidak ingat karakternya seperti ini.) 

Yu Kirino, seperti yang dirancang oleh Raja Iblis, adalah seorang ilmuwan gila yang 
membedah orang sesuka hatinya, terkekeh di sepanjang jalan. Dia merasa senang melihat 
subjeknya kesakitan. 

(Apakah itu ada hubungannya dengan berada di dunia yang berbeda ...? Yah, kita punya 
banyak waktu. Aku akan mengawasinya sebentar.) 

Meninggalkan rumah sakit, Raja Iblis memulai persiapan untuk membangun resor mata air 
panasnya. 

Resor Sumber Air Panas 

(Pemandian air panas tepat di sebelah rumah sakit ... Cukup cerdik, jika saya sendiri yang 
mengatakannya.) 

Ia bisa menyebutnya sebagai pusat penyembuhan. 

Setelah membangun Basis baru dan mengeluarkan semua cracker, dia menggunakan 
Waters of Ogaki, item Super Rare, untuk menyelesaikan Hot Springs Resort. Bangunan 
bertingkat tiga yang besar dan bermartabat. Lantai dasar menampung pemandian, aula 
komunal, dan ruang makan, sedangkan lantai dua dan tiga menampung kamar-kamar 
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tempat para tamu menginap. Karena itu juga memiliki pemandian luar ruangan, seluruh 
resor dikelilingi oleh sikat bambu yang tebal. pohon. Itu adalah pemandangan yang 
mengingatkan pada keindahan tradisional Jepang. 

(Bambu ... Hampir terasa nostalgia.) 

Lambang penginapan tradisional Jepang ini adalah pemandangan yang menenangkan bagi 
Raja Iblis, tapi dia bertanya-tanya bagaimana hal itu akan terlihat oleh penduduk dunia ini. 
Keindahan dan budaya memiliki kesamaan di seluruh dunia, tetapi di seluruh dunia bisa 
menjadi cerita yang berbeda. Dia berjuang untuk membayangkan resepsi. 

"A-Tiba-tiba ada sesuatu yang menakjubkan ... Hoppity." 

Aku sangat bingung, hippity. 

Kelinci mulai membuat keributan saat melihat resor. Melihat Kyon dan Momo, Raja Iblis 
menyembunyikan senyumnya yang berlendir. Kedua kelinci ini memiliki wajah yang 
menarik dan tubuh yang melengkung. Sempurna untuk layanan pelanggan. Fasilitas paling 
mengesankan di dunia tidak ada gunanya jika karyawannya terlihat lesu. 

(Sekarang saya benar-benar dapat menggunakan bantuannya ...) 

Raja Iblis tidak memiliki pengetahuan nyata tentang layanan pelanggan atau industri 
layanan. Dia memutuskan untuk memanggil penasihat jack-of-all-trade-nya dan meminta 
dia melakukan semua pelatihan karyawan sebagai gantinya. Mereka tidak punya cukup 
waktu untuk tidak mendelegasikan tanggung jawab ... Setidaknya, itulah alasannya. 

"Kalian berdua. Setelah Anda selesai dengan pekerjaan hari itu, kumpulkan semua 
penduduk desa di sini. " 

"Apa, untuk ... Hoppity?" 

"Untuk mengajak tamu berkeliling dan menjawab pertanyaan mereka, penting bagi Anda 
semua untuk mengalaminya sendiri. Waktu untuk mandi." 

"Mandi...? Jika kita adalah manusia ningrat, mungkin kita bisa mendapatkan kemewahan 
itu, hippity. " 

Kedua kelinci tetap bingung dengan konsep tersebut. Di dunia ini, hal terbaik yang bisa 
mereka harapkan adalah sesekali menyeka dengan handuk basah. Mandi dari kepala 
sampai ujung kaki di tengah hujan selalu menjadi sorotan umum di musim ini. Jika mandi 
air dingin adalah aktivitas paling mewah yang bisa dibayangkan bagi mereka, mandi air 
panas akan membuat mereka terpesona. Bahkan di Jepang, pada masa lalu, pemandian 
dihangatkan oleh api kayu, terus dilakukan oleh seseorang yang meniupnya. 
Mempertimbangkan upaya yang diperlukan untuk mandi hangat, sebagian besar tidak 
berani bermimpi mandi setiap hari dalam kondisi mereka yang miskin dan melelahkan. 
Mengumpulkan kayu bakar membutuhkan banyak usaha, dan Fire Spell Stone mahal. 
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(Aku bisa memesan resor untuk para bangsawan, dan membuat pemandian umum untuk 
rakyat jelata.) 

Sementara Pemandian Umum adalah penurunan peringkat yang ketat dari Resor Mata Air 
Panas, Pemandian Umum dapat dibuat dengan Sungai Kanda, barang Tingkat Lanjut, 
daripada barang Super Langka. Karena itu menyembuhkan HP jauh lebih sedikit daripada 
Resor Mata Air Panas, pemain jarang membuatnya dalam permainan. 

(Baiklah. Aku akan membuka pemandian umum dengan harga murah untuk rakyat jelata. 
Jika aku hanya menagih seperti tiga koin perunggu untuk masuk, aku yakin mereka akan 
berkumpul.) 

Raja Iblis memutuskan untuk membuat Pangkalan yang sama sekali baru, bukan untuk 
mencari untung, tetapi agar semua orang bisa menikmati mandi yang menyenangkan. 
Berbeda dengan resor, Pemandian Umum hanya terdapat ruang ganti, pemandian umum 
yang besar, dan pemandian air. Dia berharap ini menjadi hit dengan rakyat jelata. 

"Ngomong-ngomong, aku akan segera merobohkan semua rumahmu, dan membangun 
yang baru." 

"Apa!? Tapi Anda tidak bisa ... Hoppity! " 

"Pak. Cocok ... Kau penyelamat kami, tapi itu tidak adil, hippity. " 

"Siapa yang kau panggil Tuan Suit !? Anda membuat saya terdengar seperti saya adalah 
seorang bajingan Wall Street! " 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi menghancurkan karakter sebagai tanggapan atas 
sindiran Momo. Sepertinya Momo tidak memiliki filter, yang mungkin akan diterima 
dengan baik oleh pelanggan yang memiliki minat khusus untuk hal semacam itu. 
Mempertimbangkan bahwa akan ada sekelompok bangsawan yang datang ke desa, penting 
untuk mengatur pemandangan yang indah di sekitar fasilitas suatu saat nanti. Akhirnya, dia 
berencana untuk memindahkan pertanian juga, dan membentuk kembali seluruh desa. 

(Karena saya akhirnya akan mendirikan kasino juga.) 

Dua dari Basis yang berkembang adalah Kasino dan Kasino Bawah Tanah. Di dalam 
permainan, pemain dapat menikmati permainan poker dan permainan kartu lainnya, 
permainan dadu, dan duduk di mesin slot dan Pachinko. Hiburan yang layak untuk orang 
kaya yang kotor, dan pendapatan sampingan yang besar untuk Raja Iblis. Sepanjang 
sejarah, dalam bentuk perjudian apapun, rumah selalu menang. Kasino masa depan Raja 
Iblis, tentu saja, tidak terkecuali. 

"Heh heh heh ... Hah ha ha ha ha! Itu terus menjadi lebih baik, bukan !? " 

"Pak. Setelan itu menakutkan ... Hoppity. " 
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"Pak. Setelan rusak, hippity. " 
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Maka, tiga fasilitas modern, Rumah Sakit Lapangan, Resor Pemandian Air Panas, dan 
Pemandian Umum dibuka di desa Rabbi. Lompatan besar bagi mereka, memang. 

------Kemudian malam itu. 

"Tolong, semuanya, ambil masing-masing kaleng!" 

"Bekerja keras. Menyerahkannya ... Chomp chomp. " 

Aku dan Tron telah membuka kotak karton itu dan mulai membagikan kaleng biskuit. Salah 
satu dari mereka tampaknya membantu dirinya sendiri saat melakukannya. The Bunnies 
telah menonton dengan rasa ingin tahu pada awalnya, tetapi begitu mereka mencoba salah 
satu biskuit, telinga kelinci mereka bergoyang. Sekilas memang sulit untuk mengatakan 
apakah mereka senang atau marah. 

(Apakah mereka serius? Memberi makan karyawan masa depan kita beberapa biskuit 
kering?) 

Takut reaksi balasan, Raja Iblis menyelinap pergi dan menyalakan rokok di pintu masuk 
desa. Bagi dia, kerupuk ini adalah jatah darurat. Bukan sesuatu yang akan dia banggakan 
untuk diberikan kepada karyawannya. Bukan hanya kekhawatiran ini tidak berdasar, 
tetapi sepenuhnya salah tempat. Makanan terbaik yang bisa diharapkan oleh kelas pekerja 
di negara ini adalah roti hitam yang keras. Banyak dari mereka sering memakan jenis roti 
hitam yang hampir tidak bisa dimakan, yang keras seperti batu. Di samping itu, mereka 
menyantap sup dengan sedikit kacang-kacangan atau potongan sayuran, dan itu adalah 
hari yang baik. Di desa-desa pertanian yang lebih kaya, mereka dapat makan dengan telur 
ayam atau daging sesekali, tetapi itu bukanlah pilihan di desa Rabbi, karena mereka hampir 
tidak berinteraksi dengan desa lain. 

"Sangat manis dan lembut ... Hoppity!" 

Ini makanan penutup ... Hippity. 

Karena merupakan jatah darurat, kerupuk jenis ini sangat bergizi. Bahkan ada permen batu 
di dalam kaleng untuk membantu mengisi glukosa dan mendorong produksi air liur. Di 
dunia ini, di mana hanya yang terkaya dari yang kaya yang bisa merasakan manisnya, 
biskuit ini adalah makanan yang lezat. 

Mendengar keributan para Kelinci dari pintu masuk desa, Raja Iblis menundukkan 
kepalanya ke bahunya. Bahkan tangan rokoknya sedikit gemetar. 

(Aku tahu mereka akan marah! Aku harus punya rencana untuk memberi mereka makan, 
juga ... Rencanaku sia-sia jika ada pemogokan pekerja di tanganku!) 

Sementara Raja Iblis tersiksa oleh ketakutan yang benar-benar salah tempat, para kelinci di 
tengah desa hendak mandi. 
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Yu, ajari Bunnies beberapa etiket mandi dan ajak mereka melihat-lihat fasilitas itu. Saya 
harus menjaga sesuatu! 

Y-Ya Pak ... Saya akan menunggu Anda kembali. 

Dengan Komunikasi yang terburu-buru ke Yu, Raja Iblis berkemas dengan tergesa-gesa. 
Menampar pipinya sendiri, dia menguatkan dirinya. 

"Semuanya dimulai dengan uang! Saya harus menghasilkan uang. Investasi awal. 
Sementara saya melakukannya, saya harus mencari tahu masalah makanannya juga. Dan 
belikan beberapa seragam untuk para karyawan. " 

Seiring berlalunya paradoks yang telah teruji waktu, Anda perlu mengeluarkan uang untuk 
menghasilkan uang. Ternyata, ini sepertinya kebenaran antar-dimensi. 

Perjalanan Cepat: Kota Yahooo. 

Di tangannya, Raja Iblis memegang Kotak Musik, item Novice yang dia buat secara naluriah. 
Kembali ke permainan, itu adalah barang sampah yang bisa dilempar pemain. 
Serangannya? A terhormat 1. Dan, tentu saja, hanya bisa dilempar sekali per item. Senjata 
yang sama sekali tidak berguna. 

SP tersisa Raja Iblis -- 1084. 

Artis Penipuan Menari dan Medali Emas 

------Toko Donald McBonald di kota Yahooo. 

"Ini ... Item sihir macam apa ini !?" 

Mata McBonald terbelalak keheranan begitu Raja Iblis secara seremonial meletakkan kotak 
musik di atas meja dan menutupnya. Dengan kekuatan yang tidak bisa dia pahami, kotak 
itu memainkan nada yang menarik di hatinya. Entah bagaimana, melodi itu mengingatkan 
benak sebuah pemandangan nostalgia ... sambil menyelimuti McBonald dengan 
ketenangan, bahkan hampir membuatnya menangis. 

"Tolong, tahan tepuk tanganmu. Ada dua kunci lagi untuk kotak ini. " 

Memasukkan kunci dengan warna berbeda, Raja Iblis secara berirama menutup kotak itu. 
Kali ini, nada ceria terdengar di seluruh ruangan, membuat McBonald tersenyum. 

"Apakah ini bidak lain dari seberang lautan !?" 

"Memang. Di negara saya, kami akan memainkan ini selama malam musim dingin ... dan 
menikmati segelas anggur. Tren di antara mereka yang memiliki selera berbeda. " 
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"Ini adalah karya yang luar biasa ... Tanpa instrumen. Tidak ada musisi. Aku tidak percaya 
kita bisa menikmati musik seperti ini dengan mudah. " 

"Di pesta atau pesta, tentu saja, Anda pasti masih menginginkan musisi live. Tetapi untuk 
menghibur hanya diri Anda sendiri, atau sekelompok kecil orang? Ini jauh lebih tidak 
menakutkan dan jauh lebih efisien. Belum lagi, Anda bisa membawanya kemana saja. Agak 
tidak bijaksana untuk berjalan-jalan di sekitar kota dengan band di belakangnya, bukan 
begitu? " 

McBonald setuju, seolah-olah Raja Iblis telah mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya. 
Beberapa bangsawan dengan upacara membawa ikat pinggang, dan bahkan bepergian 
bersama mereka ke liburan. Seolah-olah itu meningkatkan status mereka sebagai 
bangsawan ... Ini adalah pemandangan yang menggelikan, bahkan bagi McBonald. 

"Jadi, untuk bagian ini ... berapa yang Anda minta, Pak?" 

Saya lebih suka Anda menilai nilainya, Mister McBonald. 

McBonald melebarkan matanya dan menelan ludah. Hal yang harus dia hargai sangat tidak 
seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Jika penilaiannya meleset, Raja Iblis dapat 
memotongnya sebagai mitra bisnis. McBonald bergidik memikirkannya. Semua yang 
dibawa pria ini penuh keajaiban. Ini adalah pelanggan yang tidak ingin dia tinggalkan. 

"Aku yakin itu adalah barang yang sangat berharga di negaramu juga, Tuan Kunai ..." 

"Nilai sebuah karya seni sangat bervariasi menurut siapa yang melihatnya atau 
memegangnya, bukan begitu?" 

McBonald mencoba menyelipkan petunjuk darinya, tetapi Raja Iblis mengelak dari 
pertanyaan itu. Bukan dengan cara yang mengatakan bahwa dia tidak ingin dikutip, tetapi 
dengan cara yang mengatakan dia sedang menguji pemilik toko. Begitulah cara Raja Iblis 
menemukan McBonald. Setelah memikirkannya sejenak, McBonald menguatkan dirinya, 
dan mengeluarkan kata-kata: 

"Sejujurnya, saya tidak tahu berapa harga barang ini jika dilelang ..." 

"Hm. Apakah menurut Anda harganya akan cukup mahal? " 

"Tentu saja! Akan ada banyak pembeli yang mau membayar untuk benda ajaib seperti itu! " 

"Begitu ... Lalu, bagaimana Anda akan menetapkan harga awal untuk barang ini di lelang?" 

Ini dia, pikir McBonald. Berikan jawaban yang salah sekarang, Raja Iblis pasti akan 
membawa bidak itu ke tempat lain. Bagaimanapun juga, pedagang seni adalah selusin 
sepeser pun. Sebuah kesalahan sekarang bisa membuatnya kehilangan semua 
kemungkinan kesepakatan di masa depan dengan pria ini. McBonald mengambil keputusan 
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dan memberikan harga yang signifikan. Dia benar-benar akan menjadikan ini harga awal, 
pikirnya. 

"Saya akan memulai tidak lebih rendah dari lima belas medali emas. Siapa pun yang tidak 
mampu membayar sebanyak itu untuk barang seperti ini tidak berhak mendapatkan 
tempat di rumah lelang. " 

Mendengar ini, Raja Iblis menutup matanya. Keheningan yang menusuk berlanjut. 
McBonald tidak tahu berapa lama keheningan berlangsung sebelum Raja Iblis akhirnya 
berbicara dengan hormat. 

"... Kamu memang memiliki mata yang tajam. Saya suka berpikir saya juga, karena saya 
telah menemukan Anda. " 

Kata Raja Iblis saat dia berdiri, dan mengulurkan tangannya. Saat mereka berjabat tangan, 
McBonald hampir meneteskan air mata. Dia telah mendapatkan kepercayaan dari 
pengelana aneh dari seberang lautan. Mempertimbangkan bahwa dia memiliki semacam 
hubungan dekat dengan seorang Holy Maiden, bagaimanapun juga, McBonald yakin bahwa 
pria di depannya adalah seorang bangsawan dari negara yang jauh. Belum lagi dia memiliki 
segunung barang langka. 

Pada akhirnya, Raja Iblis meninggalkan toko dengan lima belas medali emas -- sedikit 
keberuntungan -- dan senyuman lebar. Belakangan, kotak musik itu dimenangkan di 
pelelangan oleh nyonya tertentu. Dengan harga 42 medali emas yang menakjubkan, 
pemenangnya adalah Madame Buttersauce (saudara perempuan Butterscotch). Setelah 
mendapat untung besar dari penjualan ini, McBonald memperluas tokonya dan semakin 
menaiki tangga sosial. Dia dan Raja Iblis sekarang telah memperkuat hubungan menang-
menang mereka. Buttersauce, juga, dengan kotak musiknya yang baru diperoleh, sebagian 
besar memuaskan egonya, membuat iri para bangsawan lainnya. Bagi bangsawan, memiliki 
sesuatu yang tidak dimiliki siapa pun adalah simbol status yang hebat ... sesuatu yang bisa 
menjadi senjata yang jauh lebih efektif daripada alat kekerasan apa pun. 

------Fashion Police, butik populer di kota Yahooo. 

Ketika pria ini berjalan melewati pintu, Bingo si penjaga toko tidak bisa menahan diri 
untuk tidak melompat. Itu adalah pelanggan yang sangat kaya dari waktu lalu. 

"Tuan Kunai, selamat datang kembali! Semua orang!" 

"Selamat datang kembali, Tuan Kunai!" 

"M-Mmhm ..." 

Disambut dengan sambutan hangat dari seluruh staf pekerja, Raja Iblis melihat ke sana 
kemari, sedikit terkejut, tetapi segera mendapatkan kembali ketenangannya dan 
meletakkan dua pakaian di atas meja. Tidak seperti terakhir kali, dia memiliki urutan 
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tertentu dalam pikirannya. Salah satu pakaiannya adalah tuksedo sutra yang dia buat untuk 
dirinya sendiri sebelumnya, dan yang lainnya adalah item Novice yang baru saja dia buat 
hari ini: Bunny Suit. Masing-masing memiliki Pertahanan 5, menjadikannya potongan 
sampah di dalam game. 

"Penjaga toko. Saya membutuhkan sekitar dua puluh dari setiap pakaian. Bisakah kamu 
mewujudkannya? " 

"Sebentar, tolong ..." 

Sambil memegang setiap pakaian di tangannya, Bingo memeriksanya hingga detail 
terakhir, menilai mereka sebagai seorang profesional. Struktur tiap pakaian tidak terlalu 
rumit ... Sebenarnya relatif sederhana, dibandingkan dengan gaun pesta yang dia sediakan 
untuk bangsawan. Sementara Bunny Suit cukup terbuka, dia memiliki pengalaman 
menjahit sesuatu yang mirip untuk bordil. Detail yang mencolok sama sekali asing baginya 
(seperti stoking jaring ikan) memikat Bingo. 

"Ya, itu tidak akan menjadi masalah. Untuk ukuran, Pak ... " 

"Aku butuh seseorang dari tokomu untuk datang mengukur. Intinya adalah saya ingin ini 
dilakukan secepat mungkin. Segera setelah selesai, saya ingin mereka dikirim ke desa 
Rabbi. " 

"Maafkan saya, Pak. Sebuah proyek dengan volume ini akan membutuhkan banyak waktu 
untuk ... " 

"Ekspedisi ini akan bermanfaat bagi Anda, saya jamin." 

Dengan itu, Raja Iblis menarik beberapa koin dari sakunya, dan meletakkannya di atas 
meja. Lima medali emas. Cahaya yang berkilauan memenuhi toko, menarik napas semua 
orang di dalamnya. 

"I-I-Ini ... adalah ..." 

Memeras suara yang tidak bisa dimengerti, Bingo menatap Raja Iblis. Dia tampak hampir 
menangis. 

"Ini simpanan saya. Selesaikan pekerjaan ini dengan cepat, dan saya akan memasukkan dua 
lagi. Bisakah kamu melakukannya? Katakan padaku kamu bisa melakukannya. " 

"Aku bisa melakukan itu! Dalam hidup saya, Tuan, ini akan dikirim secepat mungkin, tanpa 
terbuang percuma! " 

"Luar biasa ... Kalau begitu, tolong. Jangan biarkan aku menahanmu. " 

"Semua orang! Ini! Adalah! Perang! ... Sprint, nona! Sprint! " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Butik itu meledak menjadi kekacauan, setiap karyawan berlarian dengan liar. Beberapa 
keluar untuk membeli bahan, beberapa menyiapkan workstation, dan beberapa 
menyiapkan makanan ringan untuk malam yang tak terhindarkan. Kesamaan yang mereka 
miliki adalah medali emas yang berkilauan di mata mereka. Tumpukan uang bisa membuat 
seseorang menjadi gila, atau setidaknya membuat mereka menjadi liar. Menonton ini 
terungkap, Raja Iblis dengan santai menyalakan rokok. Ekspresinya adalah kepuasan yang 
luhur ... dan keangkuhan. 

Siapa lagi selain penguasa kejahatan yang akan membuat semua orang yang dia temui 
menjadi gila seperti ini? 

SULIT DITEBAK 

(Baiklah. Masalah makanan juga ditangani ...) 

Setelah itu, Raja Iblis pergi ke salah satu pasar terbesar di kota Yahooo, memberikan lima 
medali emas kepada mereka, dan mengatur pengaturan untuk pasokan makanan yang 
konsisten. Dia telah membayar mereka untuk mengirimkan roti, susu, sayuran, daging, 
telur, dan bahan makanan lainnya ke desa Rabbi dengan jadwal yang telah ditentukan. 
Begitu pesanannya keluar, semua orang di pasar melakukan sprint. Etos kerja mereka 
mengagumkan, bahkan menurut standar Raja Iblis. 

(Sepertinya perusahaan besar di dunia ini juga tahu cara melatih karyawannya.) 

Raja Iblis berpikir, tapi tentu saja, ini bukanlah alasan mereka begitu bersemangat untuk 
melakukan pekerjaan itu. Seseorang baru saja masuk ke toko mereka dan memberikan 
uang yang setara dengan $ 100.000 di zaman modern kepada mereka. Secara alami mereka 
akan mulai berlarian seperti orang gila. 

(Ini adalah beberapa pengeluaran berurutan, tetapi itu adalah investasi kecil dibandingkan 
dengan apa yang bisa saya dapatkan dari fasilitas itu.) 

Setelah semua roda gigi berputar, fasilitas itu akan terus menghasilkan uang selamanya. 
Bahkan setelah pengeluaran ini, Raja Iblis dibiarkan dengan tiga medali emas. Dia pikir itu 
lebih dari cukup untuk membuat fasilitas berjalan. 

(Semuanya sudah siap.) 

Setelah mengirim surat kepada Madame Butterscotch, Raja Iblis kembali ke desa Rabbi 
dengan salah satu pegawai wanita dari butik di belakangnya. Dia terkejut setelah 
mengalami Perjalanan Cepat, tetapi sepertinya menerima penjelasan Raja Iblis bahwa itu 
'hanya mantra sihir dari seberang lautan,' meskipun dia masih gemetar. Dia tampaknya 
lebih takut pada apa yang bisa terjadi jika dia menggali terlalu dalam. 

"Jangan khawatir tentang apa pun. Fokus saja pada tugas Anda. Sebagian dari pembayaran 
itu adalah untuk mengkompensasi kebijaksanaan Anda dalam masalah ini. Mengerti? " 
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"Y-Ya, Pak ...!" 

"Baik. Saat Anda di sini, mengapa Anda tidak berendam di pemandian air panas? Dua 
burung dengan satu batu." 

"H-Hots Prings ...?" 

Ketika Raja Iblis menunjukkan karyawan itu ke resor pemandian air panas, rahangnya 
jatuh ke lantai, dan ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang tak terlukiskan. Dia 
bertanya-tanya bagaimana sebuah penginapan Jepang tampak bagi orang-orang di dunia 
ini. 

Yu, apa turnya sudah selesai? 

Ya pak. Meski butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan ... Oh, Luna. Itu pemandian 
listrik. 

"Ahhhh! Itu menyengat!" 
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Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Iblis bersumpah bahwa dia mendengar teriakan Luna, 
padahal tidak ada cara logis baginya untuk melakukannya. Komunikasi Individu adalah 
satu-satu, dan tidak menangkap apa yang orang lain katakan di sekitar peserta. Tetap saja, 
jeritan lucu terdengar jelas di telinganya. 

Sauna bisa berbahaya jika orang tidak tetap terhidrasi. Yu, jangan lupa untuk memasukkan 
itu ... 

Poin yang bagus, Pak ... Oh, Kelinci kecil, Kyon, bukan? Itu Tsuboyu, jadi itu dalam. 

"Ahhhh! Menakutkan! ... Hoppity. " 

Bagaimana ini bisa ...? Bahkan sekarang, suara dengan slogan aneh bisa terdengar di 
kepalanya. Jika bahkan alam bawah sadar Raja Iblis menghasilkan itu, itu menunjukkan 
beberapa komitmen serius atas nama Kelinci. 

Dan, Pak Sekretaris. Saya yakin Anda pasti kelelahan setelah bekerja tanpa lelah beberapa 
hari terakhir ini. Izinkan saya untuk mencuci punggung Anda, Pak. 

T-Tidak perlu untuk itu ... Aku punya pemikiran untuk diperhatikan. 

... Tentang desa, Pak? 

Sebagian, ya. Saya mempertimbangkan untuk memanggil penasehat lain. 

Waktunya tepat, karena semua teman perjalanannya yang cerewet memanjakan diri di 
pemandian air panas. Dia berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk mengambil 
keputusan, dan melaksanakan pemanggilan penasihat berikutnya. Dengan setiap penasihat 
yang akan dia panggil, kekuatan partainya akan meroket. Mendelegasikan pekerjaan 
kepada penasihat yang kompeten juga akan meluangkan waktu pada harinya. 

(Tapi itu pasti seorang pria, kali ini ...) 

Pilihan berikutnya adalah Ren, tetapi sepertinya bukan saat yang tepat, semua hal 
dipertimbangkan. Raja Iblis memasuki resor dan memasuki setengah mata air panas pria. 

------Hot Springs Resort, Tempat Tinggal Pria. 

"Fweesh ... Ini barangnya ..." 

Duduk di bak mandi luar ruangan sampai ke bahunya, Raja Iblis mematahkan lehernya. 
Saat dia menggerakkan bahunya, dia bisa merasakan otot-ototnya mengendur. Dia pasti 
lebih ketat dari yang dia pikirkan selama beberapa hari terakhir. Saat dia meraup sedikit 
air di tangannya dan memercikkan wajahnya, rasa lega tertentu menyapu dirinya -- momen 
di mana dia bisa dengan sepenuh hati menghargai kehidupan. Di tepi pemandian luar 
ruangan, dia bisa mendengar penakut bambu berulang kali terisi air, dan membuat ponk 
khasnya! Dia bahkan bisa melihat bulan di atasnya, menerangi langit malam. 
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(Heh. Pemandian air panas luar ruangan di dunia fantasi ...) 

Jika dia tidak pernah membuat Hot Springs Resort dalam game, dia tidak akan pernah 
mengalami hal seperti itu. Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi merasa bersyukur atas 
masa lalunya. Saat itu, dia menerima komentar seperti 'Sumber air panas di festival 
pembunuhan ini !? LOL 'tapi bahkan itu pun menjadi kenangan indah. 

(Sekarang, biarkan saya mengingat backstory-nya lagi.) 

Dia sudah memiliki seorang penasihat yang dipilih untuk pemanggilannya kali ini, dan dia 
yakin akan pilihannya. Tetap saja, dia tidak punya banyak waktu sendirian untuk memulai, 
akhir-akhir ini. Dia membutuhkan waktu untuk membuat beberapa rencana untuk masa 
depan. Menata ulang desa, melatih karyawan, melayani para bangsawan dan pelanggan lain 
sambil melayani sebagai pengawal ... Hanya ada satu penasihat selain Ren yang bisa 
menangani semua ini sekaligus. 

(Saya harus ingat bahwa ada kemungkinan saya harus meninggalkan desa untuk sementara 
waktu ...) 

Sementara dia merasa seperti perintah keras darinya akan membuat Yu tetap terkendali, 
dia masih ingin seseorang mengawasinya. Alasan lain untuk mengabaikan Ren adalah 
karena dia dan Yu seperti minyak dan air. Jika dia membiarkan mereka sendirian kapan 
saja, mereka bisa saja berakhir dengan saling membunuh. 

(Ini menjadi sedikit tercekik karena hanya ada anak ayam, juga ...) 

Yang dia inginkan adalah pengasuh yang bisa dipercaya. Duduk di bak mandi, Raja Iblis 
mengingat penasehat laki-laki yang dia ciptakan. 

Masaru Kato, 16. Salah satu anak muda. Seorang pendekar pedang bersenjatakan ganda, 
dengan pedang legendaris di masing-masing tangan. Sementara keahliannya kasar di 
sekitar tepinya, dia memiliki ruang untuk tumbuh. Karakternya sederhana: dia benar-benar 
pemarah. Pedangnya selalu keluar sebelum kata-katanya. Dengan mengabaikan pangkat 
atau status, dia bertindak sombong dengan semua orang, menuntunnya ke lebih dari 
pengalaman menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya dia abaikan. 
Setiap menit luangnya dihabiskan untuk berolahraga dan berlatih. Dia tidak menginginkan 
uang dan tidak ada wanita, hanya untuk menjadi lebih kuat. Seorang obsesif pertarungan 
pedang yang hidup untuk bertarung sampai mati dengan lawan yang layak. 

Hubungannya dengan Kunai tidak lebih dari seorang bos dan bawahannya. Namun dari 
sudut penciptanya, Kato seperti anak pembuat onar di lingkungan itu. Dia memiliki 
kesukaan yang aneh pada anak laki-laki ini, mungkin karena betapa bodohnya dia. 

Yuya Kondo, 16 tahun. Salah satu anak muda lainnya, seperti Kato. Dia tidak pernah 
melewatkan satu tembakan pun dengan busurnya, dan memiliki mata yang kuat. Dengan 
mata yang secara praktis memungkinkannya untuk melihat ke masa depan, bahkan pemain 
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dengan kemampuan maksimal jarang bisa menghindari panahnya. Di dunia ini, kematian 
targetnya akan dijamin saat panah ditembakkan. Dia adalah seorang yang tertutup secara 
stereotip, pengecut, dan peragu diri. Faktanya, bahkan di dalam Sleepless Castle, dia tidak 
pernah meninggalkan kamarnya. Jiwanya telah terinfeksi oleh anime, novel ringan, manga, 
dan video game ... Dia tidak tertarik pada dunia nyata, jadi dari delapan penasihat Raja Iblis, 
dia adalah orang yang paling condong ke arah yang tidak berbahaya. Karena dia tidak akan 
mengamuk jika dibiarkan sendiri, itulah yang terjadi selama banyak serangan yang tak 
terhitung jumlahnya di Kastil Tanpa Tidur. 

Dia adalah karakter yang cukup beruntung, mengingat beberapa karakter wanita bahkan 
menyatakan 'Aku tidak akan pernah menyerang Yuya kecil! Dia sangat imut!' Kunai baginya 
pasti ... tidak lebih dari seseorang yang mengintimidasi. Karena dia sangat pemalu, dia 
jarang berbicara atau bahkan berhubungan dengan siapa pun kecuali tiga penasihat muda 
lainnya. Dia memiliki sisi lancang, meskipun, dia hanya menunjukkan Kato, yang 
merupakan mantan teman sekelasnya. 

Isami Tahara, 31. Salah satu penasehat yang lebih tua. Seorang ahli senjata api, yang 
dicintai oleh segala sesuatu di dunia yang kebetulan menembak sesuatu. Dia dibuntuti dan 
diganggu oleh 47 pasang senjata. Di medan perang, keahliannya sangat mengganggu. 
Karakter konyol yang senjatanya masing-masing bergerak seolah-olah atas kemauan 
mereka sendiri, menyemprotkan semua musuh dengan badai peluru. 

Dia juga satu-satunya penasihat dengan 'jenius bersertifikat' tertulis di latar belakangnya. 
Dia bisa dengan cepat mempelajari apa saja dan unggul dalam hal itu melebihi apa yang 
kebanyakan orang lain bisa lakukan. Di sisi lain, sikapnya sehari-hari adalah pelawak yang 
menyeringai; lambang kemalasan dan ketidaktertarikan. Anehnya, pandai membangkitkan 
semangat orang juga. Karakter yang tidak terpengaruh dan berwajah poker yang sulit 
dibaca musuh-musuhnya. 

Tahara memiliki seorang adik perempuan yang jauh lebih muda bernama Manami. 
Menurut backstory-nya, dia mulai melakukan pekerjaan kotor Kementerian untuk 
menyediakan makanan untuknya. Dia sangat terlalu protektif terhadapnya sampai 
membuatnya mengganggu. Baginya, ada dua tipe wanita di dunia ini: Manami, dan bukan-
Manami. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya dari kondisi ini. Meskipun dia 
lebih berada di sisi "baik", secara keseluruhan, dia tidak memiliki belas kasihan untuk 
musuh-musuhnya. 

Takefumi Nomura, 41. Anggota lain dari penasihat yang lebih tua. Juara seni bela diri 
campuran yang membanggakan, tak terkalahkan, dan tak tertandingi di Kekaisaran. 
Meskipun dia telah mendapatkan cukup ketenaran untuk menjadikannya bintang kelas 
dunia sekali dalam satu generasi, dia jatuh cinta dengan seorang wanita dari negara yang 
diduduki, bukan salah satu dari Umat Tuhan, dan menikahinya meskipun diperingatkan 
untuk tidak melakukannya. Tidak ada bujukan dari atasan yang bisa mempengaruhi dia. 
Akhirnya, beberapa dari mereka yang kehilangan muka dalam masalah itu memutuskan 
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untuk menjadi gila. Akibatnya, Nomura dijauhi dari dunia pertarungan setelah tuduhan 
palsu muncul terkait penggunaan narkoba, kecurangan, dan pemerasan. 

Dia mengembara dari satu negara yang diduduki ke negara lain sampai sekelompok 
penduduk setempat dengan dendam terhadap Kekaisaran menyerang dan membunuh 
istrinya. Setelah kehilangan segalanya, dia menghilang. Beberapa tahun kemudian, dia 
ditemukan memukuli lawan sampai mati di arena pertempuran bawah tanah sebagai 
pahlawan yang berbalik. Di sinilah Kunai membimbingnya untuk bergabung dengan 
Kementerian. Kekuatannya sama sekali tidak mendekati masa jayanya, dan kejayaannya 
sebelumnya sudah hilang. Dia hanya merasa muak dengan Game yang kejam itu juga. Dia 
tampaknya hampir menganggap penempatannya di Kementerian sebagai hukuman atas 
kegagalannya dalam hidup. Setelah kehilangan istrinya, ia jarang berbicara, apalagi 
bercakap-cakap dengan siapa pun. Menurut latar belakangnya, jika dia bisa mendapatkan 
kembali kekuatan prima, dia akan menjadi yang terkuat di antara semua penasihat. 
Sayangnya, kunci untuk membuka kekuatan itu sudah hilang. 

(Tahara. Ini tidak punya otak ...) 

Mengenang penasihat prianya, Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi merasa nostalgia 
menyadari betapa anehnya semua cerita latar mereka. Dalam kasus Nomura, khususnya, 
itu kejam. Pada saat itu, dia menulisnya dari kecenderungan ringan untuk menciptakan 
karakter pria yang lebih tua darinya dengan masa lalu yang kelam. Sekarang setelah ada 
prospek untuk hidup kembali, segalanya tidak lagi ringan. 

(Saya tidak berpikir saya bisa menatap matanya ...) 

Melangkah keluar dari bak mandi, Raja Iblis mendinginkan tubuhnya. Saat dia 
merenungkan apakah akan pergi ke sauna setelah istirahat atau ke jacuzzi dan dipijat 
dengan jet, dia mendengar suara yang tidak ada alasan dia harus mendengar. 

"Menemukan Anda..." 

"Nak !? Apa yang kamu lakukan disini!?" 

Itu Tron, yang seharusnya ada di pemandian wanita. Raja Iblis buru-buru membungkus 
handuk di pinggangnya. Bagaimana jika seseorang masuk? Ini tidak lucu. 

"Aku akan mencuci rambut panjangmu. Terima kasih untuk kerupuknya. " 

"Ini sisi laki-laki, Kiddo!" 

"Bukan Kiddo. Saya Tron. " 

(Anak ini telanjang bulat! Tidak oke, bahkan jika dia masih anak-anak!) 

Jika Yu menangkap mereka seperti ini, dia pasti akan memukulnya dengan tatapan dingin 
yang cukup untuk membekukan mammoth berbulu di tempatnya. Adapun Luna, dia sudah 
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bisa membayangkan dia berlarian di sekitar tempat itu, berteriak 'Aku menangkapmu 
dengan tangan merah sekarang, Demon Cabul Lord!' semua berjaya. 

"Keluar, sudah! Pakai handuk juga! " 

"Zero bisa melihatku seperti ini." 

Aku bukan Zero! 

Setelah itu, Raja Iblis berhasil mengejar penyusup, dan meninggalkan mata air panas 
setelah benar-benar menginstruksikan Tron untuk tidak pernah memanggilnya sebagai 
Zero di depan umum. 

(Aku harus memanggil Tahara, sudah ... aku tidak tahan menjadi satu-satunya pria di 
sekitar sini lagi!) 

Begitu dia berhasil keluar dari resor pemandian air panas, dia menarik layar admin. 
1000SP adalah harga kecil yang harus dibayar untuk mengeluarkannya dari kejadian aneh 
ini. 

"Fitur Admin ... Panggil Penasihat. " 

Meskipun ini adalah yang kedua kalinya, dia merasa sedikit gugup ketika memanggil 
seorang penasihat ... Dan sedikit bersemangat juga. Bagaimanapun, impian terakhir yang 
menjadi kenyataan bagi seorang pencipta adalah bertemu dengan karakter yang dia 
ciptakan secara langsung. 

Isami Tahara 

Tahara. Datanglah ke hadapanku ...! " 

Dengan kata-kata itu, dua pilar cahaya, satu hitam dan satu putih, muncul di hadapan Raja 
Iblis. Mereka datang bersama ... untuk membentuk seorang pria. Meskipun dia tampak 
seperti baru saja bangun, dia tinggi dan tegap. 
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"Hah...? Oh, itu Anda, Pak Sekretaris. Woah, di mana aku ini !? " 

(Ya. Itu Tahara ...) 

Raja Iblis tergerak dengan cara yang tak terlukiskan saat melihat karakter ciptaannya 
sendiri bergerak dan berbicara atas kemauannya sendiri. Namun, dia tidak memiliki 
kemewahan untuk lengah di depan Tahara. Sama seperti dengan Yu, yang tahu apa yang 
akan dilakukan Tahara jika dia mengetahui bahwa orang yang memanggilnya sebenarnya 
bukanlah Hakuto Kunai. 

"Aku senang kamu datang. Ikuti aku. Ayo pergi ke suatu tempat kita bisa ngobrol. " 

"A-Baiklah ..." 

Melihat ke sana kemari, Tahara menggaruk kepalanya. Siapa yang bisa menyalahkan dia? 
Resor mata air panas di tengah desa yang hampir ditinggalkan. Itu sangat membingungkan. 

"Apakah ini arena baru...? Uang masih bukan masalah, ya? " 

"Aku akan menjelaskannya juga, secara detail." 

Raja Iblis menuju ke area umum resor dan duduk di salah satu sofa di sana. Itu datang 
lengkap dengan asbak, dan keduanya dapat berbicara dengan nyaman. Speaker yang 
ditempatkan di area tersebut memainkan permainan Koto yang ceria, membuatnya 
menjadi suasana yang agak santai. 

"Hal pertama yang pertama ... ini adalah dunia yang berbeda dari yang diduduki 
Kekaisaran." 

"Hah!?" 

Raja Iblis mengulangi penjelasan yang sama yang dia berikan pada Yu, dengan nada serius. 
Saat dia menjelaskan banyak hal, termasuk informasi baru yang dia peroleh, ekspresi 
Tahara berubah dengan setiap kalimat, dan dia akhirnya menghela nafas dengan kesal. Ini 
sepertinya reaksi yang tepat. Lebih menakutkan bagi Raja Iblis untuk membuatnya 
menerima semuanya sejak awal. 

"Terus...? Ini seperti dunia fantasi dari kartun anak-anak itu? " 

Singkatnya, ya. 

Setelah tanggapan langsung, Tahara terdiam untuk waktu yang lama. Sementara itu, dia 
akan melihat ke langit-langit dengan ekspresi lelah atau menggaruk pipinya, tapi Raja Iblis 
mengerti. Penciptanya sangat mengerti. Otak Tahara berputar dengan kecepatan penuh, 
menghitung segala macam hipotesis dan kesimpulan. 

"Yah, aku tahu kamu tidak akan mengerjai orang seperti ini jika dia membeku ..." 
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"Yu juga ada di sini." 

"Ugh! Orang gila itu !? Apakah kamu bercanda!?" 

"Aku ingin kamu bekerja sama dengan Yu dalam proyek di sini." 

Sambil menyalakan rokok dengan santai, Raja Iblis hampir saja tertawa terbahak-bahak. 
Reaksi Tahara terhadap Yu tampak persis sama seperti dia. 

(Dia cantik, tapi menakutkan ... Kenapa aku harus membuatnya seperti itu?) 

Raja Iblis akan menampar masa lalunya jika dia bisa. Tahara, sementara itu, sepertinya 
akhirnya tenang, dan berbicara dengan ekspresi lelah. 

"Hanya satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Pak Sekretaris." 

"Apa itu?" 

"Apa kau yakin ini adalah dunia dimana Kekaisaran tidak ada?" 

"Tanpa keraguan. Saya jamin itu. " 

Mendengar ini, Tahara menghela nafas lega, sebelum menyalakan rokok. Dia merokok 
hampir sebanyak bosnya. 

Setelah menghisap sebagian rokoknya, dan dengan sikap yang lebih tenang, Tahara 
berbicara lagi. 

"Rasanya aneh mengatakannya di depanmu, Pak Sekretaris. Tetapi jika tidak ada 
Kekaisaran di dunia ini, saya tidak bisa lebih bahagia. Tidak tahu ... bagaimana perasaanmu 
tentang itu. " 

Dimulai dengan rasa takut, Tahara menyelesaikan kalimat dengan membuat kontak mata 
yang tegas dengan Raja Iblis. Tentu saja, bagi Akira Ono (tidak seperti Hakuto Kunai), 
Kerajaan hanyalah latar belakang Game. Hanya panggung yang dia siapkan untuk 
permainan bertahan hidup pertarungan sampai mati. Meskipun dia telah membuat 
pengetahuan mendetail untuk lebih mengasyikkan para pemain ke dalam game, itu tidak 
terlalu memengaruhi gameplay. Faktanya, dia yakin tidak banyak pemain yang cukup 
berdedikasi untuk membaca halaman demi halaman novel yang dia tulis di dalam game. 
Untuk setiap pemain yang belum mempelajari lebih dalam, mereka pasti hanya mengenal 
Kekaisaran sebagai tuan rumah Game. 

"Tidak perlu menahan demi aku. Kami tidak lagi terikat oleh Kekaisaran. " 

"Apakah begitu? Lalu aku punya beberapa tindak lanjut ... Apa yang kamu coba lakukan di 
dunia ini? Apakah Anda ingin kembali ke dunia lama pada suatu saat? Apa yang Anda 
inginkan dari kami di sini? " 
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Itu pertanyaan yang sulit. Bukan karena Raja Iblis mencoba mengukur jawaban mana yang 
akan memuaskan Tahara, tetapi karena bahkan Raja Iblis belum menyelesaikan beberapa 
keputusan atau tujuan akhirnya. Untuk mendapatkan kembali semua fitur adminnya 
adalah satu hal, tetapi dia bahkan tidak tahu apakah mungkin untuk kembali ke dunianya 
sendiri kapan pun, dengan atau tanpa rahasia apa pun terkait Ember Angel. Bahkan jika dia 
bisa kembali, apa yang akan dia lakukan? Itu hanya akan menjadi pekerjaan lama yang 
sama dan hari-hari lama yang sama berulang. Suatu hari dia akan menikahi seseorang, 
membangun keluarga, dan berakhir di kuburan pada suatu saat. 

(Tunggu ... lalu apa yang terjadi pada penasihat yang aku panggil? Bahkan jika mereka 
dipindahkan kembali ke dunia lama mereka ... permainan tidak ada lagi.) 

Raja Iblis berakhir dengan pertanyaan tingkat dasar. Akira Ono telah mengakhiri 
permainan di zaman modern Jepang. Cara yang lebih keras untuk mengatakannya adalah 
dia membunuh para penasihatnya dan seluruh dunia itu, meskipun secara tidak langsung. 
Mengembalikan penasihatnya ke dunia yang tidak ada itu akan membunuh mereka lagi. 
Tindakan yang sangat kejam dan egois. 

"Tidak banyak yang bisa saya katakan sekarang. Tapi setidaknya..." 

Mata Tahara menatap ke mata Raja Iblis. Waktu yang sangat sunyi dan aneh berlalu. 
Matanya juga tampak terbelah melalui selubung hati Raja Iblis, mencoba membaca semua 
yang ada di pikirannya. 

"... Aku berencana untuk pergi ke arah berlawanan dari Empire." 

"...Betulkah." 

Raja Iblis mengakhiri kalimatnya dengan hal yang sama yang dia katakan pada Yu 
sebelumnya. Memang, dia tidak bermimpi untuk mengikuti jejak berdarah itu. Itu hanya 
berarti menguasai dunia dengan kekerasan. Hal terakhir yang dia inginkan di dunia fantasi 
ini adalah siklus pembunuhan dan balas dendam. 

"... Baik olehku. Aku sangat berhutang budi padamu karena membantuku menghasilkan 
semua uang itu. Manami dan aku akan mati di jalanan tanpamu. " 

"... Tentang adikmu ..." 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi tertinggal. Adik Tahara sangat berarti baginya, 
sampai-sampai terasa sakit. Tidak salah lagi karena itu tertulis tepat di backstory-nya. 
Bagaimana perasaan Tahara berada dalam situasi di mana dia tidak bisa melihat saudara 
perempuannya? 

"Tidak apa-apa. Saya yakin dia tidak ingin ada saudara laki-laki di sekitar yang melakukan 
bisnis samar. Dia ada di rumah orang tua Sogen. Aku tidak mengkhawatirkannya. " 
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Sogen adalah karakter kakek yang muncul dalam salah satu cerita pendek Tahara, seorang 
pendeta dari kuil Shinto yang dihormati dan pemilik tanah terkenal yang memiliki koneksi 
sepanjang tangga Kekaisaran. Mendengar ini, Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi merasa 
sangat lega karena dia memasukkan karakter seperti itu. Jika tidak, bahkan ada 
kemungkinan Tahara akan meminta untuk dikirim kembali ke dunia lamanya, memegang 
pistol ke kepala Raja Iblis. 

"Jadi, apa yang kita lakukan untuk saat ini ...?" 

"Pertama, kami mengelola desa terpencil ini. Kami memiliki Rumah Sakit Lapangan, Resor 
Mata Air Panas, dan Pemandian Umum. " 

Saat Raja Iblis melanjutkan dengan menjelaskan pekerjaan mengatur ulang seluruh desa, 
melatih karyawan, menjalankan bisnis yang sukses, menangani keluhan, menggosok siku 
dengan bangsawan, dan mengasuh anak, ekspresi Tahara berubah dan berubah, dengan 
cara yang hampir lucu. 

"Menurutmu aku ini siapa, robot model kucing biru !?" 

"Kamu adalah seorang jenius bersertifikat ... Kamu bisa melakukannya. Saya tidak memiliki 
keraguan dalam pikiran saya. " 

"Urgh! Agh ... Gagh ... " 

Tahara melompat, tiba-tiba memasang ekspresi aneh. Ini adalah reaksi yang sama yang 
pernah ditunjukkan Yu. 

"S-Sesuatu baru saja mengejutkanku ... Apa ..." 

"Apa kamu tidak enak badan? Suruh Yu melihatnya. " 

"Jangan! Beri dia kesempatan, dan dia akan mengirisku menjadi beberapa bagian! " 

(Itu agak kasar, Tahara.) 

"Ugh! Gila b ... J-Jika bukan Yu ... Ha ha ha ... " 

Mereka berbalik untuk melihat Yu, mengenakan yukata setelah dia mandi. Sementara 
pipinya yang kemerahan menambah kecantikannya, matanya menanamkan teror pada 
kedua pria itu. Bahkan Raja Iblis dengan halus membuang muka. 

"Siapa itu, Tuan Raja Iblis?" 

"Kamu memiliki wajah sesat ... Kamu harus bekerja untuk Raja Iblis!" 

"... Warna yang cantik. Dia baik." 
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Aku, Luna, dan Tron menimpali dari belakang Yu, memicu keributan di area umum. Raja 
Iblis yakin bahwa Tahara si Jenius akan mengurus semuanya, termasuk situasi mereka saat 
ini. 

(Saya akhirnya dibebaskan dari tugas menjaga anak ... maksud saya, saya hanya 
mendelegasikan tugas. Sekarang, lebih baik saya bersiap untuk menyambut Nyonya.) 

Jadi, satuan tugas yang sangat kuat dari Raja Iblis sedang berkumpul. Mereka hanyalah 
ancaman luar biasa bagi seluruh dunia, jadi wajar jika pesta ini akan menjadi salah satu 
pusat kekacauan yang akan menghantam seluruh dunia. 

 

Isami Tahara 

Ras: Manusia -- Usia: 31 

 

 Senjata Banyak Senjata 

Dipilih setiap kali dari gudang senjata 47. Dia menggunakan semua jenis senjata api, dari 
koleksi sejarah hingga senapan sniper. Senjata-senjata itu memuja Tahara, dan 
menyemprot musuhnya dengan semua peluru dan tanpa ampun. Mereka biasanya berada 
di dimensi lain, tetapi muncul selama pertempuran dan melayang di udara, menunjuk ke 
segala arah. Amunisi tak terbatas. 

 Jaket Armor Kevlar 

Dengan sarung di sekujur tubuhnya, dia dapat dengan cepat menarik senjata lebih jauh. 
Jaket ini juga melindunginya dengan baik dari pisau, jika Tahara berada dalam 
pertempuran jarak dekat. Daya Tahan Tak Terbatas. 

 Item Night-Vision Goggles 

Memungkinkan dia untuk melihat, bahkan di tengah malam. Item kuat yang memberikan + 
20% ke Akurasi setiap kali digunakan. 

 Item Lucky Seven 

Rokok dibuat oleh Kekaisaran. Menyembuhkan 40 Stamina. Dia tidak memiliki preferensi 
untuk merek tersebut, dan membawa beberapa bungkus dari merek yang berbeda. 
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Level: 1 -- HP: 5000/5000 -- Stamina: 600/600 -- Attack: 50 (+ Random) -- Defense: 40 
(+12) -- Dexterity: 50 -- Magic: 0 -- Magic Defense: 0 

Keterampilan yang Dilengkapi: Pertama: Ketuk Dua Kali Kedua: Layar Peluru Ketiga: 
Semprotkan 'N' Berdoa 

Keterampilan Tempur: Granat, Lock Down, Napalm, Forerunner, Big Boom, Lock-On, 
Avenger, Counter Strike, Break-Neck, Strategist 

Keterampilan Bertahan Hidup: Propaganda, Nonaktifkan Perangkap, Pengetahuan 
Perangkap, Tukang, Kembang Api, Troll, Pulih, Jari Lengket, Pencuri Hantu, 
Kecepatan Dewa, Akademik, Kedokteran, Penjudi 

Kemampuan Khusus: Jenius Bersertifikat , dll ... 

 

The Changing Village 

------Pemandian Umum di desa Rabbi, beberapa hari kemudian. 

"Ahh ... hippity hatiku hippity ...!" 

"Kebanggaan kulitku ...!" 

The Bunnies berada di pemandian umum setelah menyelesaikan pekerjaan lapangan 
mereka untuk pagi hari. Ini adalah perubahan pemandangan yang luar biasa, mengingat 
seluruh desa berjuang untuk mendapatkan cukup air untuk ladang mereka beberapa hari 
yang lalu. Sekarang, menekan sebuah tombol menghasilkan air, panas atau dingin, 
sebanyak yang mereka suka. Di depan deretan panjang bangku kecil, ada cermin yang 
dipoles dengan sangat baik untuk setiap orang. Dari keran aneh di atas stasiun (pancuran), 
air panas keluar dengan tekanan besar. Kelinci tidak bisa mempercayai sensasi membasahi 
kepala mereka dengan itu. Selain itu, ada segunung sabun, yang menurut para kelinci hanya 
disediakan untuk para bangsawan dan yang terkaya. Saat mereka mulai melakukan 
pemanasan ke sabun, mereka belum sepenuhnya memahaminya dan menghindari 
penggunaan sampo atau kondisioner, 

"Hop hop! Bersihkan di bak mandi air dingin! " 

Beberapa anak sedang bermain di pemandian air dingin, yang merupakan pemandangan 
umum untuk pemandian umum. Pemandian umum dibuka untuk Bunnies secara gratis, 
dan buka 24 jam sehari. Alhasil, kebanyakan dari mereka menggunakan fasilitas tersebut 
pada pagi atau malam hari. Sementara lantai dan kursi perlu dicuci, otomatis air mandi 
disirkulasikan agar selalu bersih. 
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Sementara pemandian umum memiliki relatif sedikit hal untuk dibersihkan, resor 
pemandian air panas memiliki cerita yang berbeda. Bahkan sekarang, Tahara sedang 
melatih kelinci tentang cara membersihkan tempat itu dengan sangat detail. 

"Dengarkan. Bersihkan area mandi dengan sikat dek atau sikat gosok, seperti ini. Jangan 
berhemat pada pembersih juga. " 

Memimpin pak dengan memberi contoh, Tahara mulai menggosok lantai dan dinding. 
Beberapa permukaan adalah ubin dan yang lainnya adalah batu. Setiap permukaan 
memiliki metode pembersihan yang berbeda dan sikat yang berbeda untuk digunakan. 
Karena semua orang berjalan di sekitar mata air panas tanpa alas kaki, kotoran dengan 
cepat menumpuk. Saat Tahara menginstruksikan mereka tentang cara membersihkan 
setiap area, kelinci dengan rajin mengikuti instruksinya. Setelah fasilitas yang luar biasa ini 
dibangun di desa mereka, dan sekarang roti dan sayuran dikirimkan kepada mereka setiap 
hari, Kelinci yang jujur secara alami memberikan semuanya untuk membalas budi yang 
dilakukan untuk mereka. 

Setelah serangkaian demonstrasi pembersihan, Tahara menuju ke area umum tanpa 
banyak istirahat. Menunggu di sana adalah Kyon dan Momo, mengenakan setelan kelinci 
mereka. 

"Bunny Suits di resor pemandian air panas, ya? Awalnya saya ragu, tapi kelihatannya cukup 
bagus. Orang kelinci sungguhan. " 

"I-Pakaian ini ... memalukan! ... Hoppity. " 

"Kalian semua mesum, hippity." 

Menutupi payudara mereka, mereka menatap Tahara dengan cemberut, tapi dia tidak 
terpengaruh. Baginya, satu-satunya wanita sejati yang ada adalah saudara perempuannya. 

"Kamu harus membiasakan diri dengan itu. Goyangkan pantat Anda, saat Anda 
melakukannya. Beri mereka pertunjukan. " 

"Tidak! Cara! Hoppity! " 

"Melemparkan! ... Maksudku, hippity. " 

"Yang penting adalah bagaimana Anda menyapa pelanggan. Mari kita ulangi lagi. 
Bersikaplah manis dan dalam, dan tundukkan kepala Anda setidaknya selama tiga detik 
penuh. Jangan lupa untuk tersenyum dan mengucapkan. " 

Sementara Tahara bekerja keras, Raja Iblis entah bagaimana telanjang dada di ruang 
pemeriksaan di rumah sakit yang sedang diperiksa oleh Yu. Dengan canggung duduk di 
kursi, Raja Iblis mengarahkan baja tempa kembali ke Yu, di mana dia meletakkan stetoskop 
dan memasang ekspresi gembira. 
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"Saya pikir saya sehat seperti banteng ..." 

"Tidak pak. Anda harus diperiksa secara teratur. Anda tidak bisa terlalu berhati-hati. Jika 
sesuatu terjadi pada Anda, Pak Sekretaris ... " 

"Anda ada benarnya ..." 

Raja Iblis tidak bisa melihat ekspresi Yu di belakang punggungnya. Itu tidak membantu 
bahwa apa yang dia katakan terdengar sangat normal. Memindahkan stetoskop menjauh, 
Yu menyentuh punggungnya dengan jari pualamnya. Nafasnya dipercepat dan wajahnya 
menjadi merah, berlawanan dengan Raja Iblis, yang mulai kehilangan warnanya. Kontras 
yang indah. 

"I-Itu cukup, bukankah menurutmu ...? Aku akan datang kepadamu jika aku merasa tidak 
enak badan. " 

"Tidak, Pak Sekretaris. Aku belum menyelesaikan ujianmu. " 

Tangan Yu menjangkau ke depan tubuhnya. Sambil menekan dadanya ke punggungnya, dia 
memegang dada pria itu dengan jari-jarinya. Ini semakin menyimpang dari segala bentuk 
pemeriksaan medis. 

"Ini sangat tebal ... dan keras, dan jantan ..." 

"A-aku punya beberapa hal yang perlu aku tangani ... Sampai jumpa lagi." 

"Ooh Pak Sekretaris ...! 

Yu terlihat tidak puas, tetapi Raja Iblis bergegas keluar dari ruang pemeriksaan, mengambil 
kemeja dan mantelnya. Bahkan dengan butiran keringat dingin di keningnya, haruskah 
seseorang iri atau bersimpati pada pria ini? 

------Kediaman Dona Dona di wilayah pertambangan di barat. 

"Saus mentega, bajingan licik itu! Beraninya dia menghinaku dengan cara seperti itu !? " 

Sambil terus menyantap sarapan mewahnya, Dona Dona menghantamkan tinjunya ke atas 
meja dengan keras. Di pelelangan kemarin, Madame Buttersauce telah mencuri Kotak 
Musik, sebuah benda ajaib misterius, dari bawah hidungnya. Semakin dia ingat tentang hari 
itu, semakin dia marah. 

"Potongan semacam itu hanya akan menghasilkan keadilan dalam perawatan bangsawan 
sejati sepertiku! Lalu gumpalan lemak itu ... Kolektor terbaik di negara ini, pantatku! " 

Dona berteriak, mengguncang gumpalan dagingnya yang tidak sedap dipandang. Memiliki 
barang langka adalah kebutuhan seseorang seperti Dona Dona, yang mengatur sejumlah 
besar bangsawan. Kadang-kadang, barang-barang seperti itu dapat menarik perhatian jauh 
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lebih efektif daripada uang. Oleh karena itu, bangsawan mana pun dengan pengaruh yang 
bernilai akan mencari seni untuk dipamerkan. Secara alami, senjata atau baju besi langka 
dapat memiliki tujuan yang sama. 

"42 medali emas ... TT-Sedikit itu ...!" Tidak dapat menahan amarahnya lagi, Dona 
membanting tangannya ke atas meja. Beberapa piring berlapis terbang ke lantai, tapi dia 
tidak terlalu meliriknya. 

Dalam lelang selama beberapa tahun terakhir, format menyerukan tawaran dengan suara 
keras dalam persaingan satu sama lain telah disingkirkan. Metode ini mengakibatkan 
penawar akhir sering kali membayar lebih dari yang mereka harapkan, sehingga aturan 
diubah dengan pemahaman tidak tertulis untuk mengingat hal-hal yang masuk akal. 
Solusinya adalah setiap orang menuliskan tawaran mereka di selembar kertas setelah 
melihat barang lelang, dan menempatkannya di dalam kotak. Dengan cara ini tidak ada 
yang membayar di atas maksimum mereka. Sebelumnya, orang-orang memenangkan 
lelang di saat panas, hanya untuk menyadari kemudian bahwa tawaran terakhir mereka 
adalah jumlah yang mengerikan, dan membatalkan transaksi. Itu adalah situasi yang dapat 
mereka hindari dengan mengadopsi sistem baru. Itulah yang pada awalnya dipikirkan 
semua orang. 

Namun, metode ini datang dengan serangkaian permainan pikiran brutalnya. Setiap orang 
hanya memiliki satu kesempatan. Jika mereka sangat menginginkan barang itu, mereka 
harus mengeluarkan uang untuk itu. Pada saat yang sama, tidak ada yang tahu berapa 
banyak orang lain menawar untuk itu. Pasti ada saat-saat ketika satu penawar berlebihan 
dan membayar lebih dari yang seharusnya. 

"Saya yakin tawaran Anda cukup, Pak ..." 

Dari belakang Dona, seorang pria yang berdiri dengan postur yang bagus akhirnya angkat 
bicara. Namanya Azul, pria yang Dona pekerjakan dari Bangsa Utara. Dia terkenal sebagai 
pembunuh di bagian itu. Penampilannya hampir terlalu sempurna untuk seorang pria, dan 
kulitnya seputih porselen. Dona awalnya mempekerjakannya untuk perdagangannya, 
tetapi karena dia ternyata memiliki otak dan penampilan yang baik, dia menjabat sebagai 
kepala pelayan sehari-hari. 

"Untuk berpikir bahwa tawaran 40 medali emas Anda akan kalah tawaran, Pak ..." 

Awalnya, Dona akan menawar 38 medali emas untuk Kotak Musik. Ini tampaknya lebih 
dari cukup untuk memadamkan persaingan. Namun, mengingat Buttersauce ada di sana, 
Dona telah menambahkan dua ekstra untuk menjadikannya taruhan pasti dari 40 medali 
emas. Tanpa menerapkan perbedaan nilai dan budaya, itu setara dengan 80 juta dolar. 
Tetap saja, Buttersauce-lah yang dipanggil sebagai pemenang ... Para bangsawan yang 
berdesakan di rumah lelang semuanya tercengang dengan deklarasi penawarannya: 42 
medali emas. Akhirnya, mereka meledak dalam tepuk tangan di drama besar Buttersauce. 

"42 medali emas ... Nyonya selalu membuat kita waspada, bukan?" 
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"Agar wanita itu membayar sebanyak itu ... Itu pasti satu item ajaib yang beruntung." 

"Saya pernah mendengar bahwa Sir Dona mengajukan tawaran 40 medali emas ..." 

"Oh! Dengan perbedaan hanya dua medali emas ... Sungguh kemenangan yang dramatis. " 

"Nyonya adalah bangsawan di antara para bangsawan!" 

"Mari kita bersulang untuk Madame Buttersauce yang menang!" 

Badai tepuk tangan dan rasa hormat yang membanjiri ruangan dalam sekejap ... Itu adalah 
benih dari kekuatan bangsawan. Dari sudut pandang Dona Dona, harga dirinya telah 
hancur untuk dilihat semua orang. Kehilangan permainan pikiran itu ... menghancurkan 
hidupnya sebagai seorang bangsawan. 

"Sial sial! Azul! Tidak bisakah kau mencurinya !? " 

"Setiap bangsawan di negara ini tahu bahwa bidak milik Lady Buttersauce. Mencuri itu 
mungkin, tapi tidak bijaksana. " 

"Lalu apa yang harus saya lakukan !? Kamu ingin aku berbaring dan mati !? " 

"Mengapa saya tidak menghubungi orang yang membawa Kotak Musik ini?" 

Azul hanya mencoba dengan lembut menjauhkan tuannya dari kegilaan. Meskipun dia tidak 
memiliki rasa kesetiaan pada tuan ini, Azul akan kehilangan pekerjaan jika Dona jatuh dari 
pangkatnya. 

"Hm. Mudah bagimu untuk mengatakan ... Pria itu tampaknya telah mendapatkan posisi 
seperti penasihat 'ketiga', entah bagaimana. " 

"Itu ..." 

Tentu saja, bahkan Azul pernah mendengar rumor tentang pria ini, tetapi tidak menyangka 
bahwa dialah yang membawa kotak musik itu. Sejauh yang dia tahu dari rumor di kota, pria 
itu adalah makhluk menakutkan yang dikenal sebagai Raja Iblis. Seseorang yang sangat 
jauh dari kebaikan yang dia lihat di kotak musik. 

"Dengan putus asa, istri saya, White, mengatakan kepada saya bahwa saya dilarang keras 
melakukan kontak dengannya. Harts hanya mengangguk, tentu saja. Bodoh itu. " 

"... Begitukah, Pak." 

Azul mengerutkan kening sejenak saat Dona dengan berani menyebut White istrinya. 
Meskipun Azul bukan dari negara ini, dia bahkan tidak ingin membayangkan wanita yang 
begitu murni dan anggun menikah dengan pria ini. 
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"Tidak masalah... Suatu hari, kita akan merampok segalanya. Aku tidak sabar untuk melihat 
raut wajah Butterscotch. " 

"Ya pak..." 

Lega bahwa dia setidaknya menahan tuannya dari melakukan sesuatu yang gegabah hari 
ini, Azul mengangkat tingkat bahaya Raja Iblis dalam pikirannya. Mungkin karakternya 
berubah seluruhnya tergantung pada siapa yang menceritakan ceritanya. Beberapa 
memanggilnya taipan, beberapa memanggilnya Raja Iblis, dan yang lain memanggilnya 
seorang bangsawan dari seberang lautan. 

(Dengan tuanku bertindak seperti ini, kami pasti akan menjadi musuh di beberapa titik ...) 

Sementara ini terjadi di manor Dona, desa Rabbi mengkhawatirkan masalah yang jauh 
lebih penting. Kedatangan Madame Butterscotch semakin dekat. 

Di Bawah Bulan yang Sama 

"Sebaiknya kita ganti pagar. Dan perluas area itu di sana ... " 

Waktu malam. Tahara sedang berjalan di sekitar desa dengan buku catatan di tangannya. 
Meskipun tidak ada sumber cahaya nyata di sekitarnya, dia memiliki penglihatan malam 
yang luar biasa sebagai produk sampingan dari penembak jitu super. Dia terus mencatat 
seolah-olah hari itu ringan. 

"Haruskah kita mencukur gunung itu?" 

Dia menyebutkan beberapa ide gila dari waktu ke waktu, tetapi dia bisa melakukannya. 
Serangan Tahara biasanya diarahkan ke segala arah di sekitarnya, tetapi jika semuanya 
mengarah pada satu target, dia pasti bisa menghancurkan tank lapis baja, jadi mengapa 
gunung tidak mungkin? 

"Kamu sedang bekerja keras ..." 

Tahara berbalik dan menemukan Yu mengenakan senyum yang mempesona. Sementara 
kecantikannya ditonjolkan oleh sinar bulan, setiap pemain Game akan melompat keluar 
dari kulit mereka saat melihatnya dalam kegelapan seperti itu ... dan memohon untuk 
dibunuh, setidaknya dalam cahaya. 

"Bagaimanapun, Sekretaris mengandalkan kita ..." 

Tahara menjawab dengan ekspresi tidak bisa diganggu, seolah dia terganggu oleh sesuatu. 
Dia adalah pria yang menyukai kemalasan dan tidak melakukan apa-apa. Dia jelas bukan 
tipe orang yang berinisiatif pada apapun. 

"Kamu sendiri berperilaku baik. Saya menunggu populasi menurun di sekitar sini, terima 
kasih. " 
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"Betapa jahatnya. Saya selalu bertindak seperti yang diinginkan Pak Sekretaris. " 

(Itu masalahnya.) 

Tahara berpikir, sampai saat ini, bahwa Yu adalah orang yang memiliki kesempatan terbaik 
untuk memahami apa yang diinginkan pemimpin mereka. Tidak seperti Shizuka, Yu sangat 
pintar, meskipun gila. Dia tidak melakukan hal-hal picik seperti berkelahi tanpa alasan, 
bertindak atau berbohong ketika dia dapat dengan mudah ditemukan, atau membunuh 
sebanyak mungkin orang tanpa pandang bulu. Dia adalah tipe yang menyusup lebih dalam 
... pada saat semua orang di permukaan menyadarinya, dunia mereka akan menjadi 
pemandangan neraka yang tidak bisa diubah. Jenis pembunuh berantai terburuk. 

"Jadi, apa yang diinginkan Sekretaris? Saya yakin Anda punya beberapa tebakan yang 
bagus, setidaknya. " 

Mereka tidak pernah berhemat pada pekerjaan persiapan atau uang jika diperlukan. 
Mereka merencanakan banyak langkah ke depan sampai mereka mencapai hasil yang tak 
terhindarkan yang mereka inginkan, tidak peduli berapa banyak darah, ratapan, dan 
penghujatan yang akan mereka tuai di sepanjang jalan. Dalam pengertian itu, Tahara 
menganggap Hakuto Kunai dan Yu sangat mirip. Namun, Tahara tidak memiliki kedengkian 
atau kebencian terhadap mereka. Jika mereka tidak beroperasi seperti itu, mereka tidak 
akan bertahan di dunia itu. Pasti ada saat-saat ketika menjebak dan bahkan membunuh 
seseorang adalah satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Tahara, juga, memiliki 
kehidupan yang serupa. 

"Sejujurnya, saya juga belum mendapatkan gambaran keseluruhannya ..." 

"Huh ... Tidak menyangka itu." 

Menyalakan rokok, Tahara dengan halus mengukur ekspresi Yu. Dia tidak berbohong, dia 
memutuskan. Dia tidak punya alasan untuk percaya selain intuisinya sendiri, yang dia 
percayai dengan sepenuh hati. 

"Dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke arah yang berbeda dari Kekaisaran ..." 

"Dia melakukan. Juga bahwa menempuh jalan yang sama dua kali akan membosankan. " 

"Dan kau baik-baik saja dengan itu, Yu?" 

Tahara menduga jalan seperti ini akan membosankan baginya. Yu yang dia tahu akan lebih 
memilih untuk menginjak-injak seluruh dunia yang penuh dengan tikus laboratorium 
potensial, membuat mereka menyerahkan segalanya di sepanjang jalan. 

Tahara. Aku ... menyentuh ujung dunia. " 

"Ini dia lagi dengan omong kosongmu ..." 
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Tahara meniup beberapa ucapan sambil mengacak-acak rambut di kepalanya. Yu sering 
mengatakan beberapa hal samar secara tiba-tiba. Dia berbicara tentang konsep filosofis 
dalam ungkapan aneh yang mungkin Anda harapkan dari para ilmuwan yang berada di 
ambang kegilaan. 

"Selain itu, saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam Sekretaris ..." 

"D-hah ha ha ha! Apa ... Ini lagi? Misteri tubuh manusia? Evolusi? Sesuatu seperti itu lagi? " 

"Tidak, jauh berbeda. Saya merasakannya semakin kuat seiring waktu. Apakah kamu tidak 
merasakannya sedikit juga? " 

Dengan itu, Yu berjalan pergi menuju rumah sakit tanpa suara lain. Jas labnya terlihat 
menari-nari di aspal malam yang mengaburkan penglihatan seseorang bahkan hanya 
beberapa langkah darinya. Tahara memperhatikan dia pergi dalam diam sebelum akhirnya 
mematikan rokok yang dia hisap di asbak portabelnya. Dia mulai berjalan melewati desa 
lagi. 

Saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam Sekretaris. 

Sambil memikirkan arti kata-kata yang terulang di kepalanya. 

Sementara itu, Raja Iblis yang baru saja dipanggil Dewa ... 

"Yah, aku tahu siaran langsung TV terlalu banyak untuk diminta ..." 

... ditempatkan di kamar paling mahal di resor, memutar-mutar remote TV sambil 
berbaring di selimut kasurnya. Saat ini, dia terlihat seperti orang Jepang yang sedang 
bekerja dalam perjalanan bisnis. Bukan dewa dengan imajinasi apa pun. 

"Tidak ada pangsit manis di dalam kamar, juga ... Makanan juga dilarang, kurasa." 

Menurut pengaturan aslinya, seharusnya ada semua jenis makanan penutup Jepang yang 
ditempatkan di setiap kamar dan, tentu saja, di ruang makan. Raja Iblis tidak dapat 
menemukan mereka di mana pun. Dia menyimpulkan bahwa cracker di Base pasti 
merupakan pengecualian. 

"Tapi beberapa barang akan diisi kembali dengan sendirinya. Lumayan." 

Raja Iblis telah melakukan berbagai eksperimen untuk melihat apakah barang-barang 
seperti sabun dan sampo diisi ulang dan diperbarui, seperti air. Sekarang, dia tidak perlu 
mengkhawatirkan sumber daya tersebut saat menjalankan bisnis. Jika dia harus 
membuatnya satu per satu, dia benar-benar tidak akan pernah memiliki cukup SP. 

"Tuan Raja Iblis! Mata air panas ini sungguh luar biasa! Air! Uapnya! " 

"Tenanglah, Aku." 
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Pintu kertas geser bergaya Jepang terbuka saat Aku, yang mengenakan yukata kuning, 
meluncur ke kasur dengan paksa. Dia tampaknya berharap untuk tidur di kasur yang sama 
dengannya, seolah-olah itu wajar. 

"Aku mengambil apa yang disebut mandi ramuan, hari ini!" 

"Hm ... Ya, aku bisa mencium aroma herba padamu, enak sekali." 

"Betulkah? Hee hee hee ... " 

"Kamu tidur di sampingku lagi ...?" 

Tetap saja, Raja Iblis tidak mengejarnya keluar ruangan. Pada akhirnya, dia bersikap lunak 
pada Aku. Saat dia pergi untuk mematikan lampu dengan remote untuk pergi tidur, suara 
hentakan terdengar dari lorong. 

"Aku! Aku sudah memberitahumu untuk menjadi bantal pelukku hari ini! " 

Luna mengenakan yukata dengan warna khasnya, merah muda. Yu pasti menaruhnya 
padanya. 

"Aku ada di tempat tidurku sekarang." 

"PP-Cabul! Apa yang akan kamu lakukan untuk Aku !? " 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bayangkan, tapi aku tidak akan melempar batu itu jika aku 
jadi kamu." 

Aku selalu tidur nyenyak, tapi mungkin dengan bantuan pemandian air panas, dia tertidur 
dalam waktu singkat. Bahkan Luna pun terdiam melihatnya tertidur. 

"B-Baik ... Kalau begitu aku akan tidur di sini juga." 

"Tidak, kamu harus kembali ke kamarmu." 

"Diam ... aku nyonya desa!" 

Dengan itu, Luna meringkuk di kasur di sisi lain Raja Iblis sebagai Aku. Dia sekarang diapit 
oleh seorang anak kecil dan seorang gadis berdada rata. Satu-satunya hal yang Raja Iblis 
rasakan sekarang adalah gangguan. 

"Ini benar-benar menyebalkan ..." 

Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakannya dengan keras kali ini. Luna memotong 
kembali dengan sikapnya yang kurang ajar. 

"Aku adalah nyonya desa ... Aku adalah anjing teratas di sini ..." 
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Mata Luna perlahan terpejam pada kenyamanan selimut tingkat atas. Bahkan seorang Holy 
Maiden pasti belum pernah mengalami ranjang empuk (jika bisa disebut begitu) 
sebelumnya. Keajaiban lain dari teknologi Empire, yang dimaksimalkan dalam kenyamanan 
dan kelembutan. 

"Kenapa ... sangat lembut ... Aku tidak percaya ..." 
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Luna melempar dan berbalik beberapa kali seolah-olah ingin sepenuhnya merasakan 
kelembutan, dan pantatnya menyentuh tangan kiri Raja Iblis. Luna langsung berteriak. 

"K-Kamu ...! Kamu baru saja menyentuh pantatku! " 

"Berapa banyak tuduhan palsu yang akan Anda sebarkan?" 

"J-Jangan coba-coba mencari alasan ...! Tangan jahat ini ditahan! " 

Luna meraih lengan Raja Iblis dan menjadikannya sebagai bantalnya. Apakah hanya itu 
yang dia inginkan sejak awal? 

"Ini sangat sulit ... Dan pembuluh darahnya berkedut ..." 

"Berhenti mengatakannya seperti itu!" 

Sementara pertengkaran aneh berlanjut di kamar tidur untuk sementara waktu, Raja Iblis 
memutuskan untuk meninggalkan resor setelah semua orang tertidur dan merokok. 
Rasanya ada begitu banyak yang harus dipikirkan, tetapi dia tidak bisa benar-benar 
memikirkan semuanya. 

(Tahara ada di sini, dan Nyonya akan tiba dalam beberapa hari ... Ini akan mempercepat 
perbaikan di desa, pastinya.) 

Segalanya berjalan mulus. Mempertimbangkan fakta bahwa dia terlempar ke dunia fantasi 
sendirian, dia melakukannya dengan sangat baik. Masalahnya, dia tidak bisa 
menghilangkan perasaan bahwa dia melupakan sesuatu yang penting. Raja Iblis berusaha 
keras untuk mengingat apa itu. 

"Hei! Jenis bantal apa yang bisa berdiri sendiri !? " 

"Saya tidak pernah pasrah pada kehidupan bantal." 

Dia berbalik untuk melihat Luna, tampak kesal. 

"Apa yang kamu lakukan sendiri selarut ini? K-Kamu tidak akan merangkak ke tempat tidur 
Kelinci, dan ... " 

"Berbicara denganmu membuat berpikir tampak bodoh." 

"Berpikir? Bagaimana dengan? Tentang desa ini? " 

Itu bagian dari itu. 

Sekarang dia telah menyeret begitu banyak orang ke dalam rencana ini, dia harus 
menindaklanjutinya. Raja Iblis tidak berniat mundur melawan oposisi apa pun, dari posisi 
berkuasa atau sebaliknya. Menatap langit malam, dia menghembuskan asap panjang. 
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"Hei ... Bolehkah aku menanyakan sesuatu?" 

"Hm?" 

"Mengapa Anda memilih desa ini? Ada begitu banyak tempat lain dengan kondisi yang lebih 
baik. " 

Desa demi-human yang malang dan terpencil. Luna merasa tidak ada orang waras yang 
akan memilih tempat ini sebagai markas mereka. Sementara Raja Iblis bisa saja muncul 
dengan banyak alasan, seperti desa milik seorang Holy Maiden, dan bahwa dia bangkrut, 
dia memutuskan untuk memberikan jawaban yang lebih samar yang sepertinya tidak 
terlalu letih. 

"Ada beberapa faktor... Tapi sepertinya kau dan Aku rukun. Semuanya jatuh bersama. " 

Mungkin ada semacam makna bertemu Aku di awal masanya di dunia ini, dan ada makna 
bertemu Luna juga. Raja Iblis menghindari pertanyaan itu dengan menyatakan konsep 
yang lazim di Jepang ini. 

"Jatuh bersama ... Hei, satu pertanyaan lagi?" 

"Apa sekarang?" 

"Apakah kamu punya teman ...?" 

"Hah!?" 

Raja Iblis menjerit kaget pada pertanyaan ini tiba-tiba. 'Ayo, penyendiri,' dia hampir 
menjawab, tapi ekspresi Luna sangat serius, untuk sekali ini. 

(Apa yang terjadi, tiba-tiba ...?) 

Bingung dengan pertanyaan di luar bidang kiri, Raja Iblis mencari jawaban. 

(Setiap orang memiliki beberapa teman dalam hidup mereka ...) 

Dia berpikir, tapi tidak bisa membayangkan temannya. Dia mengingat banyak teman 
sekelas, rekan kerja, atasan, dan kenalan, tetapi orang penting yang sulit ditangkap tetap 
tersembunyi di balik lapisan kabut tebal. 

"Oh ... Jadi selama ini kau menyebutku penyendiri ketika kau sendiri tidak punya teman!" 

"Aku tidak sepertimu, penyendiri!" 

Raja Iblis mengisap rokoknya setelah pernyataan kemenangan Luna. Pada tingkat ini, dia 
bisa mendapatkan julukan yang tidak terhormat dari Penyendiri Iblis. 

"Lagipula, bagaimana kamu bisa membicarakan desa dengan teman?" 
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Mendengar pertanyaan ini, Luna menunjukkan tanda ragu-ragu, aneh baginya. Setelah 
beberapa saat, dia sepertinya telah mengambil keputusan, dan menjawab dengan ragu-
ragu: 

"Jika tempat ini menjadi terkenal ... Kupikir, seseorang yang kukenal jauh mungkin akan 
mendengarnya." 

Kata-katanya tampak seperti doa yang taat, hampir membuat Raja Iblis berdiri tegak. 
Melihat profil Luna sekarang, dia bisa merasakan aura seorang Holy Maiden. 

"... Ini akan menjadi terkenal. Lebih dari desa, kota kecil, atau kota mana pun di seluruh 
dunia ini. " Raja Iblis menjamin ini dengan percaya diri. Dia dengan tulus percaya bahwa 
dunia yang dia ciptakan dan tingkatkan tidak akan pernah kalah dari hal lain. 

"H-Hmph ... Teruslah bekerja keras untuk desaku!" 

Sambil menggelengkan kepalanya pada sikap Luna yang sama, Raja Iblis menatap langit 
malam. 

Beberapa hari kemudian, Madame Buttersauce, seorang tokoh penting dari pesta para 
bangsawan, tiba di desa. 

Kunjungan Nyonya 

Sebuah kereta mewah yang mengenakan lambang dan bendera rumah Kupu-kupu berhenti 
di pintu masuk ke desa Rabbi. Satu demi satu pelayan turun dari sana, dan akhirnya 
mereka secara resmi membuka pintu kereta. Dari dalamnya muncul Buttersauce Butterfly 
sendiri, tubuhnya yang besar bergoyang ke sana kemari. Seorang selebriti dari adegan 
pesta, dia adalah permaisuri di antara istri bangsawan, mengumpulkan dukungan dan 
kesetiaan panik mereka. Ketika dia mengatakan langit itu hijau, maka jadilah begitu. 
Bahkan Dona Dona tidak bisa menemukan celah dalam pasukan madam yang solid. Mereka 
menjadi kekuatan besar yang sulit untuk diabaikan. 

Struktur kekuatan Holylight dipecah menjadi beberapa bagian kecil saat ini. Sebagai 
sebuah bangsa, Holylight masih berlari dengan tiga Holy Maiden dan Kota Suci sebagai 
intinya. Sementara ada Gereja Suci dan Ordo Ksatria Suci di bawah mereka, Gereja adalah 
biro untuk memilih para Gadis Suci dan sekolah untuk melatih anak-anak berbakat dalam 
sihir. Dengan demikian, ini adalah organisasi apolitik. 

Lalu ada sekelompok bangsawan yang dipimpin oleh Dona Dona. Mereka menguasai 
wilayah pertambangan yang luas di West Holylight. Dibantu oleh beberapa tambang 
mereka yang menghasilkan Batu Mantra yang cocok untuk elemen Air, kekuatan finansial 
mereka berada di atas yang lain. Dengan 'sumbangan' untuk anggota tertentu dari Ordo 
Ksatria Suci, Dona Dona dan anak buahnya terus mengembangkan kekuatan mereka. 
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Lalu ada sekelompok elang yang dipimpin oleh Marshall Harts, yang memimpin bangsawan 
dekat perbatasan Holylight di utara. Meskipun mereka memiliki lebih sedikit uang, mereka 
dipersatukan di bawah ikatan yang tak tergantikan, ditempa melalui pertempuran bersama 
dalam perang. Banyak dari Ordo Ksatria mengikuti kelompok ini juga. Dalam hal kekuatan 
tempur, tidak ada kelompok yang mendekati Harts. 

Meski jumlahnya lebih kecil, para pendukung seni, yang dipimpin oleh Buttersauce dan 
Butterscotch, tidak bisa diabaikan. Mereka memegang banyak barang langka yang 
diinginkan oleh bangsawan, dan banyak dari mereka adalah seniman itu sendiri. Mereka 
mengumpulkan rasa hormat dan hormat dari massa. Sering digambarkan sebagai 
bangsawan di antara bangsawan, hampir tidak ada seorang pun di kelompok ini yang akan 
tertangkap basah berkelahi di jalanan, karena itu sama dengan mengiklankan kebiadaban 
mereka. Buttersauce dan Butterscotch memimpin istri bangsawan selatan. Setiap istri 
bangsawan bangga dan berkuasa -- tetapi apakah suaminya menikah di rumah istri? 
Lupakan saja. Suami seperti itu sepenuhnya bergantung pada belas kasihan istrinya. 
Banyak ranjau dapat ditemukan di selatan (kebanyakan di tanah Madame Butterfly), juga, 
menempatkan kekuatan finansial mereka sebanding dengan kelompok Dona Dona. 

Di bawah semua kelompok ini adalah kelas menengah dan bawah. Jauh di bawah mereka, 
di bawah tanah, para pemuja setan mengental. Sekilas, Holylight adalah bangsa yang 
dipersatukan oleh iman, tetapi di bawah permukaan, sangat terpecah belah. 

"Selamat datang, Nyonya sayang ...!" 

Raja Iblis dan Tahara, masing-masing mengenakan tuksedo, melakukan busur yang elegan 
dengan tangan di dada. Mereka berdua memainkan peran mereka dengan cukup baik. 
Melihat pasangan itu, Nyonya tersenyum. Berbeda dengan penampilannya yang mencolok, 
dia memiliki pandangan yang tajam dan kritis terhadap karakter dan detail. Keduanya, 
bagaimanapun, menurutnya memuaskan. 

(Tampan seperti pertemuan terakhir kita ...) 

Nyonya menganggap Raja Iblis sangat menarik. Dia memiliki daya pikat berbahaya tertentu 
yang hanya dimiliki oleh penjahat terburuk, tetapi bagi wanita dengan hidung untuk 
menciumnya, aroma ini tak tertahankan. Pria di samping Raja Iblis, Tahara, juga orang yang 
sangat berbahaya. Terlepas dari sikapnya yang rendah hati, tatapannya yang sedingin es 
tampaknya membuat keinginan Madame yang paling dalam terungkap, menembus setiap 
organ terakhirnya. Nyonya bahkan dengan jelas membayangkan dia membunuh lawan apa 
pun tanpa ragu-ragu dan dengan santai meninggalkan tempat kejadian. 

"Betapa desa yang menyenangkan ... Tidak seperti rumor yang kudengar," kata Nyonya 
dengan tenang, melihat sekeliling ke desa, terkejut. Pagar yang mengelilingi desa telah 
diperbaiki sepenuhnya, dan pertanian serta rumah telah dipindahkan untuk melestarikan 
pemandangan. Desa itu tampaknya memiliki desain terbuka dengan banyak ruang, bukan 
hanya sepi. Bagi Nyonya, yang terbiasa dengan jalan-jalan yang ramai di Kota Suci, suasana 
desa merupakan perubahan yang menyenangkan. 
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"Saya menghargai kata-kata baik Anda, Nyonya, tapi kami baru saja mulai. Dalam satu 
bulan atau lebih, desa tersebut akan terlihat rapi. Tempat ini akan menjadi surga bagi 
semua wanita. " 

"Aku bisa melihatnya ... Kamu tidak seperti banyak pria lain yang tidak melakukan apa-apa 
selain membicarakan pertandingan besar. Kata-kata yang Anda ucapkan dan hal-hal yang 
Anda tunjukkan kepada saya semuanya memiliki bobot. " 

(Sabun berhasil.) 

Raja Iblis menyeringai secara internal. 

Nyatanya, sabun batangan sederhana ini sangat ampuh untuk membersihkan dan 
menyegarkan Nyonya. Di negara ini, di mana debu pasir memenuhi udara, hanya 
menghabiskan hari di luar ruangan sudah tertutup debu. 

"Suatu kehormatan ... Tapi saya jamin fasilitas yang akan saya perlihatkan kepada Anda 
akan membawa lebih banyak kejutan dan kebahagiaan dalam hidup Anda, Nyonya." 

"Ooh, menyenangkan sekali." 

Meski senyum di wajah mereka, ada ketegangan di udara. Pada saat ini, seorang lelaki tua 
terhuyung-huyung keluar dari kereta, mengikuti Nyonya. 

"Hm. Ini desa yang Anda bicarakan, Nyonya? " 

"Sudah kubilang tunggu sampai aku meneleponmu, orang tua!" 

"Haf haf haf! Kesabaran menipis seiring bertambahnya usia. " 

Dia adalah seorang bangsawan tua, pedang berat tergantung di pinggangnya. Selubung biru 
menutupi matanya, dan dia membawa aura aneh tentang dirinya. Melihat orang tua itu, 
Raja Iblis sedikit mengangkat kewaspadaannya. 

"Nyonya, siapakah pria ini ...?" 

"Saya minta maaf untuk tamu saya yang terakhir ... Kakek dengan satu kaki di kuburannya 
adalah Comando Sambo. Seperti yang Anda lihat, matanya tidak bekerja. Saya pikir dia bisa 
menggunakan liburan kecil yang menyenangkan sebelum dia berhasil. " 

Kata-kata kasar seperti biasa, Nyonya ... Hormati yang lebih tua! 

"Bisakah, pak tua!" 

Nyonya memperkenalkan Sambo dengan rasa musuh yang menyenangkan. Menurut 
Nyonya, dia adalah pria pemberani yang pernah menjadi tangan kanan Marshall Harts. 
Beberapa tahun yang lalu, ketika dia melawan Hellbeast yang muncul di negerinya, dia 
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menderita cedera yang menghabiskan sebagian besar penglihatannya. Mendengar ini, Raja 
Iblis dan Tahara masing-masing memasang ekspresi simpatik. Membuat kontak mata 
sekilas, mereka langsung bertindak untuk menaklukkan rintangan tak terduga ini. 

"Saya sangat menyesal mendengar itu. Namun, saya memiliki dokter yang sangat kompeten 
dalam pekerjaan saya di sini. Dia bisa menyembuhkan lukamu, Pak, tanpa masalah. " 

"S-Siapa yang mengatakan itu ...!? Benarkah itu!?" 

Sambo berjalan ke arah Raja Iblis, tangannya terulur. Dengan lembut memegang salah satu 
tangannya, Tahara berbicara kepadanya dengan tulus. 

"Tuan ... Jika Anda suka, saya akan menunjukkan hal pertama padanya." 

"Y-Ya ... Tolong! Silahkan! Jika ada sedikitpun kesempatan, aku akan ...! " 

"Orang tua itu ... maaf membuatmu lebih banyak masalah." 

"Tidak ada masalah sama sekali. Jadi, Tahara ... Tolong antarkan tamu kita, "kata Raja Iblis 
sambil tersenyum, dan Tahara memimpin rombongan Nyonya ke rumah sakit lapangan. 
Melihat mereka pergi, Raja Iblis mengirim Komunikasi ... Untuk menjaga seseorang di 
bawah kendali, tidak diragukan lagi. 

------Rumah sakit lapangan di desa Rabbi. 

"Ini adalah..." 

"Silakan masuk." 

Nyonya, yang rahangnya menyentuh lantai saat melihat rumah sakit lapangan, melanjutkan 
masuk, dipimpin oleh Tahara. Hal pertama yang dia rasakan saat berjalan ke dalam gedung 
adalah kesejukan yang terkontrol dengan sempurna. Biasanya cuaca sangat panas di 
Holylight, dan meskipun Nyonya memiliki hak istimewa untuk menggunakan Batu Mantra 
Es dan Angin agar tetap dingin, Batu Mantra hanya dapat memengaruhi area kecil dalam 
satu waktu. Mendinginkan seluruh bangunan (seperti AC terpusat) akan menghabiskan 
biaya yang sangat tinggi di dunia ini. Nyonya, sebagian karena fisiknya, tidak menyukai 
panas lebih dari kebanyakan. Oh, berjam-jam yang dia habiskan untuk mencari solusi 
untuk keringatnya. Sekarang, yang mengherankan, dia bisa merasakan keringatnya mereda 
begitu dia melangkah ke dalam gedung. 

"Sangat keren di sini ... Berapa banyak Batu Mantra yang kamu gunakan?" 

"Tuan Kunai ... adalah pria yang cerdik." 

Nyonya telah bertanya kepada Tahara, tetapi jawaban yang dia berikan lebih kabur dari 
yang diharapkannya. Tanggapan semacam ini mungkin membuat orang lain kesal, tetapi 
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Nyonya tetap tidak terpengaruh. Faktanya, itu hanya menambah pesona misterius Raja 
Iblis. Hanya ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dimengerti oleh Nyonya sama sekali. 

(Saya belum pernah mendengar atau melihat bangunan seperti ini ...) 

Nyonya itu berjalan sambil menahan tangisnya dari waktu ke waktu. Nyonya telah 
mengalami hampir semua pengalaman di dunia ini, mulai dari barang langka, kemewahan, 
seni, dan pesta ... Tapi dia belum pernah memasuki gedung modern sebelumnya. 

"Ini ruang ujian. Silahkan..." 

Tahara membuka pintu dengan isyarat seremonial yang tidak sesuai dengan 
penampilannya, menunjukkan pasangan itu masuk. 

"Selamat datang, Nyonya. Dan Pak Sambo ... " 

Di dalam, Yu menyapa mereka dengan senyum cerah. Ada bermacam-macam peralatan, 
obat-obatan, tempat tidur sederhana, alat pengukur tekanan darah, timbangan, bahkan 
model anatomi. 

(Ini seperti aku mengembara ke dunia lain ...) 

Nyonya memikirkan ini dengan tulus. Pada titik ini, itu hampir menjadi lucu. Dengan 
tamparan keras di punggungnya, Nyonya mendudukkan Sambo di kursi. 

"Di sini, orang tua. Mari kita selesaikan! " 

"Kamu adalah salah satu cewek yang memaksa ... Pantas saja pria tidak pernah bertahan!" 

"Tutup jebakanmu, pak tua! Kamu sudah gila! " 

Setelah melihat bolak-balik mereka sambil tersenyum, Yu membuka penutup mata Sambo 
dengan 'permisi.' Ada sepasang pupil yang keruh dan sesuatu yang menyerupai bekas luka 
bakar merah di sekitar matanya. 

"Saya minta maaf, nona muda... Pasti tidak menyenangkan untuk dilihat. Aku mengambil 
racun dari Red Keelback. " 

"Saya melihat." 

"Sekarang aku tidak bisa melihat lebih dari siluet ... Akan sangat bagus jika bisa 
ditingkatkan, bahkan sedikit." 

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di negara kami, kami telah mengembangkan obat 
untuk ini. " 
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Yu menjawab dengan keyakinan yang menghibur. Sambo, masih dengan sedikit keraguan, 
tertawa kecil. Setiap dokter yang dia temui sebelumnya tidak bisa berbuat apa-apa. Racun 
yang kuat (seperti Red Keelback) bahkan sulit untuk disembuhkan oleh sihir, dan 
memperbaiki bagian anatomi yang rumit seperti mata tidak mungkin. 

"Berbaringlah di sini, tolong ..." 

Sambil membaringkan Sambo di ranjang bayi, Yu mengeluarkan botol kecil dari lemari 
obat. Hanya obat tetes mata yang memberikan sensasi menyegarkan. Membuka tutup 
botolnya, Yu mengingat perintahnya dari sebelumnya. 

Perlakukan dia seolah-olah Anda melakukannya dengan obat saja. Saya pikir Tangan Tuhan 
Anda mungkin terlalu mengejutkan untuk Nyonya. 

Begitu Yu memberikan tetes mata, Sambo mengeluarkan suara yang aneh. Siapa yang bisa 
menyalahkannya? Tetes mata yang begitu efektif tidak ada di dunia ini. Yu meletakkan ibu 
jarinya di mata Sambo, dan dengan lembut menggosoknya seolah ingin menggosok "obat". 
Dalam sekejap, ibu jarinya berubah menjadi pisau bedah, dan Yu mendorongnya ke dalam 
mata Sambo. Dia mengerang, tapi begitu tangan Yu meninggalkan wajahnya, pandangan 
Sambo berubah drastis. 

"Oh... Oh...!? Oh! " 

Sambo melihat dari kiri ke kanan, ke atas ke langit-langit, lalu ke kiri dan ke kanan lagi. 
Penglihatannya yang kusut dan terdistorsi disembuhkan. 

"Aku... aku bisa melihat! Mataku! Mataku kembali! " 

"Benarkah, pak tua ...? Kamu tidak bermain !? " 

"Oh, Nyonya! Berat badanmu bertambah! Apa yang kamu makan untuk membuat tubuhmu 
kembung !? " 

"Tutup mulutmu, dasar mayat berjalan!" 

Nyonya itu memukul kepala Sambo dengan sekuat tenaga, menjatuhkannya dari tempat 
tidur. Sambo terus tertawa terbaring di lantai. Sambil menahan isi perutnya, dia tertawa 
terbahak-bahak sampai sulit bernapas. Setelah beberapa saat, tawanya berubah menjadi 
isak tangis. 

"Aku... aku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi ... " 

Melihatnya seperti ini, Nyonya tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka memiliki 
hubungan rollercoaster yang panjang, dia belum pernah melihatnya menangis sebelumnya. 
Akhirnya, Sambo menyeka air matanya, berdiri tegak, dan melepaskan pedang dari ikat 
pinggangnya. 
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"Nona Muda, aku berhutang banyak padamu ... Terimalah pedang ini." 

Pedang yang ditawarkan Sambo tidak memiliki dekorasi yang sembrono, dan dibuat hanya 
untuk digunakan sebagai senjata. Dia telah bertahan bertahun-tahun di medan perang 
dengan pedang ini di sisinya. Sepotong jiwanya. Melihat ini, Nyonya berteriak frustasi. 

"Idiot! Wanita muda cantik apa yang menginginkan sebongkah logam seperti itu !? Dan 
Anda menyebut diri Anda seorang ningrat !? " 

"Sebongkah logam !? Pedang ini adalah pusaka dari keluarga Sambo .... " 

"Bisa kah! Kamu di sana, tolong lempar kakek ini kembali ke kereta! " 

Sesaat Tahara ragu-ragu atas perintah Nyonya. 

"... Pergi menemui Harts. Orang tua itu akan senang melihatmu seperti ini. " 

"I-Itu benar! Sir Harts ... Sambo akan kembali! " 

Sambo berlari keluar, dan Tahara mengejarnya. Setelah keduanya keluar, Nyonya 
menghela nafas panjang di ruang ujian yang sunyi. 

"Aku minta maaf atas semua keributan itu ... Aku akan membayarmu sebagai gantinya." 

Ini adalah ... Apakah kamu yakin? 

Apa yang Nyonya keluarkan dari sakunya adalah sebuah kotak kecil ... berisi Koin Suci 
Ramd. Nilainya bergantung pada pasar, tetapi nilainya setidaknya seratus medali emas. 
Meskipun Yu belum pernah melihat Koin Suci sebelumnya, dia merasakan sesuatu yang 
mistis tentangnya. Pembayaran ini sangat murah hati untuk perawatan medis. 

"Saya yakin. Terima kasih padamu, dua orang tua yang keras kepala akan berhutang 
padaku, sangat ... Dan itu bernilai selusin Koin Suci Ramd bagiku. " 

Nyonya itu tertawa dengan nada rendah hati. Faktanya, dia tidak akan membayarnya jika 
dia pikir perawatan itu tidak sebanding dengan keberuntungan kecil. Dia pasti akan 
mendapatkan keuntungan non-moneter untuk dinantikan. 

"Maka saya akan menerima ... Saya merasa kita akan memiliki hubungan yang sangat baik, 
Nyonya." 

"Apa keberuntungan. Seperti halnya saya." 

Mata mereka bertemu dan mereka saling tersenyum. Yang menakutkan, para wanita ini 
sepertinya memiliki beberapa kesamaan. 
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Nyonya 

(Kupu-kupu AKA Buttersauce) 

Ras: Manusia -- Umur: ?? 

 

Keterampilan: 

Kutukan Kupu-Kupu 

Sebuah kutukan penggemukan dilemparkan pada leluhurnya oleh iblis tertentu. 

Pemimpin yang lahir alami 

Bakat memimpin kelompok. Meningkatkan Karisma. 

Karismatik 

Memberi ketenaran di seluruh negeri. Meningkatkan Karisma dan Pesona (Manusia) secara 
besar-besaran. 

Permaisuri 

Menghasilkan rasa takut dari pria dan dukungan tanpa akhir dari wanita. Pengubah 
maksimum. 

Juri Karakter 

Keterampilan ini meningkat seiring bertambahnya usia. Mengevaluasi karakter lawan. 

Defy Destiny 

? 

 

Permaisuri yang mengatur suasana pesta di ibukota. Dia mengumpulkan dukungan luar 
biasa dari para istri bangsawan, membentuk asosiasi yang kuat. Di Holylight, dia 
menentukan tren. Karena tanahnya mengandung banyak tambang yang menghasilkan Batu 
Mantra yang cocok untuk elemen Tanah, kekayaannya tidak ada habisnya. 

 

Nyonya di Resor Mata Air Panas 
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(Ini adalah bangunan lain yang belum pernah saya lihat sebelumnya ...) 

Setelah Sambo meninggalkan desa dengan tergesa-gesa, Nyonya dibawa ke Resor Mata Air 
Panas oleh Kelinci jantan. Itu adalah bangunan aneh yang dia tidak tahu bagaimana 
menjelaskannya. Rumpun tanaman asing berjejer di tepi bangunan. Itu adalah ruang di 
mana Nyonya merasakan rasa hormat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. 

(Harmoni dan relaksasi, saya kira ...) 

Tidak seperti saudara perempuannya, Nyonya hampir tidak tertarik pada seni. Namun, 
mata kecantikannya sama tajamnya dengan mata saudara perempuannya. Dengan sekali 
melihat resor pemandian air panas, dia mengerti inti dari tempat itu. Ketertarikan Nyonya, 
berbeda dengan saudara perempuannya, adalah pada kesehatan dan kecantikan diri. 

(Ada rasa heran hanya dari melihatnya ...) 

Dia merasakan waktu berlalu secara ajaib di desa sederhana yang jauh dari keramaian dan 
hiruk pikuk kota. Ketika dia mendengarkan dengan cermat, dia bahkan bisa mendengar 
lonceng berbunyi tertiup angin. 

(Aneh sekali. Sepertinya aku masih kecil lagi ...) 

Dia bertanya-tanya mengapa. Nyonya mengingat masa kecilnya untuk pertama kalinya 
dalam beberapa tahun. Dulu ketika dia tidak tahu apa-apa, hanya berjalan sedikit lebih jauh 
di jalan, melewati jalan-jalan yang tidak dia ketahui, adalah sebuah petualangan besar. 
Kebanyakan orang pasti memiliki ingatan yang sama. Di tengah dentang lonceng yang 
pelan, Nyonya semakin tenggelam dalam ingatannya yang jauh. Ketika mereka masih kecil, 
Nyonya dan saudara perempuannya rukun. Mereka menjelajahi rumah mereka, dan 
bahkan menyelinap ke kota dari waktu ke waktu dan dimarahi bersama. Suatu kali, mereka 
telah memecahkan semangka di ladang tanpa izin siapa pun dan membagikan buahnya ... 

"Sungguh melodi yang indah ..." 

Bagaimana lonceng ini membangkitkan kepingan-kepingan hari yang telah lama berlalu? 
Nyonya tidak bisa tidak bertanya-tanya. 

"... Ini adalah apa yang kami sebut 'windchimes' di negara kami." 

"Lonceng angin..." 

Raja Iblis muncul seolah-olah menjawab panggilan Nyonya. Dengan jangkauan seremonial 
dari tangan, dia memimpin Nyonya ke resor. 

"Izinkan saya untuk secara resmi menyambut Anda ... ke dalam duniaku." 

Kata-kata itu memikat. Seolah-olah mereka terikat oleh mantra yang kuat, mereka akan 
berlama-lama di telinga Nyonya. 
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------The Hot Springs Resort, di desa Rabbi. 

"Selamat datang, Nyonya!" 

Nyonya dan Raja Iblis dengan bangga berjalan menyusuri lorong yang terdiri dari dua baris 
Kelinci laki-laki dengan tuksedo, semuanya menyapa Nyonya. Ketika mereka berdiri di 
depan gedung, pintu kaca bening terbuka dengan sendirinya, menyebabkan Nyonya 
tersentak. Dia melihat sekeliling untuk melihat bahwa tidak ada yang berjaga di pintu. Di 
dalam, bangunan itu ada dua kelinci yang mengenakan pakaian terbuka yang memalukan -- 
Kyon dan Momo dengan Setelan Kelinci mereka. Setelah pelatihan intensif oleh Tahara, dia 
telah memberi lampu hijau bahwa keduanya dapat mempertahankan tingkat layanan 
pelanggan yang diharapkan, meskipun untuk waktu yang singkat. Pakaian itu sangat 
memalukan sehingga Nyonya hampir tersipu malu untuk mereka. 

(Apa dengan ketidaksesuaian antara penghormatan yang tenang dari gedung dan pakaian 
ini ...?) 

Nyonya tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Dia yakin Raja Iblis tidak akan 
mendandani wanita seperti ini tanpa alasan yang bagus. Akhirnya, dia mencapai 
kesimpulan, mengingat tema kecantikan dan kebahagiaan yang Raja Iblis telah berulang 
kali sebutkan padanya. 

"Dua buah dari ... tidak, lambang pencarianmu ..." 

Kelinci jantan dan betina diberkati secara genetik dalam hal daya tarik fisik. Daya pikat 
mereka secara alami akan tumbuh dengan pakaian yang begitu terbuka. Seluruh tubuh 
mereka dipersenjatai, dengan cara tertentu. Nyonya melihat kedua kelinci ini sebagai 
representasi bahwa siapa pun yang sering mengunjungi tempat itu bisa menjadi secantik 
mereka. Iklan yang hidup, dengan kata lain. Setiap wanita yang akan mengunjungi tempat 
tersebut akan disambut oleh kelinci yang akan mengingatkan mereka untuk terus 
memperbaiki penampilan mereka. Ini pasti mengapa Raja Iblis mengalami kesulitan dalam 
mendandani mereka dengan cara ini dan menempatkan mereka di pintu masuk. 

"Hm ..." 

Raja Iblis tetap diam untuk waktu yang cukup lama sebelum menjawab Nyonya. Akhirnya, 
dia berbicara seolah-olah dia telah menyerah pada sesuatu. 

"Bersalah seperti yang dituduhkan ... Sepertinya aku tidak bisa menyimpan rahasia 
darimu?" 

Raja Iblis mengangkat bahu konyol. Ini bukanlah sikap yang sering dia tunjukkan. Melihat 
reaksi ini, Nyonya tampak sangat puas. Dia akhirnya mengalahkannya dalam beberapa hal. 

Namun, ketika Nyonya masuk ke dalam gedung, dia tercengang. 

(Tidak heran dia menyuruhku melepas sepatuku ...) 
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Di bawah kakinya ada lantai kayu yang bersih seperti cermin. Nyonya bahkan bisa melihat 
bayangannya sendiri di dalamnya. Namun, hal yang paling mencengangkan adalah pintu 
kertasnya. 

"Bagaimana ... kamu menemukan hal-hal aneh seperti itu ...?" 

Proses berpikir apa yang membuatnya menciptakan hal-hal seperti itu? Beberapa pintu 
bahkan dihiasi lukisan yang begitu rumit sehingga siapa pun akan ragu untuk 
menyentuhnya. Lukisan-lukisan tersebut berkisar dari burung bangau, kura-kura, atau 
kupu-kupu berwarna cerah. Semua lukisan ini berwarna cerah. Nyonya melihatnya sebagai 
karya seni lebih dari sekedar pintu. Sebuah karya agung dengan udara eksotis dan pesona 
luar biasa. 

"Mengubah mahakarya seperti itu menjadi sebuah pintu ... Kamu benar-benar ..." 

"Ini disebut Fusuma ... Mereka hanya memuaskan seleraku." 

"T-Taste ..." 

Mengapa dia mengubah karya seni yang tak ternilai menjadi sebuah pintu? Nyonya tidak 
mengerti. Karena orang-orang akan menyentuhnya terus-menerus, pasti kotor dan 
akhirnya hancur. Pada titik ini, sebuah bola lampu berbunyi di atas kepala Nyonya. 

"Tidak peduli seberapa kotornya, kecantikan tidak pernah pudar ... Itu pesanmu, bukan?" 

Ini adalah sentimen yang bisa disetujui oleh Nyonya sepenuh hati. Proses mempercantik 
diri seorang wanita dipenuhi dengan upaya luar biasa, dan beberapa di antaranya tidak 
selalu sebersih kelihatannya dalam keadaan lain. Kecantikan seorang wanita tidak dapat 
diraih tanpa upaya yang kurang rapi ... Nyonya bahkan dapat menganggap ini sebagai moto 
pribadinya. 

"Untuk mempersiapkan hal seperti itu alih-alih menyatakannya secara langsung... Apakah 
ini gagasan kebaikan Anda? Atau apakah Anda mengejek wanita yang belum 
menyadarinya? " 

"Hm ..." 

Raja Iblis tetap diam untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berbicara seolah-
olah dia sudah menyerah. 

"Untuk saat ini ... aku akan mengatakan keduanya." 

Kamu anjing yang licik. 

Nyonya tidak bisa menahan senyum. Dia melihat sisi halus dan sensitif dari pria megah dan 
mistis ini. Nyonya melihat ini saat Raja Iblis menguji kecerdasan wanita, sambil merasakan 
sekilas kerendahan hati pria itu. 
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Saat mereka berjalan menyusuri lorong, Nyonya melihat banyak vas, porselen, dan lukisan 
berbingkai di dinding. Masing-masing tampaknya menjadi mahakarya tersendiri. 

"Adikku akan panik ... jika dia melihat dunia seperti itu dipenuhi dengan seni ..." 

"Ha ha ha! Itu akan menjadi suatu kehormatan. " 

Ketika Nyonya tiba di pintu masuk pemandian air panas dengan mata bingung, Luna 
bergegas keluar dengan senyuman lebar. 

"Oh, Nyonya! Apa yang membuatmu begitu lama!? Ayo cepat! " 

"Wow, kamu cukup ceria hari ini." 

Biasanya, Luna tidak merasa nyaman berada di sekitar Nyonya dan pengaruhnya ... Tapi 
hari ini adalah cerita lain. Luna akhirnya bisa membual sesuka hatinya kepada permaisuri. 

"Kalau begitu aku akan meninggalkanmu sekarang. Silakan menikmati masa tinggal Anda. " 

Saat Raja Iblis mengatakan ini, Luna dengan gembira menarik tangan Nyonya dan 
menariknya ke area mata air panas. Keheningan yang lama tetap ada di lorong sesudahnya. 
Akhirnya, Raja Iblis menghela nafas panjang, dan bergumam pada dirinya sendiri. 

"Aku hanya bermain bersama ... Kuharap aku tidak mengelupas catnya." 

Menaruh rokok di mulutnya, Raja Iblis menuju ke lobi dengan kepuasan pekerjaan yang 
dilakukan dengan baik. 

------Hot Springs Resort, Tempat Tinggal Wanita. 

"Ayo, Nyonya. Ayo pergi!" 

"Suasana hatimu benar-benar baik hari ini, Luna kecil ..." 

Setelah melepas pakaian, mereka membuka pintu dan menemukan pemandangan yang 
belum pernah dibayangkan Nyonya sebelumnya. 
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Pertama-tama, areanya sangat besar. Ada bangunan seperti bak mandi dalam berbagai 
bentuk di sekeliling yang memenuhi seluruh tempat dengan uap putih. Ubin ditata dengan 
rapi di seluruh lantai. Begitu teliti, bahkan Nyonya yakin itu dibuat dan ditata dengan sihir. 
Di kejauhan, dia bisa melihat jalan setapak dengan bebatuan datar. Ruang di antara 
bebatuan itu dipenuhi dengan kerikil putih kecil. Ini, sungguh, dunia yang fantastis bagi 
Nyonya. 

"Apakah semuanya air panas...? Aku tidak percaya itu ... " 

"Ada mandi air dingin juga." 

Bukan itu intinya, pikir Nyonya, tetapi memutuskan untuk menyimpannya sendiri untuk 
saat ini. Ada begitu banyak hal yang tidak dia mengerti tanpa Luna menjelaskannya 
padanya. Saat Luna menekan semacam tombol, seuntai aliran air panas yang kuat dan tipis 
keluar. 

"A-Apa ini ...!? Formasi Stell Stones apa yang bisa ...!? " 

"Ini disebut pancuran. Sekarang, mari kita bersihkan dulu. " 

"Izinkan saya untuk mencuci punggung Anda, hoppity." 

Dengan sebatang sabun dan handuk di tangan, Kyon mendekati dan mencuci punggung 
Nyonya dengan efisien. Dengan tubuh besar Nyonya dalam pikiran, Kyon telah berlatih. 
Akibatnya, Momo mengalami sakit punggung, tetapi usahanya sepertinya membuahkan 
hasil. Sementara Nyonya, karena dia tidak bisa menjangkau bagian punggungnya sendiri, 
terbiasa meminta seseorang mencucinya untuknya, sabun di sini terasa sangat 
menyegarkan. Ini wajar saja, karena batang sabun sekali pakai yang dibuat untuk dilempar 
ke arena dan sabun batang paling atas yang disimpan di Hot Springs Resort memiliki 
statistik yang berbeda. 

"Aku bisa merasakan setiap titik kotoran meninggalkan kulitku ..." 

"Baik? Saya tidak bisa hidup tanpa ini lagi. " 

Luna juga membasuh diri dengan sungguh-sungguh. Semakin banyak dia menggosok, 
semakin bersih kulitnya. Pada akhirnya, Kyon membilas sabun dari Nyonya dengan 
pancuran. Nyonya merasa seperti telah mengupas seluruh lapisan kulit. Sekarang, Momo 
berdiri di belakang Nyonya dengan sebotol sampo dan kondisioner, mencuci rambut 
sambil memijat kulit kepalanya. Latihannya melawan Kyon juga membuahkan hasil. 
Melalui pelatihan yang ketat, setiap helai bulu Kyon, sampai ke telinganya, menjadi sehalus 
sutra. Momo menggerakkan jarinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun (seperti yang 
Tahara perintahkan padanya untuk tidak berbicara). Jari-jarinya menari, seolah memijat 
setiap helai rambut di kepala Nyonya. Merasakan debu dari rambutnya dan kotoran dari 
kulit kepalanya membasuh, dia tidak bisa menahan erangan. 
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"Ahhhh ..." 

Matahari Holylight menyinari para wanita di sini dengan keras. Nyonya bisa merasakan 
kerusakan itu sembuh dalam hitungan detik. Sampai batas tertentu, sampo memang 
membersihkan rambutnya, dan kondisioner memang memulihkan beberapa kerusakan. 
Setelah mandi lagi untuk membilas kulit kepalanya, Nyonya menggumam kegirangan. 

"Aku sudah merasa sangat puas ..." 

Nyonya merasa bahwa pengalaman ini saja layak membayar beberapa koin emas. 
Mendengar ini, Luna langsung menolak. 

Nyonya! Apa yang sedang Anda bicarakan!? Aku hanya braggi -... Maksudku, 
menunjukkanmu hal-hal bagus! " 

"Kamu keras kepala dan jujur seperti biasa, Luna kecil ..." 

Nyonya tidak bisa menahan tawa, tapi itu menyegarkan. Dibandingkan dengan dunianya 
yang biasanya berupa orang-orang yang mengenakan topeng berlapis-lapis, tidak pernah 
mengutarakan pikiran mereka atau memberikan jawaban langsung -- dunia di mana 
cangkang berongga menari-nari satu sama lain -- seseorang seperti Luna praktis adalah 
spesies yang terancam punah. 

Nyonya! Ayo pergi!" 

"Ya, Luna kecil ..." 

The Madame Roars 

"Masuk ke sini dulu, Nyonya. Ini disebut mata air karbonik. " 

"Ini mandi yang aneh ..." 

Melihat gelembung kecil berkumpul di permukaan air, Nyonya menunjukkan sedikit 
cemberut. Luna, di sisi lain, tidak ragu untuk mencelupkan seluruh tubuhnya tepat dengan 
ekspresi yang benar-benar santai. Nyonya tidak bisa membayangkan Luna memalsukan 
kebahagiaan ini. Nyonya dengan hati-hati melangkah ke mata air sebelum terjun. Airnya 
tidak terlalu panas, melainkan cukup hangat sehingga dia merasa bisa tinggal di dalamnya 
untuk waktu yang lama. 

Dengan mata terpejam karena puas, Luna memanggil Nyonya di sampingnya. "Jangan 
bergerak, Nyonya ... Gelembungnya akan menempel padamu." 

Nyonya tidak mengerti apa yang dia maksudkan pada awalnya sampai dia melihatnya 
terjadi. Gelembung benar-benar mulai menempel di kulitnya. 

"Ini adalah..." 
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Manfaat pegas karbonik yang paling menonjol adalah meningkatkan sirkulasi. Ini 
membantu mencegah tekanan darah tinggi, diabetes, dan pembekuan darah, serta 
mengurangi gejala penyakit ini. Sirkulasi yang lebih baik mengurangi kepekaan terhadap 
dingin, serta nyeri bahu, punggung, dan sendi. Untuk seseorang dengan ukuran Madame, 
ini adalah obat yang sempurna. 

"... Luar biasa ... Saya merasa tubuh saya sedang dibebaskan ..." 

Karena Nyonya menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mempercantik diri, dia 
segera merasakan efek dari pemandian air panas. Dia telah menghabiskan banyak uang 
dan waktu untuk tubuhnya. Bisa dikatakan dia memiliki kesadaran super tentang fisiknya. 
Dia tidak pernah bertambah berat badan sebanyak ini karena pilihan sejak awal. Gen 
keluarga adalah penyebabnya, dan saudara perempuannya (bersama dengan orang tuanya 
yang telah meninggal) semuanya bertubuh pegunungan. Ketika dia masih kecil, Nyonya 
diejek dan dihina oleh bangsawan lain, dan hidup melalui pengalaman menyedihkan di 
kancah pesta. Masa-masa sulit itu mendorong Nyonya ke jalan mempercantik diri dan 
saudara perempuannya menemukan keindahan dalam seni. 

"Oh, Nyonya ... Air ini juga bermanfaat bagi kulit Anda." 

Dengan itu, Luna dengan lembut menyiram wajahnya dengan air. Dia tidak berbohong. 
Mata air karbonat bekerja sebagai semacam pembersih lembut dan mencegah kerusakan 
pada kulit. Mendengar ini, Nyonya bergegas memercikkan air ke wajahnya juga. 

"Kerusakan di kulit saya ..." 

Tentu saja, efek ini tidak langsung terjadi, kecuali untuk efek yang sangat halus. Tetap saja, 
Nyonya bisa merasakan mata air memperbaiki kulitnya. 

"Baiklah, Nyonya! Ayo lanjutkan ke yang berikutnya! " 

"Ap ... T-Tunggu, Luna kecil ..." 

"Ayolah!" 

Menarik Nyonya keluar dari bak mandi tanpa ampun, Luna menyeretnya ke mata air 
berikutnya. Bahkan, jika hanya untuk Nyonya, Luna bertugas sebagai pemandu wisata yang 
sempurna di fasilitas tersebut. Jika dibiarkan sendiri, Nyonya akan menghabiskan waktu 
berjam-jam di mata air karbonik. Luna adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa 
bertindak begitu berani di sekitarnya. 

"Berikutnya mandi herbal. Baunya sangat enak! " 

"Herbal, katamu ..." 
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Dia dibawa ke serangkaian lima bak, masing-masing cukup besar untuk memuat Nyonya 
dengan mudah. Beberapa dari mereka terlihat imut dan suka diemong sementara yang lain 
lebih menggoda. 

Ini adalah favoritku! 

Luna melompat ke dalam bak mandi berlabel 'Pink & Gold.' Yang lainnya diberi label 
'Yellow Beam,' 'Night Fever,' 'Green Forest,' dan 'Deep Blue.' Nyonya memutuskan untuk 
mandi di air zamrud, karena memiliki warna yang sering dia pakai. Inilah Green Forest, 
pemandian yang membangkitkan citra pagi yang segar di hutan. Ada total 35 mandi herbal 
(jika Anda dapat menyebutnya begitu), dan pemilihan lima jenis berubah setiap hari. 
Pemandian ini dipilih sepenuhnya secara acak, sehingga mustahil bahkan Raja Iblis untuk 
memprediksi pemandian mana yang akan diterapkan pada hari tertentu. 

"Hutan ... baunya sangat menyegarkan." 

Untuk boot, bak ini didesain untuk dinikmati sambil berbaring. Masing-masing bak 
memiliki sandaran kepala logam yang didinginkan dengan mengalirkan air dingin, 
memungkinkan penghuni untuk tinggal lebih lama. Tampaknya cukup mudah untuk 
tertidur di salah satu bak ini. 

"Aroma ini langsung meresap ke dalam kulitmu!" 

Melihat Luna berseru dengan gembira, Nyonya tidak bisa menahan senyum. Holy Maiden 
kecil telah banyak berubah, akhir-akhir ini. Dia selalu lugu, tapi juga biasa membawa udara 
berbahaya yang membuat orang lain menjaga jarak, seolah dia selalu memamerkan 
taringnya. 

"Ah ... Kamu telah jatuh cinta, Luna kecil." 

"H-hah !? A-Apa maksudmu !? " 

"Jangan coba-coba menyangkalnya. Anda sedang jatuh cinta dengan Raja Iblis itu, bukan? " 

"DD-Jangan bodoh! Kenapa aku harus ...!? " 

Melihat reaksi ini, Nyonya terkekeh. Bahkan untuk seseorang yang belum pernah jatuh 
cinta sebelumnya, reaksi Luna terlalu jelas. Itu hampir membuat Nyonya tersipu juga. 

"Dia orang yang tangguh, Luna kecil. Dia tidak akan jatuh cinta pada wanita tua mana pun. 
Anda harus benar-benar memperbaiki diri sendiri. " 

Sejauh Madame dianggap, Raja Iblis bukanlah keberadaan biasa. Membangun fasilitas ini 
adalah satu hal, tetapi dia telah mendengar desas-desus bahwa dia mengalahkan 
sekelompok setan dalam sekejap, dan juga bahwa dia meledakkan Iblis tingkat menengah 
seolah-olah dia sedang bermain dengan mainan. Nyonya tidak akan terkejut mendengar 
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bahwa dia bukan manusia biasa. Meskipun demikian, meskipun demikian, Nyonya tidak 
akan keberatan sedikit pun. 

(Raja Iblis itu melihat nilai penting dalam diriku ...) 

Jika tidak, dia tidak akan diperlakukan begitu luar biasa. Kemudian, pikirnya, yang harus 
dia lakukan hanyalah meningkatkan nilainya bagi pria itu. Untuk bangsawan berkekuatan 
tinggi seperti dia, hubungan seperti bisnis bukan hanya hal biasa, tapi lebih disukai. Tidak 
ada yang lebih menghiburnya daripada situasi win-win. 

"SSSSS-Berhenti bicara tentang dia! Kita pergi ke yang berikutnya! " 

"T-Tunggu, Luna kecil ... Biarkan aku setidaknya berendam sebentar." 

"Tidak! Tidak tidak Tidak!" 

Dengan wajah merah cerah, Luna menarik Nyonya kembali dan dengan penuh semangat 
memimpin jalan. Tujuan mereka selanjutnya adalah sauna. Sauna garam, pada saat itu. 
Kemudahan khusus ini dan Nyonya tampaknya ditakdirkan untuk menjadi. 

Ini adalah sauna garam. 

"Garam..." 

Holylight memiliki pegunungan besar di selatannya, memisahkan negara dari laut. Karena 
itu, garam adalah barang impor di sini, dan jauh dari murah. 

Saat Luna membuka pintu, sejumlah uap yang nyaman mengalir keluar. Isi ruangan itu 
mengejutkan Nyonya. Dengan beberapa kursi dan bangku di sana-sini, ada tumpukan 
garam yang sangat besar di tengah ruangan. Yang lebih mengejutkan, lantainya dilapisi 
garam yang cukup untuk mengubur pergelangan kakinya. Ruangan itu ditutupi selimut 
putih. 

"Ini seperti... salju. Saya pernah melihatnya di negara-kota, lama sekali. " 

Sementara Nyonya mengingat kenangan tertentu, selimut putih itu benar-benar jatuh dari 
langit tanpa biaya. Ruang putih di depannya sekarang memiliki arti yang jauh berbeda. 

"Ayo, Nyonya. Duduk. Aku akan menunjukkan kepadamu talinya. " 

"A-Baiklah ..." 

Luna memberi instruksi dengan bangga, seolah-olah dia adalah seorang profesor di bidang 
itu. Meskipun hanya mempelajari semua ini dari Yu tempo hari, Luna bertindak seolah-olah 
dia adalah seorang ahli berpengalaman. Selain itu, menggunakan sauna garam tidak terlalu 
sulit. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu di dalamnya sampai dia mulai 
berkeringat, lalu mencairkan sedikit garam di kulitnya sebelum menggosokkannya. Setelah 
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beberapa saat, dia akan membilasnya, dan mengulangi prosesnya. Efek dari sauna, 
bagaimanapun, adalah segala sesuatu yang wanita inginkan. Melakukan ini di wajah akan 
menghilangkan minyak dan kotoran, memperbarui kulitnya. Meskipun berbahaya untuk 
bertindak terlalu jauh, scrub sedang dikatakan dapat menghilangkan sel-sel kulit yang 
mengeras, mencerahkan kulit secara keseluruhan. 

"Saya mencobanya kemarin, dan hasilnya luar biasa." 

"Betulkah...?" 

Luna menyadari bahwa Nyonya itu bukanlah dirinya sendiri, tetapi melanjutkan 
ceramahnya. Efek garam pada wajahnya tidak seberapa dibandingkan dengan pengaruh 
garam pada tubuhnya. Saat dioleskan ke tubuhnya, garam akan memiliki efek 
menghilangkan lemak. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi Nyonya. Di dunia 
mana pun, lemak sulit dihilangkan. Dalam kasusnya, tidak peduli seberapa banyak dia 
berolahraga, memikirkan dietnya, atau mencoba benda ajaib apa pun yang bisa dia 
dapatkan, lemaknya tetap membandel. Saat dia mengulangi proses menggosok garam, 
berkeringat, dan berkumur, ekspresi Nyonya berubah. Dia bisa merasakan efek dari 
rutinitas itu. Ini secara drastis meningkatkan metabolisme dan mulai membakar lemak. 
Terlebih lagi, dia dapat menargetkan bagian tertentu dari tubuhnya. Jika ruangan ini adalah 
sauna biasa dengan garam biasa, efeknya akan berbeda untuk tiap orang, tetapi tidak akan 
segera mendekati. Sama seperti roda di sumur, fasilitas ini dibuat sebagai bagian dari 
Game. Pengaturannya menjamin hasil. Sama seperti 2 tambah 2 sama dengan 4, kulit 
Nyonya akan direvitalisasi, dan lemaknya akan mencair. Itu tak terhindarkan menurut 
pengaturan fasilitas. 

"Lihat? Kulitmu akan bersinar, dan bahkan pahamu akan ... Nyonya? " 

"Ogh ..." 

"Ada apa, Nyonya !?" 

"Ogh .... Orghhhhhhhhh!" 

Ahh! 

"Ooooohhhhhhh yeahhhhhhhhh!" 

Nyonya meraung. Itu adalah raungan yang menggelegar, seperti suara seorang pejuang di 
medan perang. Siapa yang bisa menyalahkannya? Dia merasakannya. Tidak, dia 
mendengarnya. Dia mendengar lapisan lemak tebal di bawah kulitnya menjerit kesakitan. 
Itu berteriak ketakutan saat menghadapi musuh yang tak terhindarkan. Belum pernah 
sebelumnya dalam hidupnya dia bisa mendengar jeritan itu. Sekarang telinganya 
berdenging! 

"A-Apa itu !? Apa kamu marah!? Sesuatu yang tidak kamu sukai ...? " 
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"Luna Kecil. Saya sudah membuat keputusan. " 

"A-Apa ...?" 

"... Aku akan pindah ke desa ini. Hari ini." 

"Apa!?" 

------Di kamar Pine di Resor Mata Air Panas, pada malam yang sama. 

Ada dua kasur di kamar. Luna sudah tertidur di salah satunya. Nyonya berbaring di kamar 
lainnya, diam-diam menatap langit-langit. Dia bertemu dengan lebih terkejut melihat 
bagian dalam ruangan, bagian yang paling menakjubkan adalah lantai yang ditenun dari 
rumput aneh. Itu hanya lantai tatami, tentu saja, tapi itu hal yang sangat aneh bagi Nyonya. 
Namun, begitu dia terbiasa, lantai itu tampak sangat indah. Mungkin fakta bahwa itu adalah 
warna favorit Nyonya (bersama dengan aromanya yang menyenangkan) yang berhasil. 

(Pada tingkat ini, saya pikir saya akan benar-benar tertidur ...) 

Tubuh besar Nyonya selalu berderit di malam hari. Tidak peduli tempat tidur apa yang dia 
gunakan, suara yang mengganggu tetap ada. Karena frustrasi karenanya, Nyonya menjadi 
terbiasa dengan malam tanpa tidur. Faktanya, dia telah mengembangkan insomnia yang 
parah pada saat ini. Tapi sekarang, kasur bawah yang dibuat di Empire membuai tubuhnya 
dengan mudah. Ia bahkan menahan Nyonya dengan kelembutan dan ketangguhannya yang 
luar biasa. Sepertinya mengejeknya dengan senyuman kurang ajar, seolah mengatakan 
'menurutmu ini berat?' 

(Tempat tidur yang riuh dan tampan ...) 

Dapat dipercaya, namun menjengkelkan. Dengan emosi yang campur aduk, Nyonya bisa 
merasakan istirahat malam yang baik menimpanya untuk pertama kalinya dalam beberapa 
dekade, karena dia akhirnya lega dari suara yang menjengkelkan itu. 

Pindah? Anda tahu seseorang dari status Anda tidak bisa begitu saja naik dan bergerak 
seperti itu! 

Saat tidur menggendongnya, Nyonya mengingat percakapan mereka sebelumnya: 

"Iya. Relokasi oleh seseorang seperti saya tidak akan pernah diterima. Skenario terburuk, 
mereka akan mengira saya membuat sekutu di bawah tanah untuk melakukan kudeta. " 

"T-Lihat ...?" 

"Tapi ada satu preseden ... atau celah untuk itu." 

"Jalan keluar?" 
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"Tepat sekali. Rehabilitasi." 

Faktanya, ada beberapa kasus dimana bangsawan tua dengan penyakit mematikan pensiun 
ke pedesaan yang jauh. Ada juga contoh di mana seorang bangsawan sekarat telah 
menabrak rumah teman perang untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya, meskipun 
singkat, dengan temannya. Dalam beberapa kasus, pasien telah pindah ke luar negeri untuk 
rehabilitasi di bawah pengawasan dokter terkenal. Karena tidak ada negara di dunia ini 
yang memiliki pengobatan yang sangat maju, kebanyakan tidak ada yang peduli dengan 
cobaan seperti itu, dan bahkan ketika mereka melakukannya, itu jarang disetujui. Meskipun 
ini adalah contoh ekstrim, mereka bisa menjadi preseden jika ada dorongan untuk 
mendorong. Tentu saja, Nyonya sendiri benar-benar sehat tanpa penyakit. 

(Siapa peduli rintangan apa yang harus saya lewati?) Pikir Nyonya, dengan tekad yang 
pantang menyerah. Dia ingat betapa dia telah diturunkan karena berat badannya. Terkenal 
di kancah pesta, dia selalu ditertawakan di belakang punggungnya. Saat ingatan jauh 
datang kembali, kemarahan menyala di dalam dirinya. Dia telah menutup bisikan dan tawa 
dengan kekuatan dan pengaruhnya, tetapi dia tidak bisa menyerah untuk menjadi cantik. 
Dengan tekad di benaknya, Nyonya menutup matanya. 

(Aku menentang takdirku ...!) 

Tekad dan kerinduannya sebagai seorang wanita akan terbang bermil-mil di atas pikiran 
beberapa Raja Iblis dan akhirnya mengguncang seluruh bangsa. 

Skema Licik Raja Iblis 

(Saya tidak berharap dia ingin tinggal di sini ... Ini lebih dari yang diantisipasi.) 

Raja Iblis dan Nyonya sedang menikmati sarapan dengan santai di lobi. Sebuah koto, harpa 
tradisional Jepang, dimainkan di speaker, menambah suasana. Sementara masing-masing 
dari mereka memiliki niat yang sangat berbeda, mereka berdua berbagi senyuman. 

"Saya melihat. Jika tidak ada konsekuensi hukum di sini, saya tidak keberatan sama sekali. " 

"Terima kasih, Tuan Raja Iblis." 

"Saya memang memiliki beberapa ketentuan, namun ..." 

Ini dia, pikir Nyonya. Dia mengharapkan dia untuk meminta harga yang layak untuk 
permintaannya yang tidak biasa. Tentu saja, Nyonya bersedia melakukan apa saja. 

"Setelah memperhitungkan ruang yang kami butuhkan, ada tiga puluh kamar yang tersedia 
untuk tamu di resor ini. Saya ingin Anda membuat daftar tamu untuk tinggal di sini, 
Nyonya, dan saya ingin menyerahkan pilihannya kepada Anda. " 

Nyonya tersentak. Mempertimbangkan pengalamannya yang luar biasa dari hari 
sebelumnya, Nyonya yakin bahwa setiap wanita di dunia ini ingin mengunjungi fasilitas ini 
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... Dan mereka akan membayar berapa pun harganya. Sekarang Nyonya ditugaskan untuk 
mengatur daftar tamu. 

(Di sana. Aku tidak harus berurusan dengan beberapa bangsawan kotor. Aku akan 
menyerahkan tanggung jawab itu padanya.) 

Di pihak penerima niat Raja Iblis, Nyonya gemetar. Karena dia diberi kebebasan 
memerintah untuk menyetujui atau menolak tamu tertentu, dia akan memegang kekuasaan 
mutlak atas orang itu, tidak peduli siapa mereka. 

Tapi Raja Iblis melanjutkan. 

"Dan satu hal lagi. Tidak peduli siapa itu, mereka hanya bisa menginap satu malam dalam 
satu waktu. " 

"Satu malam ..." 

(Duh. Saya harus mendapatkan banyak pelanggan dan meminta mereka menyebarkan 
berita melalui selentingan.) 

Di sisi lain niat Raja Iblis, Nyonya gemetar kegirangan. Suatu malam di fasilitas surgawi ini, 
kemudian dikirim kembali ke negeri mereka keesokan harinya. Dia membayangkan bahwa 
semua orang akan hancur. Jika dia dalam kesulitan itu, dia akan menendang dan berteriak 
dengan sekuat tenaga. 

"Anda benar-benar ingin memberi saya kekuatan, bukan, Tuan Raja Iblis ...?" 

Siapa pun yang mendengar desas-desus itu harus memohon kepada Nyonya, dan mereka 
tidak akan berhenti seketika atau dua kali. Adapun orang-orang yang sudah memiliki 
kesempatan untuk menikmati resor, mereka akan semakin putus asa. Secara alami, 
permohonan ini akan melibatkan uang dan barang yang datang padanya. Tak seorang pun 
di lingkungan Nyonya begitu miskin sehingga meminta bantuan tanpa memberikan 
kompensasi. Bagi siapa pun yang melihat ke dalam, dia akan tampak berdiri di depan 
gerbang mutiara dengan suara mutlak atas daftar mereka yang bisa masuk. Popularitasnya 
hanya akan meroket. 

"Kekuatan ... Huh. Saya hanya sekutu wanita yang mencari kecantikan. " 

Mendengar hal tersebut, Nyonya tahu bahwa tidak ada wanita yang tidak menginginkan 
kecantikan. Berapapun usianya, seorang wanita akan selalu menjadi wanita. 

"Jadi, Anda akan memiliki setengah dunia di bawah ibu jari Anda, Tuan Raja Iblis." 

Secara alami, separuh dari populasi dunia ini adalah laki-laki, dan separuh lainnya 
perempuan. Untuk mengontrol semua wanita berarti menempatkan setengah dari seluruh 
dunia dalam genggamannya. 
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"Hm ..." 

Raja Iblis tetap diam untuk waktu yang cukup lama sebelum berbicara lagi, dengan lembut. 

"Saya tidak ingin mendapatkan semua. Setengah biasanya berhasil. " 

Tanggapan jujur Raja Iblis adalah 'Saya sedang berbicara tentang mata air panas. Di planet 
apa dia? ' tapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan berhasil membuat sesuatu 
yang misterius dan samar-samar. Dia melanjutkan sikapnya bahwa segala sesuatunya akan 
berhasil selama dia bermain bersama. Dari luar, dia adalah perwujudan gravitas. Faktanya, 
bisa dikatakan bahwa Nyonya melompat ke kesimpulan sementara Raja Iblis terlalu naif. 
Nyonya telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam perebutan kekuasaan, 
sementara Raja Iblis hanya ingin mendapatkan uang dan membersihkan namanya. 

"Kamu benar. Para wanita dari negara ini kuat ... Seperti yang Anda amati, Tuan Raja Iblis. " 

"Ha ha ha. Betapa menghibur. " 

Meskipun niat mereka saling merindukan satu mil, situasi menang-menang aneh mereka 
diamankan. 'Menang-menang' benar-benar cara terbaik untuk menggambarkannya: itu 
melibatkan keindahan, kekuasaan, popularitas, uang, dan ketenaran bagi kedua belah 
pihak. Semua ini adalah seluk-beluk dunia mana pun, dan sangat berharga. Bagi siapa pun 
yang ingin menentang Raja Iblis dan Nyonya, tim tag mereka adalah mimpi buruk. 

Dan Raja Iblis yang licik ini tidak lupa mengatakan hal yang benar di sini. Anehnya, itu 
bahkan bukan sanjungan kosong, tapi datang dari pengamatan yang jujur. 

"Kamu terlihat lebih bersinar dari kemarin, Nyonya ..." 

"Oh, ahli sanjungan, seperti biasa ..." 

Nyonya sudah terbiasa diberi makan baris ini. Dia telah mendengar semuanya, dan setiap 
kali, dia tidak terpengaruh. Di satu telinga dan keluar di telinga lainnya. 

...Tapi kali ini berbeda. Ketika pria di depannya -- ketika Raja Iblis -- mengatakannya, itu 
membawa beban yang berbeda. 

"Jika Anda ingat, Nyonya, saya hanya mengatakan yang sebenarnya ..." 

Mata Raja Iblis menembus Nyonya. Kehadirannya yang luar biasa membekukannya. 

"Itu benar ... dan kamu juga berkata ..." 

"Itu semua yang aku katakan ..." 

"Menjadi kenyataan." 
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Mereka menyelesaikan kalimat tersebut secara serempak. Nyonya dengan riang tertawa. 
Raja Iblis meletakkan tangan di dadanya, memberi isyarat seolah-olah dia telah melakukan 
trik sulap. Sarapan yang sangat damai, memang. 

------Benteng Suci di Holylight. 

"Bagaimana ... bisa ini ..." 

Membaca dokumen yang dikirim, White merasakan menggigil di punggungnya. Yang 
mengejutkan, Madame Buttersauce memberi tahu White bahwa dia ingin merehabilitasi di 
desa Rabbi. Bagaimana ini mungkin? 

"Kamu baru saja mengadakan pesta mewah beberapa hari yang lalu ...!" 

Penglihatan White gagal. Nyonya itu, yang selalu menjadi pusat pesta dan penikmat segala 
sesuatu yang mencolok, yang sedang memulihkan diri di desa Rabbi, di semua tempat? Itu 
bahkan tidak lucu. Sejauh yang White sadari, sama sekali tidak ada apa-apa di desa itu. Dia 
merasa terhina, bahkan diejek. 

"Pindah ke desa terpencil ... Oh!" 

Pada titik ini, sesuatu muncul di benaknya. Desa Rabbi adalah tempat Luna, nyonya tanah, 
baru-baru ini secara sukarela mengambil alih pemerintahan penuh. Biasanya, White akan 
senang karena adiknya semakin dewasa, tapi kali ini berbeda. Di belakang saudara 
perempuannya, White bisa melihat bayangan mengerikan dari Raja Iblis menjulang. 

"Pertama adikku, dan sekarang Nyonya Kota Suci ...!" 

Mimpi buruk White semakin memburuk. Permaisuri pesta memiliki pengaruh luar biasa di 
antara istri bangsawan. Apa yang dia katakan menjadi tren, yang berarti dia bahkan 
memiliki kekuasaan atas perekonomian. Makanan apa pun yang dia puji dibersihkan dari 
rak, dan restoran apa pun yang dia kritik praktis gulung tikar. Bagi sebagian orang, Nyonya 
adalah bom waktu berjalan, sementara dia adalah dewi kekayaan bagi orang lain. Inilah 
sebabnya mengapa dia adalah salah satu tokoh paling sulit ditangani di negara ini. 
Misalnya, Marshall Harts menjaga jarak yang sangat jauh darinya, sementara Dona Dona, 
ketika dia tidak sibuk bertingkah jijik olehnya, kadang-kadang membuat Madame semakin 
pucat. Mereka berdua tahu bahayanya membuat musuh dari sekelompok wanita kuat. 

"Bagaimana dia bisa ...? Lebih penting lagi, apa yang dia coba ... Oh! " 

Saya hanya meminta Anda untuk melihat apa yang akan saya lakukan dan menilai saya 
sendiri. Saya selalu menunjukkan siapa saya lebih baik daripada saya menjelaskannya. 

White mengingat apa yang dikatakan Raja Iblis. Mengingatnya sekarang, pernyataannya 
sangat mencengangkan. Dia benar-benar menunjukkan apa yang dia mampu daripada 
menceritakannya. 
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"Aku ... mengerti ... Itu adalah deklarasi perang ..." 

White tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Di Holy Castle, menghadapnya, 
yang tertua dari Holy Maiden, Raja Iblis telah membuat pernyataan perang yang kurang 
ajar. White ingat betapa sombong dan liciknya Raja Iblis muncul saat dia melakukannya. 
Deklarasi di tengah-tengah markas musuh, tepat di hadapan pemimpin musuh? Itu tidak 
pernah terdengar. Dengan realisasi ini, White tidak memiliki kata lain untuk 
menggambarkan pria itu ... kecuali Raja Iblis. 

"Ratu, baca ini ..." 

Tidak seperti biasanya, White mendorong dokumen itu ke arah Queen, yang telah duduk-
duduk dengan kaki di atas meja bundar. Dia mengambil dokumen itu dan membacanya 
dalam hati. Kakinya dengan menggoda mengintip dari celah roknya. Dia sama sekali tidak 
terlihat seperti pejabat pemerintah yang sedang membaca dokumen penting. 
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"Rehabilitasi, ya ... Kenapa tidak?" 

"Hei! Tidak sesederhana itu! " 

"Apa bedanya siapa yang pindah kemana?" 

"Pikirkan tentang itu, Ratu. Ini berarti Nyonya telah dihancurkan oleh Raja Iblis! " 

Ratu menatap langit-langit, sama sekali tidak tertarik. Kurangnya minatnya begitu teliti 
sehingga hampir mengesankan untuk ditonton. 

"Raja Iblis, Raja Iblis, Raja Iblis ... Luna naksir dia. Itu dia." 

"Keren untuk ... Bagaimana kamu puas dengan menyederhanakan hal-hal seperti itu !?" 

"Ya, kamu belum melihatnya. Aku melihat Luna yang bodoh di Yahooo ... Benda bodoh itu 
tampak seperti wanita sejati. " 

"Apa gerangan yang kamu sedang bicarakan...!?" 

Sementara kemarahan White semakin memanas, Ratu masih tidak terpengaruh, kakinya 
terlempar ke atas meja, dan tangannya di belakang kepalanya. Perwujudan remaja 
pemberontak. 

"Bodoh itu sedang jatuh cinta ... Biarkan saja dia." 

"Kasmaran...!? Ini adalah krisis nasional! " 

Melihat White menjerit, Ratu mengejek. Untuk beberapa alasan, dia memandang White 
dengan belas kasihan. Luar biasa, Ratu melepaskan kakinya dari meja, dan membawa 
tangannya ke depan dadanya. 

"Aku rasa kamu tidak akan mengerti, kak. Kau benar-benar persegi ... Kuharap kau juga 
menemukan seseorang. Aku akan memanjatkan doa Perawan Suci untukmu. " 

"Aku tidak butuh belas kasihanmu! Saya mencoba untuk melakukan percakapan yang 
serius! " 

Sambil menahan tawa, Ratu berdoa. Begitu dia menutup matanya dan menggenggam 
tangannya, Ratu menjadi gadis malaikat yang sempurna. Holy Maiden yang sempurna. Pria 
mana pun akan berhenti dan menatap. 

"Oh bagus ... eh, siapa lagi itu? Di atas sana ... Pastikan adikku tidak jadi pembantu, ya? ... 
Dan Sir Zero ... Aku mencintaimu. Kaulah cinta dalam hidupku. " 

"Kamu hanya ingin mengeluarkan bagian terakhir, bukan !?" 

"Tuan Zero ..." 
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"Kamu belum selesai !?" 

Hari lain di Holy Castle dipenuhi dengan keributan. 

20% Pertandingan 

"... Oh, hanya kamu, Tahara." 

"Hanya aku, huh? Saya bekerja keras di sini. " 

Di sebuah kamar di resor mata air panas, Yu membuka pintu dan menemukan Tahara 
berdiri di atas cetak biru yang digulung, menuliskan beberapa catatan. Dengan pensil 
merah terselip di belakang telinganya, dia selalu terlihat seperti sedang membuat prediksi 
pacuan kuda di koran. 

"Apakah itu peta desa? Penempatan fasilitas terlihat berbeda. " 

"Mm-hm." 

"Apakah Anda ... memiliki masalah dengan penempatan Sekretaris?" 

"Tempat terbaik untuk segala sesuatunya berubah ketika situasi berubah. Untuk informasi 
Anda, saya sudah memiliki izin Sekretaris. " 

"Oh. Lalu lanjutkan. " 

"Kamu..." 

Perubahan sikap Yu yang mematahkan leher membuat Tahara dengan ekspresi pahit. 
Perubahan nada layak penghargaan. 

"Lucu sekali bagaimana Anda menyembah Sekretaris sekarang ... Tidak melihat itu datang. 
Jadi apa, kamu baru saja mengubah fetish atau sesuatu? " 

Yu memiliki tipe, dan itu adalah anak laki-laki yang muda dan tampan. Dia menemukan 
kesenangan dalam menyiksa dan mempermalukan mereka, melihat wajah mereka berubah 
kesakitan. Dia adalah seorang sadis yang lahir alami. Pria seperti Kunai tidak cocok dengan 
kategori itu dengan imajinasi apa pun. 

"Sekelompok kelinci melompat-lompat di sini juga ..." Tahara bergumam, saat dia 
menjalankan pensil di sepanjang cetak biru. 

Sebagian besar kelinci menarik, dan tentu saja ada anak-anak di desa juga. Mereka 
semenarik yang bisa didapat anak laki-laki. Yu Tahara tahu tidak akan pernah bisa 
melepaskan tangannya dari mereka. 

"Yah ... Saat ini, aku tidak tertarik pada pria lain selain Sekretaris." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Baik-baik saja maka." 

Tahara tidak bisa membantu tetapi berharap Yu akan tetap romantis. Itu akan menjadi 
yang terbaik untuk perutnya dan dunia ini. Jika Yu menunjukkan sifat aslinya, ratusan ribu 
orang akan mati seperti semut. Yang harus dia lakukan untuk menghancurkan seluruh 
bangsa adalah memproduksi dan menyebarkan beberapa virus yang sangat menular dan 
mematikan. 

"Bagaimanapun, ini adalah proyek renovasi besar." 

"Ya. Saya sedang berpikir untuk membagi desa menjadi beberapa bagian yang masing-
masing akan melayani fungsi khusus. " 

Tahara dengan kasar membelai beberapa baris melalui cetak birunya, membagi desa 
menjadi beberapa bagian. Untungnya, meskipun desa Rabbi kekurangan penduduk, desa 
itu mengimbangi ukurannya. Karena banyak kelinci telah meninggalkan desa sama sekali, 
ada banyak rumah dan peternakan yang ditinggalkan juga. 

"Sesuatu seperti ini. Area rehabilitasi, area bisnis, area umum, dan area kelinci. " 

"Ini akan menghabiskan banyak biaya." 

"Kau tahu ... Dia bilang dia akan menjual koin sucimu." 

"Betulkah? Pekerjaan saya berguna, lalu. " 

"Ya. Sekretaris senang karena ini akan menjadi sumber pendapatan yang baik. " 

"Hh-hm ... Hh-hh-hh-hm ..." 

Yu terkekeh gembira dan memejamkan mata. Melihatnya, Tahara tidak bisa tidak berharap 
lagi agar Yu tetap romantis seperti sebelumnya. 'Sungguh, bisakah kamu melakukan satu 
hal ini untukku?' dia ingin bertanya dengan lantang. Jika ada pekerjaan lagi yang jatuh di 
pangkuan Tahara, dia akan mulai sakit maag. 

"Coba lihat ... Jika kita membuat perubahan drastis seperti itu, mengapa kita tidak meminta 
pendapat Nyonya tentang masalah ini?" 

"... Itu negatif." 

Ruangan itu terasa dingin ketika Tahara membalas dengan nada tajam. Matanya yang 
berwarna biru menatap Yu. Tahara hanya memberikan tampilan ini ketika dia sangat 
serius. 

"Dalam arti tertentu, ini adalah kastil kami. Nyonya sendiri bukanlah masalah, tapi kita 
tidak bisa memberikan orang-orang seperti bangsawan preseden untuk berhubungan 
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dengan wilayah kita. Apakah kamu gila, Yu? Merasa ingin mati hari ini? Apakah Anda lupa 
apa yang terjadi di Sleepless Castle? " 

"...Maafkan saya. Aku salah bicara, "kata Yu. 

Tahara melanjutkan pekerjaannya. Suara pensilnya yang mengalir di sepanjang kertas 
bergema di ruangan yang sunyi itu. Permusuhan ada di udara untuk sesaat, tapi salah satu 
setelan kuat Tahara tidak membiarkan hal seperti itu berlama-lama. 

"Baik! Itu saja. " 

"Oh, kami juga membangun lebih banyak Pangkalan." 

"Area rehabilitasi akan dihiasi dengan udara yang menenangkan dan menyenangkan. Dan 
kami akan mendorongnya. " 

"Di sisi lain, area bisnisnya cukup mencolok ... Dan Anda telah menulis segala macam hal 
untuk rumah sakit saya." 

Hanya kebenaran. 

"Kurasa kau benar ... Tunggu, Tahara ... Ada apa dengan palang berdiri !?" 

"Hah? Semua orang ingin yang dingin setelah mandi. " 

"Kamu terdengar seperti seorang ayah ... Manami akan segera mulai memanggilmu orang 
tua." 

"Tutup mulutmu! Manami adalah malaikat di bumi! Dia akan memanggilku Kakak sampai 
aku mati! Dia tidak seperti kalian semua! " 

"... Kamu harus melihat dirimu sendiri suatu hari nanti." 

Kamu adalah dokternya. 
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------ Penginapan tertentu di Kota Suci. 

Raja Iblis sedang duduk di kursi bereksperimen dengan sesuatu. Dia tampaknya telah 
melakukan tugas ini sejak pagi dan beberapa butir keringat duduk di dahinya. Tubuh Raja 
Iblis diselimuti cahaya terang sekali lagi. Jendela telah sepenuhnya ditutup dengan tirai 
untuk mencegah cahaya keluar dari ruangan. Tidak ada lagi yang menerangi ruangan itu, 
dan beberapa kunci menahan pintunya. Di ruang sunyi, hanya ada bola cahaya. 

(Visi saya memudar ...) 

Tubuh Raja Iblis telah berubah menjadi naga, dan dia melihat sekeliling ruangan dengan 
tatapan yang bisa memotong. Bahkan dalam kegelapan, matanya bersinar keperakan yang 
menyebar luas. Dia adalah Zero Kirisame ... yang satunya. 

(Bagaimana menggambarkan perasaan ini ...) 

Ketika berada di tubuh Raja Iblis, Akira Ono merasakan semacam kenyamanan yang 
dirasakan saat makan malam liburan keluarga. Dia adalah akar dari segalanya, dan 
pertanda awal. Ketika semuanya dimulai, karakter itu memakai namanya sendiri. 

(Di sisi lain, ini seperti makan junk food di apartemen saya.) 

Bayangan samar seperti itu muncul di benak Akira. Dia telah menghabiskan satu dekade 
atau lebih jauh dari 'rumah' dan di dalam naga. Dalam arti bahwa dia memiliki semua 
kebebasan, sepertinya itu cocok untuk membandingkannya dengan hidup sendiri. 

(Emosi apa yang meluap ini ...?) 

Perasaan panas membara, berputar seperti gunung penuh lava. Itu adalah kebutuhan 
untuk menjadi sorotan. Kebutuhan untuk tampil keren. Kebutuhan untuk membuat 
pertunjukan. Kebutuhan untuk membuat semua orang bersorak, mengejutkan penonton, 
menjadikan dirinya pusat dari segalanya. Itu adalah kebutuhan manusia yang paling utama. 

(Tidak ada yang memalukan. Itu wajar saja.) 

Akira memikirkan ini dengan keyakinan yang berani. Dia tidak bisa membantu tetapi 
memikirkannya. Secara alami, siapa pun akan berbagi kebutuhan ini. Kebanyakan orang 
hanya tertahan oleh hal-hal seperti rasa malu, rasa malu, dan kekhawatiran tentang 
persepsi masyarakat. Jika dibebaskan dari kekangan mental itu, siapa pun akan berjuang 
untuk hidup dalam sorotan. 

(Dia mungkin ... aku mungkin naga.) 

Nah, siapa pun yang memiliki dasar untuk menjadi naga. Jika mereka diizinkan. Jika mereka 
diizinkan. Jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setiap orang memiliki 
keinginan rahasia yang kekanak-kanakan untuk menjadi pahlawan. Untuk mengalahkan 
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yang kuat dan menyelamatkan yang lemah. Untuk menghadapi musuh mana pun, tidak 
peduli seberapa kuatnya. 

(Aku harus bisa kembali memegang komando ...) 

Dari pengalaman, Akira menduga Naga itu akan tertidur lagi setelah dia puas dengan 
pertunjukan yang dia tampilkan. Namun, mulai sekarang, segalanya harus berbeda. 

"Saya merasakan ... dorongan ..." kata salah satu dari mereka. 

Naga itu meninju telapak tangannya, dan aura membanjiri tubuhnya. 

"Aku akan mengalahkan segalanya dengan caraku ..." 

Mata rabun bersinar dalam kegelapan. 

"... Aku yang terkuat." 

Mulut Naga menyeringai. Setiap kejahatan yang akan berdiri di hadapannya pasti akan 
merasakan api neraka. Skillset Naga terlalu terfokus pada pemusnahan kejahatan dan 
mereka yang dianggap musuh. Dalam ruang terbatas, melawan musuh tertentu, Naga itu 
tak terkalahkan. Kata 'tak terkalahkan' di punggungnya tidak berlebihan. 

"Tunggu dan lihat saja, dasar Empire ...!" 

Naga itu berdiri dari kursi, dan tubuhnya diliputi cahaya. Ketika cahaya memudar, di sana 
berdiri Raja Iblis, lebih dalam dan lebih gelap dari kehampaan kegelapan total. Tanpa 
waktu untuk istirahat, Raja Iblis diambil alih oleh cahaya, lagi. Dalam siklus yang tak kenal 
lelah, eksperimen ini membawa transformasi, sedikit demi sedikit. Sebenarnya, bukan 
transformasi, tapi perpaduan dengan teman lama. Akira sendiri adalah Naga ketika 
semuanya dimulai. Suatu hari, Akira akan mengendalikan Raja Iblis dan Naga, menekuk 
mereka berdua sesuai keinginannya. Itu wajar saja. Dia telah menciptakan keduanya, dan 
hidup bersama dengan mereka masing-masing. 

Yukikaze Badai Masuk 

------Jalan Utama, Kota Suci. 

(Saya benar-benar kewalahan akhir-akhir ini ...) 

Untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, Raja Iblis berjalan melalui kota sendirian. Dia 
menikmati aktivitas santai berjalan-jalan sendirian, secepat atau sepelan yang dia inginkan. 
Dengan Aku atau Luna, dia tidak bisa membantu tetapi menyesuaikan kecepatan mereka. 
Langkahnya jauh lebih lebar. Fisik Raja Iblis adalah yang terbaik di samping 
keterampilannya. Tak perlu dikatakan, seluruh tubuhnya dibangun seperti baja, tapi dia 
juga berdiri setinggi model dengan tinggi 6'2 ". Pada akhirnya, dia adalah pria yang 
menarik. Bahkan ketika dia baru saja berjalan di jalan ... dia terlihat. 
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"... Aku akhirnya menemukanmu, Silver Fox." 

"Apa!? Raja Iblis!? Mengapa!?" 

Dia memperhatikan sepasang petualang yang dia temui beberapa kali sebelumnya. Salah 
satunya adalah seorang prajurit dengan kulit kuning yang sporty, dan yang lainnya adalah 
seorang penyihir dengan kulit pualam. Di satu sisi, mereka adalah dua ekstrim dari 
penggemar alam terbuka dan agoraphobe. 

"Oh. Sudah lama. " 

Meskipun dia secara naluriah menjawab dengan nada palsu yang tersirat, dia bahkan tidak 
ingat nama mereka. Mengingat badai yang merupakan hidupnya baru-baru ini, siapa yang 
bisa menyalahkannya? Ini tidak seperti orang memiliki kartu nama untuk dipertukarkan di 
dunia ini. 

(Hm ... Kartu nama, ya? Itu bisa jadi hit.) 

Setelah memikirkan begitu banyak tentang uang akhir-akhir ini, sebuah ide bisnis secara 
alami muncul di kepalanya. Pada kenyataannya, satu-satunya yang dihasilkan desa Rabi 
adalah wortel. Tidaklah terlalu buruk untuk mempertimbangkan produk lain untuk 
diproduksi. 

"... Tuan Fox. Apa yang kamu lakukan di Kota Suci? " 

"Sedikit tugas di Guild Petualang." 

"... Di guild? Apa yang ingin kamu ketahui?" 

"Tentang ruang bawah tanah di utara, misalnya." 

Pada kenyataannya, dia ingin tahu tentang item yang dilindungi dari sihir, tapi itu bukanlah 
sesuatu yang dia ingin sebarkan ke seluruh kota. Itu hanya akan menunjukkan 
kelemahannya. 

"... Para pekerja hanya tahu sedikit tentang negara lain. Saya akan mengajarkan Anda." 

"Tunggu, Yukikaze! Perlambat sedikit! " 

"... Kalau begitu pulanglah, Mikan. Jadilah sekantong pecan. " 

"Siapa yang kau sebut gila !?" 

(Baiklah. Yukikaze dan Mikan, ya?) 
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Karena yuki berarti salju dan mikan berarti jeruk keprok dalam bahasa Jepang, penampilan 
mereka sepertinya mencerminkan nama mereka, membuat mereka mudah diingat. Secara 
internal, Raja Iblis menamai pasangan ini Yukimikan, atau jeruk keprok salju. 

"... Ada tempat yang bagus di ujung jalan, Tuan Fox. Terima kasih atas semua yang telah 
Anda lakukan, ini traktir saya. " 

"Sudah kubilang sebelumnya, tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu." 

"...Iya. Kamu bilang itu sesuatu yang penting. " 

"Tepat sekali." 

Begitu Raja Iblis mengatakan ini, sebuah tangan pucat dengan lembut menggenggamnya. 
Rasanya seperti salju yang tidak pernah mencair, bersinar dalam warna putih mistis. 

"... Ini masih siang, tapi kamu bisa minum di sana juga." 

"Minum, ya ...?" 

Raja Iblis menelan bola ludah. Karena dia baru-baru ini tidak punya waktu untuk dirinya 
sendiri, hidupnya agak kering selama waktu itu. 

"...Cara ini." 

"Aku akan mengikutimu. Saya bukan anak kecil. Anda tidak perlu memegang tangan saya. " 

"...Tidak. Aku akan tersesat. " 

(Kamu akan tersesat !?) 

Raja Iblis hampir meneriakkan ini di luar karakter, tetapi entah bagaimana menahannya. 

(Gadis ini sepertinya dia harus membaca buku di sudut perpustakaan ... Tapi dia bertingkah 
seperti dia orang tolol.) 

Sementara Raja Iblis terkejut dengan perbedaan antara penampilan Yukikaze dan 
sikapnya, dia melanjutkan. 

"... Pimpin jalannya, Mikan." 

"Baiklah! Baik! Saya menyerah!" 

Mendengar ini, Raja Iblis merasa bahwa dia tidak disambut baik oleh gadis bernama Mikan. 
Dia memanggilnya Raja Iblis. Jika ada, dia melihat bahwa dia ditakuti olehnya. 

"... Cinta adalah labirin." 
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(Apa yang gadis ini katakan ...?) 

Raja Iblis dibawa ke sebuah bar, di mana sebuah tanda menunjukkan namanya menjadi 
Kanpai. Meskipun masih pagi, Raja Iblis dapat mendengar banyak tamu, baik pria maupun 
wanita, terlibat dalam minuman dan kegembiraan dari dalam. 

"Tiga bir putih, ganti! Saya membawa pelanggan baru! " 

"Hei, kalau bukan Mikan. Tidak setiap hari Anda membawa seseorang ke ...!? " 

Begitu mereka masuk ke pintu, perhatian pemilik dan setiap pelanggan terakhir segera 
terfokus pada Raja Iblis. 

(Apakah saya melakukan sesuatu yang salah ...? Tunggu, apakah ini orang-orang yang 
berada di tengah-tengah aksi selama penyerangan?) 

Melihat Raja Iblis muncul tiba-tiba, bar meledak dalam keributan. Bagaimanapun, dia 
adalah pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. 

"Itu adalah Raja Iblis yang terkenal! Kerja bagus, Mikan! " 

"Oh itu kamu!" 

"Ayo duduk bersama kami! Aku akan membelikanmu minuman! " 

"Woah, siapa itu?" 

"Dasar bodoh! Itulah pria yang meledakkan Karnaval! " 

"Hei, tangkap semua orang yang tidak melakukan apa-apa!" 

(Tunggu tunggu tunggu ...) 

Dengan pengunjung bar yang berlari ke sana kemari, bar itu sekarang menjadi tempat 
badai. Yang ingin dilakukan Raja Iblis hanyalah menanyakan beberapa pertanyaan tentang 
satu atau dua penjara bawah tanah. Sekarang, dia mengalami cobaan berat. 

"... Duduklah di sini, Tuan Fox." 

"A-Baiklah." 

Raja Iblis mengikuti pasangan itu, dan duduk di meja dekat dinding. Sepertinya ini bukan 
waktu dan tempat untuk minum dan mengobrol dengan tenang. Pemiliknya membanting 
bir tersebut ke atas meja dan berterima kasih kepada Raja Iblis. 

"Semua pemilik bisnis di sekitar sini sangat berterima kasih. Minumlah sesuka Anda, itu di 
rumah! " 
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Menampar bahu Raja Iblis, pemiliknya tertawa terbahak-bahak. Dia mengingatkannya pada 
Nyonya dalam energinya yang tampaknya membanjiri bahkan kebanyakan pria. 

(Bagaimanapun, saya butuh minuman ... Lalu kita akan bicara.) 

Dia meraih pintnya, tapi Yukikaze mengambilnya sebelum meringkuk di pangkuannya. 

"Apa yang sedang kamu lakukan...?" 

"... Aku akan membantumu meminumnya, Mister Fox." 

"Maaf. Saya bisa meminumnya sendiri. " 

(Di mana saya, dalam semacam penyelaman kotor?) 

Tampak konyol memiliki seorang gadis di pangkuannya di bar di siang bolong. Yukikaze 
memang laki-laki. 

(Pertama-tama, minum harus menjadi tindakan soliter tanpa gangguan dalam kebebasan.) 

Dia menyulap beberapa omong kosong kerajinan-bir-nerd sebelum akhirnya menyesap 
birnya. 

"Mm. Itu bagus." 

Sangat bagus, sehingga Raja Iblis bisa merasakan masalahnya selama beberapa hari 
terakhir hanya ada untuk membuatnya benar-benar menikmati pint ini. 

Saat Raja Iblis menikmati bir pertamanya dalam waktu yang lama, Yukikaze tiba-tiba 
merampok pintunya, dan meminum semuanya. 
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"Itu ... Lengket di tenggorokanku ... Tuan Fox ..." 

"Jangan katakan seperti itu." 

Raja Iblis semakin lelah dengan penggunaan sintaks yang berbahaya bagi semua orang. 
Suatu hari nanti, pikirnya, dia akan dijebloskan ke penjara karena kejahatan yang tidak 
dilakukannya. 

"... Bibirmu menyentuhnya, dan itu menyentuh bibirku. Ini bublicious. " 

"Silakan mulai berbicara dalam bahasa asli." 

"Kamu tidak berubah, kan, Yukikaze? Ini, membawakanmu beberapa makanan untuk 
dimakan. " 

"Oh, ini adalah ..." 

Kacang rebus yang menyerupai edamame, lauk telur, sate daging yang dibungkus daun, dan 
tumis sayur diletakkan di atas meja. Semuanya tampak dan baunya enak. Namun, 
mengingat bahwa makanan di Yahooo jauh dari indah, Raja Iblis menguatkan diri secara 
mental sebelum mengeluarkan ujung tusuk sate di mulutnya. 

"Ini sebenarnya enak ..." 

"Anda tidak perlu bertindak begitu terkejut," kata pemiliknya. 

"Permintaan maaf saya. Saya tidak bermaksud apa-apa dengan itu ... Saya punya sesuatu 
yang mirip di Yahooo, dan itu tidak sebagus ini. " 

"Ah, saya mengerti. Tapi jangan Anda datang ke bar saya dan mengharapkan omong kosong 
makanan jalanan dari Yahooo. " 

Pemiliknya tertawa keras dan kembali ke belakang bar. Bahkan bagi pria yang dibesarkan 
di negara pecinta kuliner Jepang, hidangan ini benar-benar dapat diterima. Ketika Raja Iblis 
menikmati makanan enak pertama yang dimilikinya setelah beberapa saat, Yukikaze 
mencuri tusuk sate dari tangannya. 

"Mm ... Tebal ... dan berlendir ... Tuan Fox ..." 

"Berhenti! Berbicara seperti itu! " Raja Iblis menyelesaikan putaran kedua dari rutinitas 
mereka. 

(Dia bukan orang tolol, dia hanya wanita jalang!) 

Tapi tentu saja, Yukikaze lebih merupakan pelacur pria daripada salah satu dari hal-hal itu. 
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"Mari kita mulai bisnis, jika Anda tidak keberatan. Saya tidak tahu banyak tentang adat 
istiadat di sekitar sini, atau apa pun tentang bagaimana petualang berfungsi. Saya sangat 
menghargai penjelasan yang mendetail. " 

Sebenarnya, dia ingin bertanya tentang anti-sihir secepat dia bisa, tapi Raja Iblis dengan 
hati-hati memojokkan percakapan dengan memulai dengan pendudukan petualang, 
bersama dengan sistem mereka dan tujuan dari guild mereka. Apa yang dijelaskan 
Yukikaze sebagian besar sama dengan apa yang Raja Iblis bayangkan sebagai petualang. 
Mereka bahkan jatuh ke dalam klise mengalahkan monster untuk mendapatkan hadiah dan 
mengungkap harta karun dari ruang bawah tanah dan reruntuhan. Guild menerima misi, 
dan mengambil potongan dari hadiah dengan memperkenalkan setiap misi kepada 
petualang yang tepat, serta membeli bagian tubuh monster dan menjualnya ke pasar, 
misalnya. Selanjutnya, guild dengan petualang yang kuat tampaknya lebih baik dari yang 
lain. Karena fakta ini, pengayauan merajalela di industri, dan naik peringkat berarti gaji dan 
keuntungan yang lebih baik bagi petualang. 

(Mereka seperti atlet profesional.) 

Raja Iblis membayangkan mereka sebagai pemain bisbol atau sepak bola profesional. Para 
pemain terbaik akan dibina ke tim yang berbeda dengan penawaran yang kompetitif, 
membuat mereka bebas memilih penawaran terbaik. 

"... Beberapa menjadi tentara bayaran ketika mereka tidak bisa mendapatkan misi." 

"Mercenary, ya?" 

Mereka yang tidak memiliki kekuatan seperti itu secara alami harus melakukan apa saja 
untuk menaruh makanan di atas meja. Aspek ini sepertinya juga mirip dengan kehidupan 
seorang atlet profesional. 

"... Terkadang kamu tidak mendapatkan apa-apa dari penjara bawah tanah, dan terkadang 
monster sulit didapat." 

"Saya pikir itu akan menjadi kebalikan dari pendapatan tetap." 

Tidak seperti mereka yang memiliki gaji 9 banding 5 dan gaji tetap, para petualang adalah 
wiraswasta ... dan benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan 
pekerjaan mereka. Setelah penjelasan lebih lanjut, menjadi jelas bahwa banyak dari mereka 
yang bekerja sebagai buruh harian juga. Itu terlalu nyata dan kurang fantasi. 

"... Kami sedang berperang, jadi banyak orang kehilangan pekerjaan." 

"Perang?" 

"... Saat kita berperang, sulit untuk mengambil jalan masuk ke Bangsa Utara. Mereka 
mencurigai mata-mata dan operasi rahasia. " 
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"Jadi ada kalanya damai." 

"...Uh huh." 

Melalui pertempuran yang berkepanjangan dengan Bangsa-bangsa Utara, masa gencatan 
senjata tampaknya terbentuk secara alami. Yang hanya praktis. Tidak akan ada waktu bagi 
kedua belah pihak untuk dihabiskan untuk produksi atau bertani jika mereka berperang 
sepanjang tahun. Di akhir perang tanpa henti seperti itu, kedua belah pihak hanya akan 
tersisa kuburan. 

"Itu lebih banyak informasi dari yang saya harapkan. Saya menghargainya. " 

"... Kepada Anda, Tuan Fox, saya akan menceritakan apa pun." 

Dengan itu, Yukikaze menempelkan dirinya pada Raja Iblis. Untuk beberapa alasan, bahkan 
tangannya ada di pahanya. Dari usia dan posisinya saat ini, dia hanya terlihat seperti 
pekerja dan pelindung klub malam kumuh. 

"A-Dan ... Hal apa yang kamu temukan di ruang bawah tanah?" 

"... Gosok gosok." 

"Berhenti menggosok pipimu ke pipiku. Aku serius." 

"... Aku juga serius. Saya seperti Dekisugi. " 

"Apa yang kamu katakan?" 

Setelah mencabut giginya, Raja Iblis berhasil bertanya tentang jenis benda yang mereka 
temukan di ruang bawah tanah. Secara umum, senjata di dunia ini dibagi menjadi lima 
kategori. Yang pertama adalah Biasa, terdiri dari senjata yang dibuat dari logam biasa dan 
kulit binatang. Yang ini cukup jelas. Berikutnya adalah Hardcast, dibuat oleh taring 
monster, kulit, sisik, atau sejenisnya. Ini, rupanya, hanya bisa dibuat oleh pengrajin yang 
terampil. Lalu, ada Tingkat Atas, dibuat dari logam dan bahan tertentu. Manusia tidak dapat 
membuat semua ini; Kurcaci, misalnya, mahir membuat senjata ini. Setelah itu, ada Unique, 
hanya dipegang oleh segelintir petualang peringkat S. Bahkan Yukikaze tidak tahu banyak 
tentang ini. Kategori terakhir adalah Legendaris. Luna pernah membual tentang itu, karena 
stafnya adalah seorang Legendaris. 

"... Kami juga mencari item yang belum ditemukan. Anda bisa menamainya. " 

"Oh, itu menarik." 

"... Mari kita pikirkan nama bersama. Apakah Anda punya nama keluarga? " 

"Seperti kita adalah pasangan yang sedang menunggu !?" 
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Raja Iblis tersentak kembali dengan kecepatan kilat, tapi dia pasti terlempar dari 
permainannya. Sementara itu adalah masalah untuk terus terang diabaikan seperti dia oleh 
Mikan, terlalu sensitif seperti Yukikaze menyebabkan masalah lain baginya. Tetap saja, dia 
mendapatkan banyak manfaat dari percakapannya dengan mereka. Akhirnya, Raja Iblis 
sampai pada apa yang ingin dia tanyakan selama ini. 

"Apakah ada barang berharga yang dijual di toko, misalnya?" 

"... Apa pun yang tersedia secara luas diproduksi secara massal. Tidak terlalu efektif. " 

"Bagaimana jika anggaran tidak menjadi masalah? Seperti item yang bertahan dengan baik 
dari sihir, atau pedang yang dapat menembus sisik keras? " 

"... Kamu membutuhkan One-of-a-Kind untuk melindungi dari mantra kelas 4 atau 5. Aku 
pikir senjatamu bisa melawan musuh mana pun. " 

"Hm ..." 

Faktanya, Sodom's Fire adalah senjata dengan Attack tertinggi dalam game yaitu 50. Pada 
catatan itu, setiap orang yang mempertahankan Sleepless Castle memiliki senjata dengan 
50 Attack, tetapi masing-masing memiliki efek yang bervariasi. Sodom's Fire membakar 
targetnya, dan Granat Yu memberikan kerusakan AOE secara default. 

(Bagaimanapun ... saya lebih baik pergi ke satu dan mencari tahu sendiri.) 

Dia tidak bisa membuat semua keputusan yang dia butuhkan dari desas-desus. Tampaknya 
dia perlu melakukan perjalanan itu sendiri. Untungnya, sekarang dia telah memanggil 
Tahara, dia tidak perlu khawatir ketika harus meninggalkan desa. Faktanya, Raja Iblis 
mengira Tahara akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang dia bisa jika diberi 
pemerintahan penuh. 

"Utara, ya ...? Baiklah, aku akan melakukan perjalanan suatu hari nanti. " 

"... Tuan Fox. Jika kamu pergi ke utara, bawa aku bersamamu. " 

"Membawamu?" 

"... Aku mungkin tidak melihatnya, tapi aku adalah petualang peringkat B. Aku akan 
berguna. " 

Yukikaze menarik lengan baju Raja Iblis. Sungguh bijaksana untuk membawa pemandu 
atau seseorang yang berpengalaman dalam perjalanan bersamanya. Akan sulit untuk 
menjauhkan para penasihat dari tugas mereka di desa, dan terlalu berbahaya untuk 
mengambil salah satu anak muda. Tron the Firebrand, khususnya, bisa diburu begitu dia 
menginjakkan kaki di luar desa. 
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"Baiklah. Jika tidak terlalu merepotkan, saya akan membantu Anda, segera. Pertama, kita 
harus selalu berdiri di atas bahu raksasa. " 

"...Anda dapat mengandalkan saya. Saya akan membantu Anda." 

Dengan gembira, Yukikaze menatap langsung ke mata Raja Iblis. Sementara dia 
mengatakan beberapa hal aneh sesekali, dia sebenarnya adalah gadis yang sangat menarik, 
Raja Iblis menyadarinya. Padahal dia laki-laki. Jika dia dan Raja Iblis bepergian sendirian, 
orang-orang mungkin mulai memperhatikan penculikan yang sudah jelas itu. 

"... Tapi itu belum semuanya. Jika Anda menelepon sekarang, kami akan memasukkan 
Mikan tanpa biaya tambahan. " 

"Says you! Dan apa maksudmu, 'melempar' !? " 

"Hm ... Tolong dan terima kasih, kalau begitu." Raja Iblis mengalah. 

"Tidak terima kasih! Kalian berdua bersenang-senang. " 

"... Kesenangan macam apa? Mikan adalah gadis yang nakal. " 

"Kamu sudah tutup mulut!" 

Pengintaian 

------Yahooo, Holylight. 

Seorang pria sedang mengunjungi Guild Petualang. Dengan helm usang di kepalanya, dia 
dengan saksama melihat-lihat papan pencarian. 

(Tidak ada pencarian baru untuk membawaku keluar ...) 

Masih sedikit tidak percaya, pria itu menghela nafas dan bahunya mengendur. Dia adalah 
Wo Wungol, pemimpin geng bandit terkenal, the Mole. Sejak pertemuannya dengan 
seorang Holy Maiden tempo hari, hidupnya tidak lagi sama. Meskipun pantatnya 
diserahkan kepadanya, dia berhasil menyelinap ke desa Rabbi dan mencuri air, malam 
demi malam. 

(Mereka tidak menyadarinya ...? Tapi mereka ...) 

Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tidak perlu khawatir tentang air, tetapi hak 
istimewa itu tidak bertahan lama. Setelah Raja Iblis kembali ke desa, bandit itu hampir 
tidak bisa mendekati desa Rabbi. Raja Iblis dan Holy Maiden sudah cukup buruk, tapi 
sekarang mereka sepertinya telah memperoleh beberapa sumber daya manusia. Seperti 
bandit berpengalaman lainnya, Wo Wungol bisa merasakan bahaya dari jarak satu mil. 
Setelah melihat Yu dan Tahara, dia segera menghentikan upayanya untuk mendekati desa. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



(Sialan ... Bagian-bagian ini semakin sulit untuk ditinggali.) 

Wilayah timur Holylight adalah gurun, praktis diabaikan oleh bagian lain negara. Inilah 
mengapa pria seperti Wo Wungol bisa bertahan begitu lama di sini. Namun, sekarang 
setelah Raja Iblis dan orang-orangnya pindah, banyak hal berubah. Menggambar peta 
Holylight dalam pikirannya, bandit itu mempertimbangkan ke mana harus lari. Sementara 
kondisinya hampir sama miskinnya di utara, ada pasukan militan di mana-mana, 
membuatnya sangat berbahaya. Tidak banyak hadiah yang bisa didapat juga. Pusat negara 
sama berbahayanya baginya, mengingat itu di bawah pengawasan Ratu. 

(Jadi aku pergi dengan barat atau selatan ...? Itu tidak baik.) 

Bagian barat dan selatan negara itu adalah tanah subur yang diperintah oleh para 
bangsawan dan Nyonya, yang berarti ada banyak pahala yang bisa diraih. Meskipun ada 
banyak milisi pribadi, tidak satupun dari mereka memiliki banyak pengalaman dalam 
pertempuran nyata, jadi mereka bukanlah tandingan geng bandit ini. Masalahnya adalah 
orang-orang yang menguasai bagian-bagian itu memiliki uang untuk membeli kekuatan 
brutal, terutama tentara bayaran dan petualang. Seperti hewan lapar, mereka selalu 
mengendus-endus untuk mencari pot emas. Jika Wo Wungol mulai bekerja di selatan atau 
barat, dia akan segera menjadi mangsa salah satu dari mereka. 

(Saya benar-benar kehabisan pilihan, di sini ...) 

Memikirkan masa depannya, Bandit tidak bisa membantu tetapi merasa murung. Perang 
berkecamuk di luar negeri, dan ada geng bandit dan pencuri yang tak terhitung jumlahnya 
yang lebih kuat daripada Mole. Dia akan diburu oleh pemerintah, melarikan diri dari para 
petualang yang mengejar hadiahnya, atau dikonsumsi oleh pakaian bandit yang lebih besar 
darinya. Masa depan Wo Wungol tampak suram tidak peduli bagaimana Anda 
memikirkannya. 

(Haruskah aku menjadi tentara bayaran, lalu ...?) 

Bangsa Utara telah berperang untuk waktu yang lama. Itu adalah tempat di mana 
sekelompok tentara bayaran digunakan sebagai pion yang nyaman, sebagian besar akan 
dibuang seluruhnya setelah pekerjaan selesai. Namun, membuat nama di medan perang 
dapat menghasilkan banyak tawaran dari negara-negara sekitarnya. Pilihan lain adalah 
menjadi bagian dari grup terkenal, seperti Bangsal Surga yang tak kenal takut atau Bintang 
Lima, yang terorganisir seperti pasukan militer, atau bergabung di bawah bandit terkenal, 
seperti Redbeard, yang memimpin banyak kapal bajak laut. 

(Tsk. Dengan tim yang saya miliki sekarang ... Akan berbeda jika saya setidaknya memiliki 
Fuji.) 

Mengenang rekan lamanya, bandit itu mengertakkan gigi. Prajurit ganas yang mencabik-
cabik Holylight di sisinya sejak itu menjadi anjing pangkuan Holy Maiden. Saat Wo Wungol 
mendengus dan menatap papan itu, suara acuh tak acuh terdengar dari pintu masuk. 
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"Ada apa, Nona? Bagaimana pencariannya? " 

(Sial, orang itu ...!) 

Melihat Tahara melenggang masuk, bandit itu menciutkan lehernya ke bahunya dan 
menarik helmnya ke bawah. Dia adalah pria yang muncul di desa Rabbi entah dari mana ... 
dan pria yang sangat berbahaya pada saat itu. 

"Saya minta maaf Pak. Belum ada yang menerimanya, namun ... " 

"Hmm ... Tidakkah mengira akan sesulit ini untuk menemukan pengrajin untuk itu." 

"Bagaimanapun juga, ini adalah perdagangan yang sudah lama terlupakan ..." 

Aku bisa saja menggalinya, tapi itu mengalahkan tujuannya. 

Bandit itu menangkap kata itu. Menggali di dunia ini biasanya dimaksudkan untuk Spell 
Stones, tapi sepertinya dia tidak membicarakannya. 

"Kamu tidak akan mendapatkan air dengan menggali sumur di manapun di negara ini ..." 

"Sudah kubilang, tidak masalah jika kita mendapatkan air darinya atau tidak. Saya hanya 
butuh seseorang untuk membangun beberapa sumur yang kokoh. " 

Berpikir ke depan, Tahara berencana membangun sumur di berbagai lokasi. Secara alami, 
dia tidak mencari urat air yang menyertainya. Selama Raja Iblis bisa membuat lebih banyak 
ember, sumur akan menghasilkan air terlepas dari seberapa kering tanah itu. 

"T-Masih ... Siapapun akan berpikir kehilangan gajinya atau mengalami kegagalan jika tidak 
ada air setelah menggali sumur." 

Wajar jika resepsionis akan merasa seperti ini. Siapa yang mau menerima pencarian samar 
yang meminta sumur tanpa air? Siapapun dapat dengan mudah membayangkan pelanggan 
mengeluh tentang hal ini sampai mereka menolak untuk membayar. 

"Agh! Semua orang di negara ini harus memperluas pikiran mereka! Semua orang sangat ... 
berhati-hati, kurasa? " 

Tahara belum lama berada di dunia ini. Dia tidak punya cara untuk mengetahui perspektif 
petualang tentang pencarian atau gaya hidup pengrajin. Masih dalam kegelapan, dia harus 
banyak belajar. Bertahun-tahun kemudian, Tahara belajar untuk menguasai sistem 
perdagangan seperti deposito dan pembayaran harian saat ia mendapat julukan "taipan 
Holylight", tapi itu cerita lain. 

"Kudengar memasang misi adalah hal utama di sini. Apa yang harus saya lakukan? " 
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Itu adalah aturan emas seorang petualang untuk bersikap skeptis terhadap pekerjaan 
samar, dan pengrajin melakukan hal yang sama. Setelah mendengarkan percakapan, bandit 
itu tidak bisa membantu tetapi melompat, mengabaikan risiko yang dia hadapi. 

"Bro ... Kamu serius mencari orang untuk menggali sumur?" 

"Hah? Saya tidak punya waktu untuk melakukan pencarian seperti ini untuk tertawa. 
Apakah Anda sedang bekerja sekarang? Ingin menggali beberapa sumur? " 

"Kamu membuatku tertawa. Tidak ada jaminan Anda akan membayar. " 

"Jaminan, ya...? Akankah kontrak berhasil? " Kata Tahara. 

Bandit itu menanggapi dengan tawa yang menggelegar. 

(Dia tidak mengerti.) 

"Menurutmu aku ini siapa? Semacam bangsawan yang tinggi dan perkasa? Satu-satunya hal 
yang dapat dilakukan selembar kertas seperti itu adalah menyeka pantatku. " 

Mendengar ini, Tahara berkedip beberapa kali, terkejut. Dia menyadari bahwa kenormalan 
dunia ini sangat berbeda dari dunia miliknya. Jika dia ingin mempekerjakan beberapa 
orang, dia harus beradaptasi. 

"Saya melihat. Pada tingkat ini, saya ragu ada orang yang akan mempercayai tawaran 
setengah sekarang, setengah kemudian ... Sepertinya saya perlu menunjukkan cukup uang 
kepada Anda untuk menghilangkan prasangka Anda jika saya ingin mempekerjakan 
beberapa orang secepatnya. " 

"Heh. Cukup uang untuk menghilangkan prasangka kita? Bermimpilah, bro. " 

Dengan itu, bandit itu berbelok ke arah pintu keluar dan terus berjalan. Dia telah berbicara 
terlalu banyak. Dulu, Wo Wungol telah menggali beberapa sumur karena haus. Mengingat 
penderitaan saat itu, kegembiraan saat melihat air, dan banyak sumur yang mengering di 
hari-hari setelah dia menghabiskan waktu begitu lama untuk menggalinya ... Mengingat 
hari-hari tanpa harapan itu, dia tidak bisa tidak menyela. 

"Jadi, Pak Tua ... Apakah kamu menyerah untuk mengintip desa, atau apa?" 

"A-Apa yang kamu bicarakan ...?" 

Bandit itu berbalik untuk melihat mata Tahara menembus jiwanya. Sementara wajahnya 
menunjukkan senyum lepas, matanya sangat serius. 

"Aku mengawasimu sebentar, tapi kamu sepertinya tidak berbahaya. Kamu terlihat seperti 
punya otot. Jika Anda menderita karena uang, saya punya pekerjaan untuk Anda. " 
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Tahara menderita karena tenaga kerja, pada kenyataannya. Dia membutuhkan pekerja, 
tentu saja, tetapi dia juga membutuhkan keamanan di beberapa titik untuk 
mempertahankan desa. 

"A-Lelucon apa ..." 

Bandit itu meludah dan bergegas keluar pintu. Tahara mengawasinya pergi dengan senyum 
yang sama. 

Mereka yang Memikul Beban 

------Gatekeeper, sebuah benteng di North Holylight. 

Benteng yang menghadap Bangsa Utara. Ini adalah pusat dari para bangsawan militan. 
Orang yang bertanggung jawab atas benteng itu adalah pemimpin mereka, Marshall Harts 
sendiri. Dia bukan tipe pria yang mudah tersenyum. Namun, pada hari ini, dia tersenyum 
tenang. 

"Selamat datang kembali, Sambo." 

Berdiri, Harts mendekati Sambo dan menepuk pundaknya beberapa kali, dengan kuat, 
sebelum memeluknya. Air mata jatuh dari mata Sambo atas sambutan hangat dari 
pemimpinnya, yang dia berikan semua pujiannya. Tapi Harts bukanlah master Sambo; dia 
hanya pemimpin bangsawan yang menghadapi Bangsa Utara. Tetap saja, ikatan mereka 
mirip dengan seorang ksatria dan pengawalnya, yang dibangun dari generasi ke generasi. 
Para bangsawan tidak merasakan apapun selain kepercayaan pada Harts. Itulah harta tak 
berwujud yang diperoleh Harts yang kasar dengan selalu terjun ke pertempuran di dekat 
perbatasan untuk melindungi tanah mereka tanpa berpikir untuk menyelamatkan diri. 
Semua orang di sini telah bertengkar satu sama lain, bahkan berbagi makanan pada saat 
dibutuhkan. Ikatan mereka sangat kuat, dan tidak bisa digores oleh uang sebanyak apapun. 
Faktanya, 

Para bangsawan di perbatasan semuanya telah berperang melawan Bangsa Utara yang 
menyerang tanpa henti, membuat mereka lebih militan daripada aristokrat. Sementara 
bangsawan di ibu kota memperhatikan diri mereka sendiri dengan pesta dan seni, mereka 
berjuang di garis depan. Mereka mencemooh hal-hal sepele yang menjadi perhatian para 
bangsawan pusat. Hanya ada satu orang yang dipercaya oleh para pejuang yang rawan 
pertempuran ini pada saat mereka membutuhkan, dan Harts memiliki kekuatan untuk 
tidak mengkhianati kepercayaan itu. Sekarang dia memiliki kekuatan seperti itu, terlepas 
dari perasaannya sendiri tentang masalah itu, dia berada dalam posisi yang sangat 
berbahaya. 

"L-Lord Harts ... Saya minta maaf karena butuh waktu lama untuk kembali ke sini." 

"Tidak penting. Hanya memiliki Anda di sini memberi saya keberanian. " 
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"Lord Harts ..." 

Harts membuat tepuk tangan keras, dan banyak barel dibawa ke dalam ruangan. Setelah 
memecahkan tutupnya dengan potongan, dia memasukkan piala ke dalam untuk 
mengambil sedikit alkohol. Siapapun akan mematoknya untuk seorang pejuang, tapi tidak 
seorang bangsawan. 

"... Hari ini, kami merayakan ... kembalinya teman saya." 

Saat Harts mengangkat piala, orang-orang yang mengelilinginya mengikutinya dengan 
meraup piala berisi minuman dan mengangkatnya. Saat itu masih pagi, tapi ruangan itu 
dipenuhi dengan sorakan: 

"Dengan kembalinya Lord Sambo, kami tidak perlu takut!" 

"Malam ini, kita minum sampai kita putus!" 

"Lihat senyuman di wajah pemimpin kita! Selamat bersenang-senang! " 

"Tuan Sambo, nanti aku akan memastikan kamu tidak kehilangan sentuhanmu dalam 
pertempuran!" 

Kegembiraan terjadi di ruangan benteng ini, dan suara nyaring dari orang-orang ini 
menggema ke seluruh bangunan. 

Tepat saat matahari mulai terbenam, Harts kembali ke kamarnya. 

(Nyonya ...) 

Di kamarnya yang berdekorasi sederhana, Harts minum dari gelasnya. Satu tidak cukup, 
jadi dia terus menuangkan minuman ke tenggorokannya. Dia berkonflik dengan 
kegembiraan memiliki teman lamanya kembali dan rasa pahit mengetahui bahwa dia 
berhutang budi kepada seseorang yang tidak begitu dia inginkan. 

(Permaisuri ibu kota ... Dia dan saudara perempuannya sulit untuk ditangani ...) 

Harts hanya menganggap Nyonya pemimpin pesta, dan saudara perempuannya adalah 
seseorang yang dengan bodohnya menyia-nyiakan hidupnya untuk seni. Mereka adalah 
perwujudan bangsawan. Sementara Harts sendiri juga seorang bangsawan, dia memiliki 
tubuh dan pikiran seorang pejuang. Baru-baru ini, dia bahkan merasa bahwa siapa pun 
dengan gelar bangsawan harus diturunkan. Jika para Holy Maiden mewakili negara di atas, 
dan para prajurit mendukung mereka dengan melindungi mereka dari musuh internal dan 
eksternal, yang dibutuhkan Holylight hanyalah orang-orang di bawah mereka. Bangsawan 
tidak lagi dibutuhkan. Beberapa tahun terakhir ini, Harts terus memikirkan kesimpulan ini. 

(Tetap saja, kembalinya Sambo sangat besar ...) 
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Sambo adalah semacam pemimpin emosional bagi para pejuang. Kehadirannya akan 
membawa dorongan moral yang besar. Untuk membuktikan hal ini, seluruh milisi berpesta 
semalaman saat dia kembali. Ini bukanlah hutang yang bisa diselesaikan dengan surat 
sederhana. 

(Bagaimana saya harus berterima kasih padanya ...?) 

Tidak peduli berapa banyak uang yang bisa dikumpulkan Harts, itu akan menjadi uang 
saku untuk Nyonya. Di sisi lain, dia tidak memiliki karya seni yang menurutnya berharga. 
Harts tidak bisa menyangkalnya. Dia tahu jawaban atas pertanyaannya selama ini. 

(... Kita harus membelanya pada saat dia membutuhkan.) 

Permintaan yang jauh lebih berharga daripada uang. Bagaimanapun, itu adalah masalah 
hidup dan mati. 

(Apa yang kurang dari para saudari itu ... adalah kekuatan militer.) 

Harts benar dalam penilaiannya. Kupu-kupu bersaudara tidak memiliki milisi mereka 
sendiri. Tentu, mereka bisa mengumpulkan tentara bayaran sebanyak yang mereka 
inginkan, tapi tentara bayaran hanyalah pedang mainan. Menghadapi milisi yang diperkuat 
oleh perang, mereka mungkin juga pohon yang menunggu untuk ditebang. 

(Hal lain yang kurang dari para suster ... adalah dukungan pria.) 

Sekali lagi, dia benar. Di sisi lain, para bangsawan yang bertikai juga kekurangan dukungan 
wanita. Beberapa bahkan secara terbuka mencela mereka sebagai bangsawan, menyebut 
mereka orang biadab di utara. 

(Mungkinkah dia merencanakan kudeta ...!?) 

Holylight diliputi kekacauan total. Harts tidak bisa membantu tetapi mempertimbangkan 
kemungkinan yang suram. Siapa yang bisa menyalahkan dia? Dengan uang dan kekuatan, 
dan dukungan pria dan wanita digabungkan, dia tidak bisa tidak membayangkan bahwa 
mereka akan memenuhi persyaratan untuk suatu kejadian. 

------Ruangan jauh di dalam Holy Castle. 

Di Altar of Prayer jauh di dalam Holy Castle, White bertekad ... untuk menyelamatkan 
saudara perempuannya. 

"Tidak bisa menunggu beberapa saat lagi ..." 

Dia memegang Tongkat Suci Omega, senjata Legendaris di tangannya. Sementara 
statistiknya sangat kuat, staf suci ini menyimpan sihir di dalam dirinya sendiri untuk 
melakukan keajaiban tertentu: teleportasi di dalam Holylight. Hanya dengan mengeluarkan 
semua sihir yang tersimpan di tongkat, sementara juga memanfaatkan lingkaran sihir di 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



altar ini untuk meningkatkan sihirnya secara drastis, Putih dapat melakukan keajaiban ini. 
Dia, tentu saja, membayangkan desa Rabbi dalam benaknya. Raja Iblis akhirnya 
memamerkan giginya dan menjerat permaisuri karena tujuannya. Sejauh yang diketahui 
White, waktu untuk observasi kosong jauh di belakangnya. 

"Ember Angel, tolong pinjamkan aku kekuatanmu ..." 

Tindakannya harus menyelamatkan saudara perempuannya dan sesama Perawan Suci, 
Luna. Apakah dia akan memutuskan untuk melawan atau bernegosiasi dengan Raja Iblis, 
tangannya terikat selama Luna menjadi sandera di bawah ibu jarinya. 

Saat White berdoa, cahaya memancar dari lingkaran sihir. Biasanya, seorang Holy Maiden 
hanya akan meninggalkan kastil saat dijaga ketat, tapi White bertindak sendirian hari ini. 
Dia menghadapi Raja Iblis yang mengalahkan Raja Iblis. Jika dia membawa penjaga 
bersamanya, itu hanya akan membuat mereka terbunuh. 

"Raja Iblis ... Kamu tidak akan lolos dengan ini lebih lama lagi! Leap of the Ember Angel . " 

Tubuh White diliputi cahaya dan menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia disambut 
oleh desa Rabi yang jauh berbeda dari yang dia ingat. 

"...Apa?" 

Dia ingat desa itu rusak, hampir kosong. Namun, di depannya, banyak orang bekerja keras 
menyeret kayu dan batu kesana kemari. Beberapa membawa palu dan beliung sementara 
yang lain membawa karung pasir. 

"Apa yang terjadi...?" 

Dia tidak dapat menghitung berapa banyak orang yang bekerja, tetapi dia melihat banyak 
penyihir dalam campuran, serta spesialis yang sedang mengaspal jalan. Itu adalah proyek 
konstruksi dalam skala besar yang dapat mengubah tata letak seluruh area. Di tepi desa, 
setidaknya ada dua puluh penyihir yang menggunakan elemen Tanah untuk membangun 
parit atau dinding batu dan mengelilingi desa. 

"Aku tidak ... membuat kesalahan ... apakah aku ...?" 

White berjalan ke desa, tercengang oleh pemandangan di sekelilingnya. Tiba-tiba, teriakan 
terdengar dari seseorang yang duduk di menara pengintai. Tahara, yang memerintahkan 
tim ini dengan cetak biru di tangannya. 

"Hei, nona. Anda penyihir dengan elemen Cahaya yang kami minta? Itu Batu Mantra itu, di 
sana. Mereka akan pergi ke kawasan bisnis, ingatlah itu. " 

"A-Apa !?" 
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"Untuk apa kau berdiri? Siapa yang muncul ke tempat kerja dengan gaun putih !? Anda 
pikir ini lelucon? Ini bukan bola, nona! " 

"B-Apa!?!?" 

"Silakan dan selesaikan, ya? Oh, dan bersihkan kerikil itu di saluran pembuangan. Mereka 
akan mencegah air mengalir. " 

Sebelum White bisa membalas, Tahara beralih memberikan arahan kepada pekerja lain. 
Karena sifatnya yang tulus, White mulai menuangkan sihir Cahaya miliknya ke dalam Batu 
Mantra. Segera, dia ingat untuk apa dia datang ke sini. 

"Kenapa aku...!? Siapa pria menjengkelkan itu !? " 

"Sa-Kakak ... Apa yang kamu lakukan di sini !?" 

"Luna !?" 

Reuni dramatis dengan saudara perempuannya yang diperbudak. Di tangan Luna ada 
wortel, sedangkan White memegang Spell Stone yang bersinar dalam cahaya halus. 

Malaikat Putih dan Raja Iblis 

Saat melihat Luna, White mengeluarkan suaranya, gemetar. Bahkan di tengah-tengah 
keributan itu, suara jernihnya bergema. 

"Luna, kita pergi. Raja Iblis itu mempermainkan pikiranmu. " 

"Hah? Apa yang sedang Anda bicarakan?" 

White mengertakkan gigi pada sikap Luna yang acuh tak acuh. Dia datang ke sini siap untuk 
memperjuangkan saudara perempuannya dengan hidupnya. Luna, sebaliknya, mengangkat 
wortel di tangannya, mengatakan hal bodoh seperti: 

"Lebih besar dari yang kamu kira, kan?" 

"Kenapa kamu membual tentang wortelmu ...!? Kita akan pulang ke Kastil Suci. " 

"Pulang ke rumah? Aku tidak bisa. Kami sedang merenovasi tanah saya! Oh iya. Kami 
menyebutnya 'modding gila'. " 

"...Gila...!?" 

Apakah mereka akan membuat dunia menjadi gila, dimulai dengan desa ini? 
Membayangkan hasil akhirnya, rasa menggigil menjalar di punggung White. 

"Selain itu, bagaimana dia membayar untuk konstruksi berskala besar !?" 
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"Sesuatu tentang menjual Koin Suci ... Aku tidak begitu tahu." 

"Dia ... menjual Koin Suci !?" 

Terlepas dari apakah mereka membicarakan hal yang sama atau tidak, percakapan 
persaudaraan berlangsung semulus mentega, dan White mendidih. Dia menghormati 
tradisi dan menganggap Koin Suci sebagai peninggalan yang dihormati. Sebagai moral 
dasar, dia menentang perdagangan relik semacam itu. Tapi ini belum semuanya; Putih 
berada dalam kejutan yang jauh lebih buruk. 

Luna. Mereka semua mencarimu di sana. " 

Tron mendekat, mengalir kesana kemari di udara. Untuk beberapa alasan, dia memegang 
kincir. Itu datang dengan Hot Springs Resort, tapi Tron sepertinya menyukainya? 

"Lagi? Apa sekarang?" 

"Ada batu besar di jalan. Bisakah kamu meledakkannya dengan kilauan emasmu? " 

"Baiklah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan apa pun di sini tanpa aku! " 

"...Percepat." 

"Hei, lepaskan pakaianku! Oh, sampai jumpa nanti, Suster! Kyon, tunjukkan adikku ke Mata 
Air Panas. " 

White hanya bisa menyaksikan Luna dan Tron bergegas pergi. Intuisinya sebagai seorang 
Holy Maiden memberitahunya bahwa gadis itu pasti berdarah campuran ... Firebrand 
terkutuk. 

"Lewat sini ... Hoppity!" 

Mengambil White (sekarang terperanjat) di tangan, Kyon menunjukkannya ke Hot Springs 
Resort. Setelah melihat apa yang dia lakukan, White benar-benar berada di samping dirinya 
sendiri, bahkan tidak dapat bereaksi kaget saat melihat fasilitas pemandian air panas. 

(Luna sudah diambil oleh kejahatan ...) 

Wajar jika White memikirkan ini. Pertama Demon Lord dan sekarang Firebrand. Tidak 
peduli seberapa lunak White menilai situasinya, dia tidak dapat menyangkal bahwa Luna 
telah kehilangan rasa kewajibannya sebagai seorang Holy Maiden dan jatuh ke dalam 
kekuasaan kejahatan. 

"Lady Luna akan bergabung denganmu nanti. Selamat mandi ... Hoppity. " 

"Mandi..." 
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"Sauna adalah favorit Nyonya ... Hoppity!" 

"Sauna ... Nyonya ..." 

Meskipun dia hanya bisa mengucapkan kata-kata tanpa emosi, kesopanan alami White 
mendorongnya untuk mengikuti Bunny ke resor. Dia akan tercengang oleh begitu banyak 
hal yang dia lihat di sepanjang jalan, jika dia hanya memiliki kapasitas mental apa pun 
untuk merasakan sesuatu saat ini. 

(Bagaimana saya bisa membebaskan Luna dari kejahatan ...?) 

"Ada ruang ganti di dalam. Tolong lepaskan bajumu di sana sebelum masuk ... Hoppity! " 

Kyon pergi, setelah menunjukkan jalan pada White, dan dia melanjutkan perjalanan. 
Melamun, dia tidak punya pikiran untuk memeriksa sekelilingnya, dan melanjutkan ke 
tempat pria. 

(Satu-satunya cara untuk membebaskan Luna pasti adalah dengan menjatuhkan Raja Iblis, 
entah bagaimana ...) 

White bisa memikirkan beberapa keajaiban yang ditinggalkan oleh Ember Angel. Inilah 
yang White rencanakan untuk digunakan melawan Raja Iblis untuk menyegelnya sekali 
lagi, jika memang begitu. Untuk menggunakannya, dia membutuhkan lebih banyak waktu. 

(Mandi, katanya ...) 

White sering membersihkan dirinya sendiri sebelum melakukan berbagai ritual. Dulu, dia 
akan membersihkan bersama dengan Ratu dan Luna sebelum melakukan upacara sebagai 
sebuah tim. Dengan gelombang nostalgia yang tak terduga ini, Putih dengan cepat dilucuti. 
Dia pikir ini mungkin kesempatan sempurna untuk berbicara dengan Luna sendirian. Di 
dunia mana pun, ketelanjangan adalah pertunjukan keintiman, secara romantis atau 
sebaliknya. Percakapan, juga, bisa menjadi telanjang. 

(Ini bisa menjadi kesempatan terakhir saya untuk meyakinkan Luna ...) 

Dengan semua pakaiannya dilepas, White tampak seperti malaikat yang bonafid. 
Rambutnya yang panjang dan merah jambu bersinar seolah-olah dilapisi dengan pelindung, 
dan tubuhnya berkontur sempurna, seolah-olah dipahat oleh para malaikat itu sendiri. 
Sejuta pria akan menyerah saat melihat payudaranya saja. Penampilannya menarik secara 
mistis, orang bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam menatap bibir indahnya 
sendirian. 

White membuka pintu yang menuju ke mata air panas tanpa ada benang di tubuhnya. 
Segera, penglihatannya dipenuhi dengan uap putih, membungkusnya dengan kehangatan 
yang nyaman. 

(Apa ini...?) 
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White menghentikan langkahnya pada sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, 
apalagi dipahami. 

"Ini ... apakah pemandian air panas? Mereka semua?" 

White samar-samar mengantisipasi bak mandi kecil berisi air murni, apakah itu dingin atau 
panas. Tentu saja, bak mandi di Kastil Suci jauh lebih besar dan lebih mewah dari biasanya, 
tapi dibandingkan dengan fasilitas ini, itu adalah ruang bermain anak-anak. Mata air panas 
dengan mudah dapat menampung seratus orang sekaligus. 

"Apa yang Luna ... atau Raja Iblis itu, lebih tepatnya, berpikir ...?" 

Melihat sekeliling, White memperhatikan sesuatu yang lebih menarik. Di kejauhan, dia 
melihat sebuah halaman yang dikelilingi oleh bebatuan dan tumbuhan aneh. Daerah itu 
tampak dipenuhi dengan ketenangan. Ditarik oleh daya pikat aneh, White berjalan ke 
arahnya. 

(Mandi lagi ... Di luar ...!?) 

Mandi astronomi. 
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White tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa ada kamar mandi di luar? Mengapa di 
taman yang begitu tenang? Mengapa bak mandinya terbuat dari batu? Dia tidak bisa 
menjawab semua itu, dan segala sesuatu tentang ruang ini berada di luar kapasitas 
pemahamannya. Yang paling mengejutkan dari semuanya, bagaimanapun, adalah Raja Iblis 
terkutuk yang mandi dengan ekspresi menantang. 

"D-Demon Lord!" 

White tidak bisa menahan untuk tidak berteriak melihat musuh bebuyutannya. Dia telah 
lupa bahwa dia telanjang pada hari kelahirannya. Raja Iblis perlahan berbalik dan 
mengangkat alis. Dia tampak tenang, dan hampir terlalu tenang dalam menghadapi 
pertemuan mengejutkan ini. 

"Hm ... Tidak setiap hari kami memiliki orang sepertimu yang menyusup ke tempat itu." 

"K-Kamu menyergapku ...!?" 

"Hm ..." 

Menghabiskan beberapa saat dalam kontemplasi setelah White berteriak, Raja Iblis 
melanjutkan: 

"Ini adalah bak mandi untuk mengamati bintang. Siapa pun yang menyebabkan keributan 
di sini adalah anak yang tidak berpendidikan atau sangat kurang ajar. Saya ingin percaya 
bahwa Anda bukan ... " 

White sangat marah dengan kata-katanya yang mengejek. Dia menguatkan dirinya untuk 
menanyakan keberadaan jahat ini satu pertanyaan terakhir ... 

Roda gigi di pikiran Raja Iblis berputar lebih cepat dari sebelumnya. Jika White 
mengeluarkan teriakan klise di sini dan sekarang, reputasinya akan jatuh begitu keras 
hingga akan hancur dan terbakar. Dalam situasi ini, tampaknya pria selalu disalahkan. 
Membandingkan situasinya dengan tuduhan palsu tentang pelecehan seksual di kereta 
yang penuh sesak (masalah umum bagi pria di Jepang), Raja Iblis diam-diam bergidik 
ketakutan. Karena itu, langkah pertamanya adalah mencoba dan memastikan bahwa White 
tidak akan berteriak. 

(Saya tidak akan dijebloskan ke penjara karena kejahatan bodoh seperti 'memandangi 
Perawan Suci,' akankah saya ...?) 

Mengangkat cangkir sake dari nampan yang mengapung di atas air, dia menyesapnya. 
Gerakannya pasti membuatnya tampak setenang angin sepoi-sepoi, tetapi Raja Iblis panik 
di dalam, dan tangannya sedikit gemetar. 

(Sialan! Kenapa kipas setiap kali aku mandi !?) 
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Apakah itu kutukan atau berkah? Meskipun ada kerumunan orang yang bekerja di luar, dia 
memutuskan untuk mulai minum di bak mandi pengamatan bintang pada siang hari. Dan 
sekarang dia membakar tubuh telanjang White ke dalam ingatannya. Makhluk yang benar-
benar tak termaafkan dan jahat. 

(Ngomong-ngomong, mengapa Holy Maiden ini ada di desa? Dan ini tempat tinggal pria!) 

Realisasinya menghantam Raja Iblis. Dia tidak membayangkan bahwa dia salah masuk, 
karena dia tidak tahu bahwa dia begitu tersesat dalam pikirannya sehingga dia tidak bisa 
melihat sekelilingnya. 

(Ini bukan semacam jebakan madu, kan ...?) 

Kemungkinan muncul di benaknya, tetapi Raja Iblis segera mengabaikannya. Meskipun 
mungkin ada saat di masa depan ketika dia akan dikenakan taktik seperti itu, itu tidak akan 
dilakukan oleh pemimpin bangsa. Sekarang proses berpikir pria ini membawanya ke 
pendiriannya yang biasa. 

"Yah, kamu sudah sejauh ini. Sepertinya Anda memiliki sesuatu yang mengerikan untuk 
diperhatikan. Saya menganggap diri saya agak berpikiran terbuka, jika saya sendiri yang 
mengatakannya. " 

Hembuskan asap untuk melihat apa yang akan terjadi. Raja Iblis mulai menyadari bahwa 
taktik ini ternyata sangat efektif. Seringkali, lawannya akan kehilangan ketenangan karena 
kehadirannya yang mengintimidasi dan membocorkan rahasia mereka sendiri. 

"Berpikiran terbuka...!? Bagaimana Anda bisa ...!? " 

"Sebelum kita mulai, saya harus mengatakan ini adalah pemandangan yang mengganggu. 
Silahkan." 

Dengan itu, Raja Iblis menyerahkan handuknya. Akhirnya, White menyadari bahwa dia 
telanjang. 

"Ah! YYY-Kamu melihatku nak ... " 

"Mengapa kamu tidak bergabung denganku di bak mandi? Ini akan memalukan, dan 
kerugian besar bagi negara, jika Anda masuk angin. " 

"...!" 

White marah dengan lamaran sarkastik itu, tetapi membungkus tubuhnya dengan handuk 
mandi dan melompat ke air. Dia sepertinya berusaha menutupi kulitnya sebanyak 
mungkin. Wajahnya dicat merah karena penghinaan dan kemarahan. Ini adalah pertama 
kalinya ada pria yang melihatnya telanjang, dan dia menyebutnya 'mengganggu.' Kasihan 
Perawan Suci. 
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"Sekarang, mari kita dengarkan. Mengapa kamu di sini...?" 

Sambil memegang kembali cangkirnya, dia menatap ke langit. Melihat ini, wajah White 
berubah menjadi murka. Raja Iblis memancarkan sikap yang berteriak bahwa tubuh 
telanjangnya bahkan tidak layak untuk dilihat. 

"Raja Iblis. Apa yang kamu lakukan dengan Mada ... ah !? " 

Saat embusan angin meniup uap putihnya, White kehilangan kata-katanya. Dia menyadari 
apa yang seharusnya sudah jelas. 

Raja Iblis juga telanjang. Dan tubuhnya dipahat sampai memberinya kehadiran yang lebih 
luar biasa. Sekarang Putih tersipu karena alasan lain sepenuhnya. 

"Apakah ada masalah, Holy Maiden White? Anda tidak akan mengatakan bahwa seorang 
pemimpin negara ini terkejut oleh seorang pria telanjang, saya yakin. " 

Raja Iblis tertawa dengan berani sebelum mengikat rambut panjangnya dengan karet 
gelang hitam. Raja Iblis kehilangan hitungan berapa banyak yang dia miliki sejauh ini, 
tetapi pertempuran lain melawan seorang Gadis Suci akan segera dimulai. 

Duel Terselubung Uap 

"Apakah ada masalah, Holy Maiden White? Anda tidak akan mengatakan bahwa pemimpin 
bangsa ini terkejut oleh pria telanjang, saya yakin, "Raja Iblis menyatakan dengan 
keberanian besar. Kata-kata ini tertanam dalam permohonannya yang putus asa bahwa 
'aku telanjang bukanlah masalah besar! Ini bukan pelecehan seksual, aku bersumpah! ' 

(Jika rumor mulai beredar bahwa saya menunjukkan ding dong saya kepada seorang Gadis 
Suci ...) 

Dia tidak bisa membayangkan nasib yang lebih baik daripada dipenjara seumur hidup atau 
dibakar dengan bonus mengukir namanya dalam sejarah sebagai pelanggar seks paling 
keji. Meminum lebih banyak dari cangkirnya, Raja Iblis memelototi langit dengan tatapan 
seolah ingin membunuh dewa yang ada di atas sana. Tidak peduli berapa banyak bilangan 
prima yang dia cantumkan di kepalanya, dia terus mengingat pertemuan telanjang 
beberapa saat yang lalu, yang membekukan genangan lava di pinggangnya. Sesuai dengan 
bagian fisiknya yang lain, ... tanduk ... Raja Iblis sangat besar, mengingatkan pada Gáe Bulg, 
tombak mitos yang dikatakan dapat menembus semuanya. Dengan seluruh tubuhnya 
sekarang menjadi senjata, Raja Iblis membiarkan pandangannya melayang di sekitar langit. 

(Di mana langit biru berakhir ...?) 

Meskipun menatap ke langit dengan cara Zhuge Liang, ahli strategi kuno, sama seperti semi 
yang tidak bisa berhenti dengan uang sepeser pun, gunung berapi aktif membutuhkan 
waktu untuk mendingin. 
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"Itu benar ... Aku tidak merasakan apapun dari tubuh telanjangmu!" White berseru. 

"Hebat. Aku senang kita bisa fokus pada percakapan kita, " 

Satu pihak memiliki wajahnya yang merah padam, sementara yang lain mendongak dengan 
gigi terkatup. Pada pandangan pertama, akan terlihat bahwa mereka memang musuh. 

"Sekarang Anda memiliki Nyonya di bawah ibu jari Anda. Apa yang kamu lakukan ke 
negara ini !? " 

"Di bawah ibu jari ku? Saya terhina. Baik Luna dan Madame tinggal di desa ini atas 
kemauan mereka sendiri. Saya tidak pernah memaksa siapa pun untuk melakukannya. " 

"Bagaimana kamu memiliki keberanian untuk ...!" 

Putih tidak bisa membantu tetapi mendekati Raja Iblis, dan menatap wajahnya. Meskipun 
ekspresinya marah, dia cantik secara misterius. Selain itu, meskipun dia telah membungkus 
dirinya dengan handuk, bahunya terbuka, bersama dengan puncak kembarannya (yang 
dapat menjerat jiwa manusia mana pun yang hidup), menciptakan ngarai yang panjang dan 
dalam di tengah. 

"Jangan terlalu dekat denganku. Tubuhmu terlalu berlebihan untukku. " 

"K-Kamu ...! HHH-Seberapa parah kamu harus mengejekku !? " 

"Mengejekmu? Saya selalu tulus Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. " 

"TTT-Kebenaran ...!?" 

White gemetar karena penghinaan yang luar biasa dan air mata terbentuk di matanya. 
Biasanya, dia tidak akan terlalu terpengaruh oleh emosinya. Tidak seperti saudara 
perempuannya, dia memiliki banyak keterampilan sosial dan tahu bagaimana 
menenangkan dirinya dengan keanggunan. Namun, ini adalah pertama kalinya ada pria 
yang melihatnya telanjang, dan pertama kali dia melihat pria telanjang. Lebih buruk lagi, 
pria itu adalah Raja Iblis, yang dia anggap sebagai akar kejahatan. Selain itu, dia menyebut 
tubuhnya 'mengganggu' dan 'terlalu banyak.' Setelah mengambil komentar ini begitu saja 
karena kebingungan, hati White tercabik-cabik. 

Sedangkan untuk Nyonya, air akan menunjukkannya padamu. 

"Bagaimana air ini menunjukkan sesuatu padaku ...!?" 

"Santai, dan rendam di dalamnya sampai ke bahu Anda. 

Dengan itu, Raja Iblis menutup matanya seolah ingin melarikan diri dari pandangannya. 
Dia mengira, jika dia beralih ke kegelapan, lahar akan mereda. White memelototinya 
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selama beberapa saat, tetapi setelah Raja Iblis tetap diam dan tidak bergerak, dia dengan 
enggan tenggelam ke dalam air. 

Beberapa waktu hening berlalu, kecuali suara konstruksi di luar. Ketenangan memenuhi 
udara. Setelah menghabiskan beberapa saat dengan suara dan kegelapan non-sensual itu, 
Raja Iblis akhirnya melepaskan kerutannya. 

(Bagus. Ketika ada terang, selalu ada kegelapan. Saya adalah ketiadaan. Saya di dalam 
ketiadaan.) 

"Ah ... Sesuatu ... Ooh, bahuku ... Ahhh ...!" 

(Berhentilah mengeluh seperti itu! Kenapa dia harus memiliki suara yang manis juga !?) 

"A-Apa ini ... Aku tidak pernah merasakan ... sesuatu ... jadi ...!" 

(Sialan! Kamu melakukannya dengan sengaja! Apa itu !?) 

Merasa lava mulai melanjutkan keributannya, Raja Iblis menggumamkan sesuatu. Dari 
sudut pandang pengamat, itu bisa terlihat seperti Holy Maiden yang menyudutkan Raja 
Iblis. 

"Mandi pengamatan bintang ini tidak hanya merevitalisasi Anda, tetapi juga memisahkan 
Anda dari hari-hari Anda. Di fasilitas ini, Anda bisa melupakan hidup Anda sejenak dan 
mengisi ulang tenaga sebelum mengatasi besok. " 

"Lupakan ... hidupku ...." 

"Ada bak mandi lain yang membantu mengatasi kulit kering dan melembabkannya, 
misalnya. Bukan bagian depan yang akan direhabilitasi Nyonya di sini. Kenyamanan yang 
Anda rasakan sekarang harus menjadi buktinya. " 

Dengan itu, Raja Iblis memberinya cangkir berisi sake. Dia terus menatap ke depan, tetapi 
tetap membawa sikap persuasif. Dia mencoba membuat White mabuk untuk meletakkan 
segala sesuatu tentang pertemuan ini di masa lalu. 

"K-Kamu ingin aku minum ini ...?" 

"Apakah kamu takut dengan minuman yang ditawarkan oleh Raja Iblis? Padahal kehati-
hatian dan kepengecutan Anda sebagai pemimpin bangsa adalah salah satu penyebab 
masalah negara ini. " 

"K-Kamu tidak punya hak untuk ...! Bagaimanapun, Anda tidak bisa meracuni saya! Sendok 
Malaikat! " 
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Saat White mengaktifkan skillnya, matanya bersinar lembut. Ini adalah keterampilan yang 
mendeteksi racun atau bahan berbahaya dalam suatu zat, yang diperoleh oleh mereka yang 
berada di posisi tertentu di Gereja. Pada gilirannya, Raja Iblis menjawab dengan kasar. 

"Sejauh yang saya ketahui, para petinggi bangsa ini adalah racun yang sebenarnya. Mereka 
membiarkan mayoritas rakyatnya menderita tanpa berpikir dua kali. Yang lebih buruk, 
mereka bahkan tidak mencoba untuk mendobrak status quo, atau mengusulkan kebijakan 
apapun yang dapat melakukannya. Di negara saya, kami menyebut orang-orang seperti 
mereka 'tidak berguna'. " 

Tidak memegang dilarang. Dalam arti tertentu, Raja Iblis memancarkan kemauan yang kuat 
untuk keluar dari kesulitannya saat ini. Tentu saja, semua itu dikatakan untuk 
menyelamatkan kulitnya, tetapi itu sangat beresonansi dengan White. Dia tidak bisa 
melawan apa pun yang baru saja dikatakan Raja Iblis. 

"... Aku yakin kelihatannya seperti itu dari sudut pandangmu. Pasti pertunjukan yang bagus 
untuk melihat seorang anak seperti saya berlarian dengan sia-sia. " 

White tanpa daya menerima cangkirnya, dan menatap sake itu. Cairan bening berkilauan 
dalam cahaya, tapi Putih bersinar lebih terang, dengan perasaan feminin yang tak 
terlukiskan tentang dirinya. 

(Saya dapat melihat bagaimana Helen menyebabkan perang Troya ... Di negara ini, saya 
rasa saya harus memanggilnya malaikat.) 

Raja Iblis terengah-engah saat Putih tampak hidup dari lukisan. Udara yang dihormati di 
sekitarnya telah menghilangkan lahar di pinggang Raja Iblis sebelum dia menyadarinya. 
White memiringkan cangkir, dan sake dituangkan ke bibirnya. 

"Ini..." 

Faktanya, sake juga merupakan item dari game, dan memiliki properti untuk memulihkan 
Stamina. Dalam jumlah sedang, sake biasa memiliki manfaat kesehatan juga. Di Jepang, itu 
bahkan dikatakan sebagai akar dari ratusan obat. 

"Ini adalah minuman dari negara saya. Itu telah dinikmati selama berabad-abad. " 

Mengambil cangkir dari White, Raja Iblis menyesapnya. 

White mengeluarkan bisikan tentang berbagi cangkir, tetapi Raja Iblis tidak sadar, dan 
dengan kejam melemparkan sake ke tenggorokannya. Sebenarnya mereka sudah berbagi 
cangkir ketika White menyesapnya pertama kali, tapi perhatiannya pasti telah teralihkan 
dalam kesedihannya. Raja Iblis mengejeknya. Sejauh yang dia tahu dari berita, rata-rata 
usia gadis yang kehilangan keperawanannya hanya menurun dari tahun ke tahun. Tidak 
jarang mendengar cerita tentang gadis-gadis yang kehilangan keperawanan mereka di 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



masa pra-remaja. Seorang wanita yang khawatir bertukar ciuman melalui cangkir adalah 
spesies yang terancam punah. 

"Apa? Apa menurutmu bibir kita menyentuh cangkir ...? Kamu bukan gadis perawan, apa 
yang kamu ... " 

Komentar tidak sopannya dipotong pendek ketika dia menyadari bahwa dia sedang 
berbicara dengan seorang Gadis Suci. Bahu ramping White bergetar saat dia mengeluarkan 
kata-kata ini. 

"... Bagaimana jika saya?" 

Keberuntungannya buruk dan waktunya lebih buruk. Putih baru saja diejek oleh Ratu 
tempo hari. Terlebih lagi, Ratu telah menyatakan 'kamu sangat pemalu, Kak. Anda pasti 
akan menjadi perawan tua. ' Diam-diam, White terluka. Setelah mendengar bahwa kedua 
adik perempuannya telah menemukan calon pelamar, dia merasa tersisih. 

"Oh, ya, saya seorang perawan tua! Aku masih perawan! Apa kamu punya masalah dengan 
itu !? " 

Dibantu oleh suasana terbuka dari bak mandi pengamatan bintang dan dengungan dari 
sake, White akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah dia rasakan sebelumnya. 

"T-Tidak, aku tidak punya masalah. Faktanya, wanita berbudi luhur lebih disukai. Mengapa 
kamu tidak bangga karenanya? " 

"Bagaimana aku bisa bangga dengan hal seperti itu !? Kamu mengolok-olok saya! " 

"Tidak semuanya. Sebenarnya, saya memuji ketabahan Anda. " 

"Prude ... Stoic ... Menurutmu apa aku ini, golem ...!?" 

Raja Iblis, panik di dalam bahwa hal-hal telah benar-benar mengenai kipas angin sekarang, 
mempertahankan nada serius dan memasukkan tangannya ke dalam kehampaan hitam dan 
mengeluarkan sebuah item. Halo Malaikat, baju besi yang dikenakan di kepala. Seperti 
namanya, itu adalah lingkaran cahaya bercahaya yang melayang di atas kepala pemakainya. 
Sementara Pertahanannya hanya sampah 2, banyak pemain wanita memakainya karena 
desainnya yang lucu. Ada juga item yang disebut Tanduk Setan yang berfungsi sebagai 
mitranya. Juga cukup populer meskipun Defense-nya rendah. 

"A-Apa ... ini ...? Bagaimana Anda memiliki lingkaran cahaya malaikat !? " 

"Saya ingin memberikannya kepada Anda, yang memenuhi gelar Perawan Suci." 

Raja Iblis dengan lembut menempatkan halo di kepala White. Dia memasang senyum di 
wajahnya, dan bahkan White harus mengakui bahwa dia gagah. Dengan rambut panjang 
yang diikat di belakang kepalanya, Raja Iblis bahkan kasar. Tubuhnya yang terpahat, 
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penampilan yang tajam, dan kecerdasannya yang licik adalah kualitas kedewasaan yang 
belum pernah ditemukan White pada seorang pria sebelumnya. 

"Teruslah melakukannya, jadi kamu bisa memakai lingkaran cahaya ini dengan bangga. 
Aku bukan musuhmu ... " 

Dengan itu, Raja Iblis lenyap ke dalam uap. Dia hanya melakukan Perjalanan Cepat ke 
ruang ganti, tetapi White yakin bahwa dia telah menghilang begitu saja. 

"Halo Malaikat ... Bagaimana mungkin Raja Iblis ...?" 

White bergumam, pikirannya mengembara. Sebaliknya, hanya ada satu pikiran di kepala 
Raja Iblis: 'Ketika seorang gadis marah, berikan dia hadiah.' Filsafat konyol yang pasti akan 
ditolak oleh setiap wanita di luar sana. Untuk White, meskipun ... item ini tidak bisa dia 
abaikan. Dia bergegas keluar dari bak mandi pengamatan bintang dan berdiri di depan 
cermin. Halo Malaikat yang berkilauan melayang di atas kepalanya. Putih terengah-engah 
melihat keindahan dan iluminasi ilahi. 

Ke arah utara 

Raja Iblis sedang merokok di depan resor pemandian air panas, menunggu White keluar. 
Sementara dia telah menyelesaikan pertemuan ini tanpa menimbulkan keributan, dia 
adalah tipe pria yang selalu ditindaklanjuti. 

(Ini seperti karyawisata ... Aku akan senang saat aku membawanya pulang dengan 
selamat.) 

Akhirnya, White keluar dari pintu masuk resor, tetapi dia masih mengenakan lingkaran 
cahaya di atas kepalanya. 

(Dia masih memakainya ...? Maksudku, itu sangat cocok untuknya.) 

Raja Iblis hanya ingin menghiburnya dengan memberinya hadiah kecil bertema malaikat. 
Dia mengira bahwa Perawan Suci akan menyukai hal-hal ini. Meskipun Game itu sendiri 
sangat mematikan, sebenarnya ada banyak item lucu yang menarik bagi para pemain 
wanita, sebagian besar dari basis pemain. Beberapa contohnya adalah gaun bermotif 
bunga, gelang emas, pakaian pelayan Perancis hitam dan putih, kaus kaki setinggi lutut, 
sepatu bot platform dan sepatu hak tinggi, sepatu anjing dan kucing, cakar kucing raksasa, 
ekor, rok lipit, rok mini, bahkan kaus kaki tabung dan biru tua. celana bergaris -dan-putih 
untuk beberapa alasan. Ini hanya untuk menunjukkan betapa sesatnya para pemain dalam 
permainannya. 

"Holy Maiden White, apakah kamu datang ke desa ini dengan semacam kereta?" 

"T-Tidak ..." 

Kamu datang sendiri? 
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"Iya..." 

Putih tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak peduli dengan siapa dia berbicara, dia tidak 
bisa begitu saja menyebutkan keajaiban secara sembarangan. White harus merahasiakan 
jawabannya. 

"Saya melihat. Lalu aku akan mengantarmu kembali ke Kastil Suci. " 

"Hah? Bagaimana mungkin kau ... Oh ...! " 

Tanpa membiarkan dia berbicara dengan tenang, Raja Iblis menarik White mendekat ke 
pinggangnya. Dia tidak memiliki motif tersembunyi, dia hanya ingin memastikan bahwa 
pemimpin bangsa tidak memiliki kesempatan untuk melukai dirinya sendiri dengan cara 
apa pun. 

"U-Um! A-Apa yang akan kamu lakukan ...? " 

"Anda tidak perlu khawatir. Bersandarlah padaku. " 

Dia berbisik di telinga White dengan suara rendah yang bergema di gendang telinganya. 
Kekuatan dan ketegasannya menentang kemungkinan perlawanan. Raja Iblis sepenuhnya 
berada di level lain dari pria mana pun yang pernah dia temui sebelumnya. 

"K-Kamu ... Ah!" 

"...Diam. Nikmati ketenangan di saat-saat seperti ini. " 

Raja Iblis meletakkan jari telunjuknya ke bibir White saat dia akan mengatakan sesuatu. 
Raja Iblis juga tidak memikirkan hal ini. Dia hanya tidak ingin dia menggigit lidahnya saat 
transit. Tetap saja, Putih mulai memerah, dan tubuhnya menjadi kaku. 

"Sayap, bawa aku pergi... Perjalanan Cepat: Kastil Suci. " 

Saat Raja Iblis mengucapkan mantra palsu untuk menyembunyikan keahliannya, keduanya 
lenyap, dan muncul di depan Kastil Suci dalam sekejap. Dalam pandangan White, Kastil Suci 
yang familiar muncul. Pada peristiwa yang mustahil ini, White menggigil dari ujung kepala 
hingga ujung kaki karena ketakutan. Siapa yang bisa menyalahkannya? Ini persis seperti 
keajaiban yang telah dia lakukan sebelumnya ... berkat dari Ember Angel. 

"S-Siapa kamu ...!?" 

"Aku pernah memberitahumu bahwa melihat jauh lebih baik daripada mendengarkan 
rumor." 

"Oh ...!" 
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White merasa hatinya membengkak. Dia telah memberitahunya itu selama pertemuan 
mereka di kastil. 

"Anda dikembalikan, aman dan sehat. Itu yang terpenting. " 

Benar, Putih tidak tergores. Faktanya, dia lebih baik dari sebelumnya setelah mandi di 
pemandian air panas dan minum sake penyembuh Stamina. Terlebih lagi, Halo Malaikat 
bersinar di atas kepalanya dengan keilahian. 

Ini mungkin tidak perlu dikatakan, tapi pertemuan kita malam ini harus dijaga di antara 
kita. 

"Iya..." 

White mengangguk tanpa daya. Dia tidak bisa seenaknya menyebarkan gosip tentang 
malam ini. Skenario terburuk, itu akan mengirim negara ke dalam kekacauan jika orang-
orang mengetahui bahwa seseorang dapat menggunakan keajaiban yang sama yang 
ditinggalkan oleh Ember Angel ... Bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk memberikan 
kepada orang lain sebuah halo ilahi yang disediakan untuk kepala Malaikat . 

"Hanya untuk memperjelas ... tidak ada yang akan tahu tentang apa yang terjadi malam ini." 

"T-Tentu saja ...!" 

White bergegas untuk menegaskan saat Raja Iblis hampir terdengar putus asa. Tetap saja, 
dia harus bertanya. 

"Kamu sebenarnya siapa? Saya rasa saya tidak tahu jawabannya lagi ... " 

Pada pertanyaan ini, ekspresi Raja Iblis menjadi kontemplatif untuk kali ini. Dia juga tidak 
tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Tubuhnya milik karakter dalam game yang 
menyandang gelar Raja Iblis, dan pikirannya adalah milik Akira Ono dari Jepang modern. 
Siapa dia? Bagaimana dia bisa menjelaskan? Setelah beberapa saat, Raja Iblis berbicara 
dengan tekad. 

"Ada sesuatu yang perlu aku minta bantuanmu, suatu hari nanti. Seperti yang saya katakan 
sebelumnya, saya ingin meneliti Ember Angel. " 

"...Tapi kenapa...?" 

"... Karena aku dipanggil oleh Still Angel." 

"Oleh Malaikat Diam !?" 

White tercengang dengan jawaban itu, tetapi segera menerima kesimpulan ini. Jika itu 
masalahnya, begitu banyak hal sekarang masuk akal yang sebelumnya tidak masuk akal. Itu 
menjelaskan mengapa Nyonya yang rewel itu terbang menjauh dari ibu kota untuk berada 
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di sisinya. Itu menjelaskan bagaimana dia bisa melakukan keajaiban yang sama seperti 
Ember Angel, dan bagaimana dia bisa memberikan Halo Malaikat kepada seseorang. Itu 
juga menjelaskan fasilitas dunia lain yang sepertinya tidak mungkin dibangun oleh tangan 
manusia. Pikiran White berputar, menghubungkan segala macam titik. 

"Apakah Anda menentang Ember Angel ...?" 

"Saya tidak punya niat untuk. Saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. " 

Dengan itu, Raja Iblis akhirnya melepaskan pinggang White. Tersesat dalam percakapan 
mereka, dia sepertinya lupa bahwa dia masih memeluknya sampai sekarang. Untuk 
beberapa alasan, Raja Iblis mulai mengambil lingkaran cahaya dari kepala White, 
menatapnya dengan saksama. 

"Um ... A-Apa ..." 

"Seperti dugaanku, Halo Malaikat sangat cocok untukmu." 

"...!" 

Saat White hendak berbicara, Raja Iblis mengembangkan mantel hitam legamnya. White 
bisa mendengar suara tenang dan dalam dari punggungnya. 

"Sampai kita bertemu lagi ... Holy Maiden White." 

Dengan itu, Raja Iblis lenyap. White hanya berdiri di tempat yang sama untuk beberapa 
saat sebelum melepaskan Halo Malaikat dari kepalanya dan memegangnya erat-erat di 
dadanya yang besar. Pipinya merah, Putih tampak senang. 

Ada beberapa teori yang muncul di benaknya. Salah satunya tentang malaikat terkenal, 
Lucifer. Seorang yang diceritakan dalam legenda baik sebagai Malaikat Jatuh atau Raja Iblis, 
yang memberontak melawan Cahaya Agung di masa lalu. Banyak literatur kuno 
menceritakan tentang dia membelah benua menjadi dua dan 'menaklukkan malam.' 
Meskipun tak terungkap dalam legenda, pasti ada orang lain yang seperti dia. Beberapa 
legenda bahkan menceritakan tentang setan yang berpihak pada malaikat. 

(Malaikat ... Halo ...) 

Halo White yang dipegang di tangannya bersinar terang seperti biasanya, dengan keilahian 
yang membutakan, tanpa tanda-tanda meredup. White tidak dapat lagi meyakinkan dirinya 
sendiri bahwa seseorang yang dapat menciptakan hal seperti itu adalah jahat. 

(Saya harus ditakdirkan untuk mengembalikan Anda ke malaikat Anda ...) 

Merangkul lingkaran cahaya itu, White dengan senang hati menutup matanya. 

------Desa Rabbi, malam. 
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(Itu adalah roulette Rusia ... menghindari peluru itu.) 

Duduk di lorong yang berjajar di bagian luar resor pemandian air panas, Raja Iblis sedang 
merokok sambil menatap bulan. Ekspresinya adalah pria yang telah menyelesaikan proyek 
besar. Seorang pengamat mungkin menyebut perilakunya tercela, mengingat dia melihat 
seorang Perawan Suci telanjang, menikmati mandi bersama dengannya, dan memberinya 
minuman keras untuk mengacaukan situasi. Namun, di wajahnya, ada warna kebanggaan 
yang meluap-luap. 

"Tuan Raja Iblis! Ini dia. " 

"Hm, Aku ... Kemarilah." 

Raja Iblis telah menunjuk ke tempat di sampingnya, tapi Aku melompat ke pangkuannya. 
Baru-baru ini, Aku secara fisik menyayanginya tanpa ragu-ragu. Raja Iblis biasanya 
membiarkannya, tapi kali ini sedikit terkejut. Aku telah mengenakan yukata kuningnya lagi, 
dan sekarang Raja Iblis bisa merasakan pantat lembutnya di pahanya. 

"Dengar, Aku. Tidak apa-apa sekarang, tetapi Anda harus ingat untuk menjaga jarak dari 
pria. Saya sedikit khawatir tentang seberapa mempercayai Anda. " 

"Aku tidak pergi ke pria lain seperti ini, Tuan Raja Iblis!" 

"Baiklah ... Jika kamu berkata begitu ..." 

"Ya saya lakukan!" 

Aku bersandar kembali ke Raja Iblis. Dia tampaknya mempercayainya dengan sepenuh 
hati. Dia menariknya lebih dekat dan menepuk kepalanya. 

"Tuan Raja Iblis. Kau akan berangkat besok menuju utara, bukan? " 

"Ya, tapi saya bisa Quick Travel. Ini bukan perjalanan nyata jika saya bisa pulang kapan pun 
saya mau. " 

"...Aku tahu. Tapi aku masih akan kesepian. " 

Aku menatapnya, memegang kemejanya. Raja Iblis menunjukkan ekspresi khawatir untuk 
sesaat, tetapi menjawab dengan nada ceria: 

"Jika saya melihat sesuatu yang keren, saya akan membawanya kembali untuk Anda. 
Sesuatu untuk dinantikan. " 

"... Harap aman, Tuan Raja Iblis." 

"Ha ha! Menurutmu aku ini siapa? " 
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Dia adalah Raja Iblis yang bonafide, meskipun kekonyolan umumnya. Bahkan penasihatnya 
memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Jika Raja Iblis mau, dia bisa membawa 
kekacauan ke seluruh dunia ini, apalagi benua ini. 

"Kemana kamu pergi, Aku? Sudah kubilang, kamu harus menjadi bantal pelukku malam ini! 
" 

Luna egois. 

Diikuti dengan langkah cepat, Luna dan Tron muncul dari sudut. 

"Aku ada di sini, di pangkuanku." 

"K-Kamu mesum! Pantatku adalah satu hal, tapi sekarang Aku punya !? " 

"Benar, aku lupa memberitahumu. Aku membawa adikmu kembali ke kastil. " 

"YYYY-Kamu menodai Kakak juga ...!?" 

"Saya mengantuk. Waktu tidur." 

Luna mulai membuat keributan atas tanggapan Raja Iblis, tetapi Tron menutupnya dengan 
pernyataannya dengan suara lelah. Bisa dikatakan, mereka hanya pindah ke kamar tidur 
mereka. Anak-anak yang sama membuat keributan yang sama, berdesakan di kasur Raja 
Iblis. Aku di sebelah kanannya, Luna di sebelah kirinya, dan Tron berbaring di atasnya. 
Segitiga Bedmuda. 

(Bagaimana mungkin aku bisa tidur seperti ini !? Aku sudah selesai!) 

Jadi, Raja Iblis tidak tidur sedikit pun malam itu, dan disambut di pagi hari untuk memulai 
perjalanannya. 

--Keesokan harinya. 

Langit masih dicat abu-abu menjelang fajar, tapi sebuah kereta besar telah tiba di pintu 
masuk desa. Di dalamnya ada Yukikaze dan Mikan. Gerbong itu bisa dengan mudah 
memuat delapan orang dewasa. Karena Raja Iblis telah menolak segala jenis perjalanan 
yang menyenangkan, hanya Tahara dan Yu yang ada di sana untuk mengantarnya. 
Sebenarnya, selama dia bisa melakukan Quick Travel, tidak ada gunanya melakukan 
pengiriman yang megah. 

"Yu, kamu yang bertanggung jawab atas rumah sakit. Terus lakukan untuk meningkatkan 
reputasi kita. " 

"Ya pak. Saya akan menangani semuanya di sana. Oh, Pak Sekretaris ... dasinya. " 
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Yu mendekati Raja Iblis, dan dengan hati-hati meluruskan dasinya. Tidak ada yang salah 
dengan dasinya sejak awal, jadi dia curiga bahwa Yu hanya ingin melakukannya. Sekilas, 
dia tampak seperti seorang istri yang menyuruh suaminya pergi dalam perjalanan bisnis. 

"Tahara, kamu bertanggung jawab atas seluruh desa. Kirimi saya Komunikasi jika ada 
sesuatu yang mendesak yang muncul. " 

"Yessiree. Aku tidak berencana melakukan kesalahan apapun yang akan membuatku 
mengganggumu, Pak Sekretaris. " 

Faktanya, itu harus menjadi keadaan darurat yang serius untuk sesuatu yang terlalu berat 
untuk ditangani Tahara. Jika jenius ini tidak bisa menyelesaikannya, tidak mungkin Akira 
Ono bisa membantu. Satu-satunya saat Tahara membutuhkan bantuannya adalah ketika 
dia membutuhkan kekerasan. 

Raja Iblis menatap ke seluruh desa. Di bawah langit menjelang fajar, beberapa kelinci 
sudah mulai bekerja di ladang. Pagi seorang petani dimulai lebih awal. Melihat-lihat 
berbagai lokasi di desa, Raja Iblis dapat melihat banyak proyek skala besar yang akan 
dilanjutkan dalam beberapa jam. Desa ini sedang berubah, semua karena seorang laki-laki 
telah menemukannya. 

(Saya sudah mendapatkannya di kedalaman ini. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah 
memberikan segalanya untuk apa yang telah saya mulai.) 

Melihat transformasi desa beraksi, Raja Iblis menegaskan kembali tekadnya. Dia melihat 
Hot Springs Resort. Di dalamnya, ada banyak orang yang nasibnya berubah drastis karena 
mereka telah bertemu dengan Raja Iblis. Sekarang dia memiliki lebih banyak orang untuk 
dilindungi daripada sebelumnya. Itu adalah kejujuran Raja Iblis ketika dia menutup 
matanya sejenak dalam kontemplasi. Dan, untuk melindungi orang-orang itu, Raja Iblis 
bertekad untuk tumbuh lebih kuat. Jika dia tidak menaklukkan kelemahannya pada sihir, 
dia akan membayar harga untuk itu cepat atau lambat. 

Ketika Raja Iblis membuka matanya lagi, Yu, yang dengan gembira memegang dasinya, 
membeku. Di matanya, Yu melihat sekilas dewa yang sangat kuat. ... Raja Iblis memberi 
Tahara satu instruksi terakhir. 

"Jika ada orang yang mendekati desa ini dengan niat buruk, hancurkan mereka. Semuanya. 
Mengerti? " 

"...Ya pak." 
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Tahara menjawab dengan singkat. Dia hanya berhasil mempertahankan ekspresinya, tetapi 
dia tidak bisa menghentikan tubuhnya dari gemetar. Tahara telah merasakan kekuatan 
absolut dalam Raja Iblis yang bahkan tidak bisa dia lawan. Mengembangkan mantel hitam 
pekatnya, Raja Iblis naik ke gerbong besar. Saat dia melakukannya, kereta itu lepas landas. 
Tahara dan Yu hanya berdiri di sana, memperhatikan gerbong itu berangkat sampai 
menghilang di kejauhan. Setelah beberapa waktu, Tahara bergumam: 

"Untuk beberapa alasan, aku ... memikirkan kenangan lama, saat itu." 

Memori lama? 

"Dari hari pertama saya bertemu dengan Sekretaris." 

"...Menarik." 

Tahara mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya. Semuanya hancur 
karena didorong ke sana tanpa peduli, tetapi Tahara tampaknya tidak keberatan. 

"Tidak ada yang terlalu istimewa. Baru saja terpikir olehku bahwa ... jika aku menolak 
Sekretaris saat itu ... aku pasti sudah mati, saat itu juga. " 
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Yu tampaknya memiliki beberapa pemikiran tentang masalah ini, saat dia terdiam. 
Keduanya, dan sebenarnya semua anggota departemen di Kastil Tanpa Tidur, telah 
direkrut oleh Raja Iblis. Sementara masing-masing dari mereka memiliki cerita yang 
berbeda untuk diceritakan ketika datang ke perkenalan mereka dengannya, setiap cerita 
mereka dimulai dengan Raja Iblis. 

"Neraka bisa membeku, dan aku masih belum pernah bisa mengalahkan pria itu." 

"Itu pernyataan yang jelas. Anda adalah paramecium dibandingkan dengan Sekretaris. " 

"Para--- Kamu tidak memiliki kandidat yang lebih baik untuk metafora?" 

"Oh, kuharap dia segera kembali." 

Dia baru saja pergi! 

Bahkan saat kedua penasehat itu menyebabkan keributan, kereta tetap berjalan. Tujuannya 
adalah hutan belantara utara yang diliputi perang dan kekacauan. Pasti akan ada 
pertemuan baru, bersama dengan banyak ruang bawah tanah dan reruntuhan yang 
menunggunya di sana. 

Kekacauan yang disebabkan oleh Raja Iblis akan segera mencapai pusat benua ... tapi tidak 
untuk sementara, setidaknya. 
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Cerita Samping: Orang Terbuang dari 
Barat, Bagian 1 
Matahari telah terbenam -- atau mungkin telah lenyap. Bagaimanapun, tidak ada lagi 
cahaya di langit di atas. 

Ada sekelompok narapidana berjalan dengan susah payah di jalan sempit dan curam. 
Orang-orang dihubungkan dengan rantai atau tali yang diikatkan di pinggang mereka, dan 
masing-masing dari mereka mengenakan kerah di leher mereka. Di Bangsa Utara, utara 
Holylight, tidak ada akhir yang terlihat untuk pertempuran konstan. Negara-negara dengan 
berbagai ukuran tidak henti-hentinya berperang satu sama lain. Bangsa-bangsa bertunas 
seperti rebung setelah hujan, dan sering padam. Banjir konflik membakar pertanian dan 
ladang menjadi abu, menyebabkan korban jiwa setiap siang dan malam. Jumlah tubuh yang 
sangat besar telah menghancurkan infrastruktur, menyebabkan kekurangan pasokan 
makanan, sejumlah wabah penyakit, dan pengungsi yang tak terhitung jumlahnya. 

Bangsa Barat, di sebelah barat Bangsa Utara, melukis pemandangan neraka yang serupa. Di 
sana, tiga negara yang kuat dan seimbang berada dalam kekacauan. Setiap pertempuran 
berakhir dengan para pemenang berbaris pergi dengan jarahan, yang terkadang termasuk 
manusia. Dianggap sebagai budak atau anjing perang, mereka secara alami tidak 
memegang hak asasi manusia di bawah kekuasaan musuh mereka. Makanan, air, tempat 
tinggal, dan tentu saja gaji, sangat jarang diberikan. Itu setara dengan kursus bagi mereka 
untuk bekerja sampai mati oleh penculik mereka, tetapi beberapa bertemu dengan nasib 
yang lebih mengerikan. Beberapa menjadi sasaran eksperimen yang tidak manusiawi atau 
dikorbankan sebagai katalisator untuk suatu mantra. Rupanya, manusia adalah makhluk 
yang, setelah cukup banyak kebencian mengental di benak mereka, berhenti melihat 
musuh mereka sebagai spesies yang sama dengan mereka. 

Tsardom of Light, negara yang sangat kuat dan militeristik di antara Bangsa Barat, terkenal 
karena ketidakmanusiawiannya. Ini adalah negara yang menyembah Cahaya Agung, yang 
pernah memimpin para malaikat dalam pertempuran melawan iblis. Mereka sangat kejam 
terhadap musuh mereka. Di dunia atau zaman mana pun, ketika agama ikut bermain, 
mereka yang menentang teokrasi dicap sebagai bidah, dan perlakuan terhadap mereka 
sering kali mengerikan dan menjijikkan. 

Terus berjalan, kafir! 

"Pengkhianat busuk melawan Cahaya Agung!" 

Tampaknya kelompok tawanan yang berjalan perlahan diperlakukan seperti itu. Di ujung 
barat, ada banyak negara pulau yang telah membentuk sebuah kepulauan. Salah satunya 
pasti sudah digerebek. 

"Berani-beraninya kamu menentang kami? Tahu tempatmu! " 
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"Kamu benar-benar telah meludahi langit." 

Saat mereka meneriakkan hal-hal ini, para kesatria mencambuk para tawanan, dan sesekali 
memukuli mereka dengan tongkat kayu ek. Meskipun ini dilakukan sebagian untuk 
kepuasan emosional para ksatria, itu melayani tujuan membuat contoh mereka untuk 
negara lain. Mereka menuju ke wilayah Hellion, jauh di kejauhan. Sepanjang perjalanan 
panjang mereka, mereka bermaksud untuk menampilkan pertunjukan yang kejam untuk 
negara mana pun yang mereka lewati. 

"Cih. Demi-human kotor ... " 

Kamu mencemari mataku! 

Seorang ksatria mengayunkan tongkatnya ke belakang tawanan tertentu, dengan kekuatan 
penuh. Dengan teriakan singkat, tawanan itu jatuh ke tanah. Di antara bekas luka yang tak 
terhitung jumlahnya di punggung tahanan ini ada sepasang sayap, meski hanya di pangkal 
sayap. Sayap itu sendiri mungkin telah terpotong atau hilang dalam pertempuran. 

"Demi-human ... Dimakan oleh iblis." 

"Mengapa kita tidak menjatuhkannya dari tebing?" 

Aku akan menjadi orang pertama yang melakukannya, tapi perintah adalah perintah. 

Tahanan itu perlahan berdiri dan mulai berjalan lagi. Tetap di tanah, dan mereka hanya 
akan bertemu dengan pemukulan tanpa akhir. Band berbaris dengan lamban, tetapi para 
ksatria tidak terburu-buru. Sambil memamerkan tawanan mereka, mereka menikmati 
hidangan lokal, minuman beralkohol, dan pelacur. Ini praktis liburan bagi mereka. 

"Kita akan berada di Myrk setelah kita lewat sini ... Tidak banyak yang bisa disadap di 
sana." 

"Tidak ada satu pun bordil yang bisa ditemukan. Domba itu sesuatu untuk dimakan, kurasa. 
" 

Setelah datang ke jalan raya yang lebih luas, kelompok itu akhirnya diberikan istirahat 
sejenak, sehingga para ksatria dapat mendekati pemerintahan Kerajaan Baru Xenobia yang 
menguasai bagian-bagian ini. Bahkan sirkus yang sakit ini membutuhkan izin untuk 
melewati negeri asing. Uskup yang memimpin parade itu mengenakan pakaian resmi dan 
memimpin banyak penjaga upacara ke ibu kota. 

"Rombongan kami cukup banyak, Uskup." 

"Gadis yang menjalankan taman bermain ini agak terlalu percaya diri. Kami akan 
menunjukkan kepadanya kemuliaan Terang. " 
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"Penguasa Utara, kan? Seseorang tidak tahu tempatnya ... "Komandan berkata, dan uskup 
setuju dengan rasa pahit di mulutnya. Nama itu terlalu muluk bagi orang biadab utara yang 
tidak menyadari apa pun kecuali perang. 

"Biarkan kera bertarung. Cepat atau lambat, mereka akan berlutut di depan Cahaya. " 

"... Paus juga mengincar tanah ini?" 

Mata sang komandan bersinar sejenak. Seekor tikus mencoba menggigit informasi 
sebanyak mungkin dari uskup yang biasanya tidak bisa dia datangi. 

"...Komandan. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu Anda khawatirkan. " 

"...! Maafkan saya, Uskup. " 

Pendeta memiliki kekuatan luar biasa dalam Tsardom of Light, dan komandan peringkat di 
bawah mereka. Adapun para imam, uskup, penjaga kuil, rektor dan biarawan, serta uskup 
agung dan kardinal di atas mereka, mereka tidak tersentuh. Orang-orang bangsa bahkan 
percaya bahwa melihat langsung ke Paus, yang berada di atas mereka semua, dapat 
membutakan mereka dari cahaya yang terlalu kuat yang dia pancarkan. Rumor 
mengatakan bahwa air yang disentuh oleh Paus bisa menyembuhkan penyakit apa pun. 

"Kita harus mendidik monyet di utara dengan cara yang sama ..." 

Dengan membusungkan dadanya, uskup dengan bangga memasuki ibu kota. Namun, di 
dalam, jalan-jalan kota dipenuhi orang. Toko-toko dipenuhi dengan berbagai macam 
barang dan jalanan dipenuhi dengan orang-orang yang membeli dan menjualnya. Dengan 
banyaknya petualang dan pedagang di kerumunan, mudah untuk melihat bahwa negara itu 
melimpah baik uang maupun produksi. 

"Hmph. Sungguh arogansi. " 

"...Memang." 

Siapa yang tahu kesombongan apa yang dibicarakan uskup itu, tetapi dia mengatakan ini 
dengan jijik. Bagaimanapun, energi dan pertumbuhan negara lain bukanlah alasan untuk 
dirayakan. 

"Itu ... istananya." 

Tepat di depan mereka adalah bangunan megah. Uskup tidak bisa membantu tetapi 
mengerang kagum pada skalanya. Para penjaga upacara semuanya terpengaruh oleh 
pemandangan itu juga. 

(Gadis bodoh ... Mencoba menakut-nakuti aku?) 
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Ini adalah sesuatu yang tidak ada sebelumnya, dan dapat diasumsikan bahwa sejumlah 
besar tenaga kerja dan kekayaan dihabiskan untuk membangunnya. Di dunia ini, ukuran 
kastil dan istana merupakan alat penting untuk menunjukkan kekayaan sang penguasa. 

"Sepertinya dia telah, eh, memulung banyak ..." Komandan berkata dengan takut-takut, dan 
uskup setuju. Menangkan cukup banyak pertempuran dan hadiahnya tidak terbatas. 
Bahkan tenaga kerja pun tidak akan sulit didapat. 

"Dia pasti telah menjelajahi keserakahan dengan gila. Gadis di atas sana bahkan membuang 
ayahnya sendiri. " 

"A-Apa itu benar?" 

Meskipun cemberut pada komandan yang bodoh itu, uskup itu tampaknya tidak 
mempermasalahkan kesempatan untuk mengajarinya tentang sejarah bangsa ini. Tipe 
egois selalu suka memamerkan pengetahuan mereka. 

"Ketika gadis itu berumur sepuluh tahun, dia membuang ayahnya sendiri untuk merampok 
mahkotanya. Itulah mengapa mereka suka menyebut diri mereka 'Kerajaan Baru.' " 

"Saya melihat..." 

"Sejak saat itu, mereka telah menyerap lebih banyak negara kota dan negara-negara kecil. 
Beberapa bahkan mulai memanggilnya Penguasa Kecil di Utara. " 

"Ah ... Itu benar-benar luar biasa .... sungguh biadab." 

Uskup melanjutkan, sambil menatap komandan. Pengarahan ini sebagian untuk 
mencegahnya membodohi dirinya sendiri di depan Penguasa Kecil tersebut. 

"Saat itulah dia berumur dua belas tahun. Dua tahun setelah itu, mereka menyerap 
Kerajaan Marmook yang bertetangga, dan Kerajaan Palma dua tahun setelah itu. Dan inilah 
kami. " 

"Dia benar-benar penguasa ... t-untuk rakyatnya, setidaknya." 

"Seorang penguasa biadab. Tapi simpan itu untuk dirimu sendiri. " 

Ketika Tsardom memperoleh tanah baru, itu adalah perang salib, tetapi ketika negara lain 
melakukan hal yang sama, itu adalah kebiadaban. Hal itu mungkin tampak kurang logis, 
tetapi mungkin itulah pengaruh agama terhadap orang-orang. 

"Sekarang, mari kita menyapa gadis itu, oke?" 

Uskup pernah bertemu dengan gadis yang dimaksud sebelumnya ketika dia masih disebut 
Penguasa Kecil. Sekarang dia berencana mengunjungi domainnya dengan niat jahat. 
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Sementara itu, dia menghitung kesan luar biasa yang akan dia buat pada atasannya jika dia 
bisa melaporkan kembali status politik negara yang dia lewati dalam perjalanan. 

Akhirnya, rombongan itu diantar ke ruang tahta. Ada banyak pejabat yang berbaris di 
dalam, mengisi ruangan dengan intimidasi. Di antara mereka ada jenderal terkenal dan ahli 
strategi yang licik, serta para pemimpin yang terkenal di negara-negara sekitarnya. Sosok-
sosok ini menonjol seperti bintang dalam ansambel, semua memelototi pesta kunjungan. 
Selain itu, tirai emas tipis menutupi singgasana, menyembunyikan penghuninya dari 
pandangan pengunjung. 

(Gadis bodoh ... Cukup dengan ancaman kosong.) 

Uskup, berpengalaman dalam pertemuan diplomatik, melanjutkan tanpa mengedipkan 
mata, sementara komandan berjalan dengan kaku, terintimidasi oleh tatapan tajam dari 
ruangan. 

(Aku tahu aku seharusnya membawa setidaknya seorang ksatria tinggi ... musang ini ...) 

Saat Tsardom berperang, semua pemimpin militer berpangkat tinggi sibuk dengan misi 
mereka sendiri. Seorang ksatria tinggi tidak akan tersedia untuk pekerjaan sepele seperti 
itu. 

"Sudah terlalu lama, Yang Mulia." 

Berlutut di depan takhta, uskup melaksanakan formalitasnya. Dia tetap menunggu 
jawaban, tetapi tidak ada yang datang. Ketika dia mendongak dari kebingungan, tirai 
terbelah dengan lambat, secara dramatis. 

(Dia ...!?) 

Seorang gadis diresmikan, duduk dengan percaya diri di singgasana, dan menyilangkan 
kakinya dengan sikap lebih suci dari pada-dirimu. Pakaiannya berserakan dengan emas 
yang mencolok, dan kunci emasnya yang indah menutupinya, seolah-olah itu juga ditenun 
dari benang emas. Meskipun penampilannya sangat menarik, sikapnya sangat agresif. Dia 
mengarahkan pandangan yang mengatakan dia memandang rendah siapa pun dari satu mil 
di atas. Tidak heran jika orang-orangnya sekarang memanggilnya Penguasa Emas. Daya 
pikat atletis terpancar dari kakinya yang bersilang, dan uskup diam-diam menelan seteguk 
air liur. Dia tidak bisa memahami betapa berbedanya dia dari pertemuan terakhir mereka. 

(Dia benar-benar gadis yang sebelumnya ...!?) 

Komandan dan penjaga lainnya sama terengah-engahnya, menatapnya. Jika ini adalah 
medan perang, mereka semua pasti sudah terbunuh. 

"Anda telah menempuh perjalanan jauh. Terpuji." 
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Bahkan nadanya agresif. Dia berbicara seperti sedang berbicara dengan seorang bawahan. 
Dalam upaya untuk mendapatkan kekuatan dalam pertukaran ini, uskup bangkit. 

"Dan, Yang Mulia ..." 

Sering kali, uskup memuji kebangkitan Kerajaan Baru sambil secara halus mengingatkan 
penguasa bahwa mereka tidak akan dapat mempertahankan gaya hidup mereka jika 
mereka menentang Tsardom. Namun, tanggapan mengejutkan datang dari tahta. 

"Anda diizinkan untuk lewat. Tetaplah di jalanmu. " 

"...!" 

Dia membubarkan mereka seolah-olah mengatakan bahwa dia terlalu sibuk untuk 
berbicara dengan orang-orang seperti dia. Dia memperlakukannya seolah-olah Tsardom 
diduduki oleh Xenobia. Orang-orangnya tercengang dengan empedu penguasa mereka 
pada awalnya, tetapi ekspresi mereka segera berubah menjadi ekspresi geli. 

Tsardom dan Bangsa Utara memiliki hubungan yang rumit. Dikalahkan oleh upaya perang 
yang terus-menerus, Bangsa Utara telah mulai menciptakan musim gencatan senjata, tetapi 
itu tidak lebih dari perban pada luka, dan tidak melakukan apa pun menuju solusi yang 
benar. Tidak ada cara bagi orang mati untuk kembali ke rumah. Tenaga kerja dari seluruh 
peradaban menyusut ketika para pemuda direkrut untuk berperang dan para pedagang 
dan petani mati di medan perang, meninggalkan kota dan ladang menjadi jompo. 
Sementara sebagian besar negara berjuang untuk memberi makan rakyat mereka, 
Tsardom mulai mengekspor makanan mereka yang berlimpah untuk mendapatkan 
keuntungan besar. Pertempuran itu seharusnya membawa breakpoint di suatu tempat di 
sepanjang jalan yang akan mengakhiri kekerasan untuk selamanya, tetapi Tsardom terus 
memasok semua pihak yang berperang dengan makanan yang sangat mereka butuhkan. 

Para penasihat di ruangan itu semua menekan uskup tanpa sepatah kata pun -- mereka 
sangat sadar bahwa Tsardom menggemukkan dirinya dengan uang darah. 

(Kera buas ... Aku adalah pendeta Cahaya! Berhenti menatapku seperti itu!) 

Ekspresi uskup berubah karena ketidaknyamanan. Dalam arti tertentu, Tsardom of Light 
bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperpanjang perang di antara Bangsa Utara. 

"Ah, Anda tampak sibuk, Yang Mulia. Orang tua ini akan pergi. Namun, saya harus 
mengatakan, saya benar-benar kagum dengan seberapa besar Anda telah tumbuh, Yang 
Mulia. " 

Uskup itu masih berusia empat puluhan, tetapi dia menekankan 'lelaki tua' saat dia 
berbicara dengan sarkasme, menatap ke arah kakinya yang memikat. 

"Saat terakhir kali kita bertemu, kamu masih perempuan. Oh, betapa waktu berlalu. 
Mungkin itu hanya masa tuaku yang berbicara. " 
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Sangat kasar untuk memuji seorang penguasa suatu bangsa atas pertumbuhannya, untuk 
sedikitnya. Beberapa protes meletus dari para penasihat di ruangan itu, dan penguasa 
mengangkat alisnya sedikit. Pada saat itu, seorang wanita muncul dari balik tirai seolah-
olah diberi isyarat. Kanselir Kerajaan Baru Xenobia, terkenal karena kehebatannya dalam 
peran tersebut. 

"Ini memberi kami kegembiraan yang tak tertandingi karena Anda melengkapi 
pertumbuhan penguasa kami ..." 

Kanselir memandang ke bawah pada uskup dari dekat singgasana, rambut panjangnya 
yang mencapai pinggangnya berayun lembut. Di tangannya, dia memegang kipas lipat yang 
aneh. 

"Jika Anda tidak keberatan, kami akan senang jika Anda datang mengamati operasi kami. 
Masukan Anda bisa sangat berharga bagi kami, Uskup. " 

"Oh, orang luar sepertiku...? Apakah kamu yakin? " 

"Ini akan menjadi kisah yang lucu untuk diceritakan ketika Anda kembali ke rumah," kata 
rektor dengan yakin, dan uskup mencemooh ketika dia berdiri terpisah dari parade. 

(Mereka mungkin biadab, tapi tidak ada salahnya untuk melihatnya ...) 

Ada kemungkinan dia bisa melihat sekilas rahasia pertumbuhan pesat Kerajaan Baru. 
Segera, para penasihat di ruangan itu berlutut satu demi satu di depan penguasa dan 
meminta bimbingannya. Uskup mengawasi mereka dari samping, tetapi keringat dingin 
segera mulai mengalir di dahinya. 

"Yang Mulia, tentang kekurangan air di lahan pertanian yang saya laporkan tempo hari ..." 

"Aku ingat. Izin diberikan." 

"Pencegahan wabah telah melebihi anggaran ..." 

Kami akan menarik sejumlah dana dari cadangan nasional. 

"Tentang mengembangkan padang rumput yang melatih kuda militer kita ..." 

"Anda yang menelepon." 

"Adapun retret untuk tentara yang terluka ..." 

"Lanjutkan apa adanya." 

"Yang Mulia, untuk meneliti Enam Air Terjun Bawah Tanah ..." 

"Ditolak. Undang dua peringkat-S yang kita bicarakan. " 
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Jenderal Mueller telah melaporkan gerakan mencurigakan dari gerilyawan Myrk di dekat 
perbatasan ... 

"Bakar beberapa ghel (rumah) mereka. Hm? Jangan khawatir. Itu ideku. " 

Pengambilan keputusan sepersekian detik. Laporan yang tak terhitung jumlahnya 
diselesaikan dalam sekejap mata oleh keputusan penguasa. Sebagian besar diserahkan 
kepada kebijaksanaan masing-masing penasihat, tetapi dia memberi dorongan kepada 
siapa pun yang membutuhkannya, dan setiap penolakan datang dengan alasan. 

(Dia mengurus semuanya secepat ini ...?) 

Kecepatan mematahkan leher ini siang dan malam dari perdebatan siput di Tsardom. Di 
sana, banyak pendeta saling menyabotase, terlibat dalam perebutan kekuasaan. Semakin 
banyak kursi kosong di atasnya, semakin besar peluang mereka untuk maju. Mengekspor 
makanan ke Bangsa Utara dan menuntut para bidat hanyalah dua kebijakan yang pernah 
disetujui dengan suara bulat. 

(Jika kita tidak berhati-hati, gadis ini bisa menyelinap ke kita ...) 

Uskup yang sombong, tetapi bukan tidak kompeten, dengan tenang menilai, sejauh yang dia 
tahu, bahwa gadis itu banyak mendelegasikan kepada bawahan yang kompeten dan 
bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tentunya, para penasehatnya mampu 
melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka dengan cara ini. Tidak ada pemimpin 
hebat yang pernah campur tangan dengan hal-hal yang tidak penting. Itu hanya 
menghentikan aliran pekerjaan di tempat yang penting. 

Akhirnya, semua masalah diurus. Uskup menolak undangan makan siang itu dan bergegas 
keluar istana. Kanselir, dengan senyum halus di wajahnya, mengikuti. 

"Itu agak mendadak. Mengapa Anda terburu-buru, Uskup? " 

"Hmph ..." 

Setelah memerintahkan komandan dan prajurit untuk menunggu di luar kota, uskup 
berbalik menghadap kanselir. Kipasnya melambai ke sana kemari di tangannya, ekspresi 
dibenarkan di wajahnya. 

"Saya akan berhati-hati di mana Anda melangkah. Tidak akan lama sampai Light merebut 
Island Legion. " 

"Apakah begitu?" 

Ekspresi kanselir tetap tidak berubah. Ada dua negara kuat lainnya selain Tsardom di 
barat. Mereka akan bertempur dan bekerja sama pada waktu tertentu untuk mencegah 
satu negara berkembang. Itu mirip dengan struktur segitiga Tiongkok kuno. Dalam hal ini, 
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dinamika mereka diperumit oleh Legiun Pulau. Merasa seperti kanselir sedang melihat 
melewati gertakannya, uskup membuat kesalahan dengan berbicara terlalu banyak. 

"Kami memiliki kargo yang menarik, kali ini." 

"Menarik, katamu?" 

"Seorang demi-human. Rupanya hamba seorang Holy Maiden, pada saat itu. " 

"Astaga, ... sungguh menakjubkan." 

Kanselir, yang dijuluki 'Kanselir Es Dingin' dan ditakuti di negara tetangga karena 
kecerdasannya yang licik, membiarkan wajahnya sedikit berkedut. Meski tidak seburuk 
Tsardom, Holylight juga memiliki prasangka kuat terhadap demi-human. Bagaimana 
mungkin seorang demi-human berada di dekat seorang Holy Maiden, yang berada di 
puncak negara? 

"Uskup. Apa maksudmu Kelinci? " 

Kanselir menyadari bahwa spesies demi-human tertentu diberikan sebuah desa di 
pedesaan. Sebagai tanggapan, uskup dengan bangga mengibaskan jari telunjuknya untuk 
mengatakan 'tidak.' Dia dengan anggun berbicara dengan ekspresi kaku, seolah-olah dia 
adalah seorang guru yang menjelaskan pelajaran. 

Sebenarnya, itu adalah Falconite. 

"Oh... Itu menarik. Namun, saya ingat bahwa bangsa Anda dan Holylight memiliki 
persahabatan yang bertahan lama. " 

Mata kanselir bersinar sedingin es. Kesampingkan bagian demi-human, jika mereka benar-
benar adalah budak dari Holy Maiden, itu bisa meningkat menjadi konflik internasional. 

"Ha ha ha! Tidak mungkin seorang Holy Maiden, dari semua orang, akan menjaga demi-
human di sisinya. Jika dia melakukannya, itu akan menjadi masalah yang jauh lebih besar. 
Cahaya akan meminta kita untuk mengambil tindakan. " 

Bagaimanapun, dia sepertinya bertekad untuk menyingkirkan demi-human tersebut. 
Uskup itu secara langsung mengatakan bahwa dia menganggap Holylight sebagai bangsa 
kelas dua. 

"Saya yakin Holylight akan segera menyadari belas kasihan Cahaya Agung lebih besar dari 
pada malaikat yang mereka ikuti. Itu adalah informasi yang dapat dimanfaatkan oleh 
penguasa Anda. " 

Uskup pergi dengan mengangkat bahu tentang apa yang terdengar seperti ancaman. 
Merenungkan bagaimana memproses berita ini, kanselir menuju ke ruang pribadi 
penguasa, yang dijaga dengan seksama untuk mencegah masuknya karakter yang tidak 
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diinginkan. Di seluruh Kerajaan Baru, kanselir adalah satu-satunya yang diizinkan masuk 
secara bebas. Di luar beberapa lapis pemeriksaan, ruang pribadi seperti benteng di 
kedalaman istana itu anehnya sunyi. Hal ini karena perlindungan kedap suara dan 
penyadapan telah diberlakukan untuk tidak membiarkan satu suara pun keluar dari 
ruangan tanpa disadari. 

Yang Mulia, ini saya. 

Dengan ketukan ringan, kanselir mengangkat kartu di tangannya dan membuka kunci 
pintu. Dia dengan cepat melangkah masuk, dan memeriksa bahwa pintunya terkunci lagi. 
Dia melihat sekeliling ruangan untuk tidak menemukan tanda-tanda penggaris, hanya ada 
gumpalan di tempat tidur yang mewah. 

"Yang Mulia, saya tahu Anda lelah ..." 

"Aku tidak mau!" 

Penguasa berteriak dari bawah selimut sebelum kanselir bisa menyelesaikannya. Hanya 
kepalanya yang menyembul dari selimut. 

"Orang tua itu sedang menatap kakiku! Itu! Seluruh! Waktu! Eww! " 

"Yang mulia..." 

"Menatap kakiku, mengatakan seberapa besar aku telah tumbuh !? Yuck! Nyata! Aku 
merinding sepanjang waktu! " 

"Yang Mulia, harap berhati-hati untuk tidak bertindak seperti ini di hadapan penasihat 
Anda ..." 

Dengan desahan panjang, kanselir menggelengkan kepalanya, kelelahan. Jika ada yang 
melihat ini, citranya sebagai Penguasa Emas akan berada jauh di luar jendela, bahkan di 
atas cakrawala. 

"Tidak! Tidak! Tidak! Saya tidak mau! Aku akan libur besok! " 

Yang Mulia, seorang penguasa tidak mengambil hari libur. 

"Kalau begitu, jadilah penguasa, Kongming. Saya pensiun. " 

Kanselir, Kongming, menarik rambutnya ke belakang, dan menatap ke langit-langit. Dimana 
dia salah? 

"Beatrice, hentikan. Penguasa tak tergantikan. " 

"Ini semua dimulai saat kau membuang ayah, Kongming." 
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"Jika kita membiarkan orang bodoh itu terus berkuasa, negara ini akan runtuh! Dan segera 
bangun dari tempat tidur! " 

"Jadi mengapa saya terjebak menjadi penguasa? Anda harus menindaklanjutinya, Bos! " 

Sebagai tanda untuk tidak pernah menyerah dan tidak pernah menyerah, Penguasa, 
Beatrice, menggali dirinya lebih dalam di balik selimutnya. Disebut 'Bos,' Kongming tersipu, 
dan dengan panik mencoba melepaskan selimut dari tempat tidur. 

"Sudah berapa tahun ini !? Kamu adalah penguasa negara ini sekarang! " 

"Saya tidak akan pernah melupakan hari-hari saat Anda menindas saya, menjadikan saya 
antek, dan kadang-kadang bahkan meminta bayaran sebagai teman. Kamu yang terburuk, 
Nyonya Bos. Kamu adalah iblis. " 

"Berhenti! Lupakan itu! Anda tahu, itu tidak terjadi! Tak satu pun dari itu terjadi! " 

"Aku tidak akan pernah melupakan ... Aku tidak akan pernah melupakannya selama sisa 
hidupku. Aku tidak bisa berpura-pura seperti hari-hari yang kuhabiskan untuk 
mengambilkan cerutu di tengah hujan yang dingin tidak pernah terjadi. " 

"Tidaaaaak! Lupakan!" 

Pertempuran yang mengerikan antara orang yang menginginkan penutupnya dan orang 
yang menginginkannya pun terjadi. 

Semuanya bermula ketika Kongming, seorang siswa dengan nilai A, dipilih sebagai tutor 
teman untuk Putri Beatrice. Kongming, yang telah dipuji sebagai anak ajaib sejak usia 
muda, bertingkah seperti guru yang patuh di permukaan, sambil memperlakukan Beatrice 
seperti seorang antek di balik pintu tertutup. Oh, kebodohan masa muda. 

Bahkan sekarang, dengan seluruh bangsa dalam genggaman mereka, masa kecil mereka 
tidak pernah meninggalkan mereka. Meskipun gelar publik mereka telah diubah menjadi 
Penguasa Emas dan Kanselir Es Dingin, mereka masih saja teman sekolah secara pribadi. 

"D-Dengar, Beatrice ... Parade Tsardom memiliki anggota yang menarik ...!" 

"Menarik...?" 

"I-Itu benar. Rupanya, Holy Maiden of Holylight memiliki ... Pff! " 

Beatrice mengulurkan tangannya, menampar bantal di wajah Kongming. 

"Saya tidak peduli tentang Holylight. Saya hanya barang pameran. Lanjutkan saja dengan 
salah satu skema Anda, Bos, lakukan apa yang Anda inginkan! " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sebenarnya, setiap kebijakan Kerajaan Baru Xenobia diusulkan, direncanakan, dan 
diputuskan oleh Kongming. Beatrice adalah penguasa dalam namanya saja dan hanya 
berfungsi sebagai fasad yang hidup. Namun, dia dipandang oleh negara-negara tetangga 
dan para penasihatnya sebagai orang yang cantik, menakutkan, dan pemberani, 
revolusioner karena mencari siapa pun dengan bakat, bahkan rakyat jelata, dan memberi 
mereka peran penting dalam pemerintahan. Dia memang salah satu kepala boneka terbaik 
dalam sejarah dimanapun. 

"D-Dengar ... Mereka membawa demi-human yang menarik! Kita bisa menggunakan ini 
untuk membuat celah antara Tsardom dan Holylight! " 

"Aku tidak peduli dengan negara yang jauh!" 

"Aku sudah memberitahumu bahwa Dragonborn telah muncul di Holylight ...!" 

Mendengar hal tersebut, Beatrice akhirnya berhenti melempar bantal. Kongming, yang 
mementingkan informasi, telah memastikan untuk mengirim informan ke Holylight juga. 

"Tapi katamu itu hanya omong kosong, Bos." 

"Ya saya lakukan!" 

Meraih satu celah, Kongming merobek selimut dari tempat tidur dan mengarahkan 
Beatrice ke sebuah lengan kunci dari belakang. 

"Rrragh! Tidak adil!" 

"Sudah menyerah dan selesaikan tugasmu sebagai penguasa ...!" 

Beatrice meronta, tapi Kongming jauh lebih kuat dari yang disarankan perawakan 
rampingnya. Penguasa yang lemah itu menyerah dalam sekejap mata. 

"Sekarang dengarkan. Sesuatu yang mencurigakan tentang negara itu, sekarang ... Aku 
bahkan mendengar ada seorang pria yang menyebut dirinya Raja Iblis. " 

"T-Ada Raja Iblis tepat di belakangku, sekarang ...!" 

"Dasar ... Sekarang kau memanggilku Raja Iblis ...!?" 

"T-Tidak bisa bernapas! Raja Iblis Iblis, aku tidak bisa bernapas! " 

"Nama macam apa itu ...!?" 

Terjerat di tempat tidur, percakapan serius mereka berlanjut. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Apakah kamu tidak mengerti? Jika kami dengan cerdik membocorkan info ini ke Holylight, 
ini bisa menjadi langkah pertama untuk memisahkan mereka. Aku ingin kamu mengingat 
hal-hal ini sehingga kamu tidak menjatuhkan bola ketika itu penting ...! " 

"T-Tidak pernah ... Lihat saja, aku akan melupakan semuanya!" 

"Kau ingat omong kosong tak berguna sejak dulu ...!" 

"K-Kamu tidak mengerti, Bos ... Betapa sepinya makan siang sendirian di kamar mandi ..." 

"Tidaaaaak! Sudah lupakan! Aku berkata, lupakan saja! " 

Masih di kunci, pasangan itu berguling-guling di tempat tidur. Siapa yang tahu apakah 
mereka pasangan yang baik atau tidak? Bagaimanapun, langkah mereka selanjutnya akan 
mempengaruhi dunia ini secara besar-besaran. 

 

Anda Membuka Beberapa Informasi !! 

Tsardom of Light 

Sebuah negara besar yang terletak di sebelah barat Bangsa Utara. Mereka menyembah 
Cahaya Agung dan dipimpin oleh Paus, yang mengkhotbahkan ajaran Cahaya. Selain dua 
paladinnya, negara ini memiliki Ordo Ksatria dengan kekuatan tak terbantahkan, 
memperkuat kekuatan mereka. Karena negara diberkati dengan lahan pertanian yang 
melimpah dan padang rumput sedang, negara itu memimpin benua dalam produksi 
produksi, memasok Bangsa-Bangsa Utara dengan makanan. Dalam arti tertentu, Tsardom 
bertanggung jawab untuk memperpanjang perang di Bangsa Utara. Karena tidak ada ruang 
bawah tanah penyimpanan di negara ini, mereka memperdagangkan makanan berlebih 
untuk berbagai barang. 

Kerajaan Baru Xenobia 

Apa yang dulunya adalah Bangsa Utara kecil dan lusinan berubah setelah sang putri 
mengusir raja sebelumnya dan merebut tahta. Sejak saat itu, negara tersebut telah 
menyerap negara-negara tetangga dan kota-kota kecil, yang menyebabkan pemimpinnya 
mendapatkan julukan "Penguasa Kecil di Utara." Setelah menyalip dua negara besar, 
gelarnya berkembang menjadi "Penguasa Utara", atau "Penguasa Emas". Kerajaan dipimpin 
oleh pengarahan yang menentukan dari Beatrice Constance Castilla I, dengan Kongming 
(AKA the Ice Cold Chancellor) mendukungnya. 
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Volume 2 Chapter 3 

Cerita Sampingan: Concerto Resort 
Sumber Air Panas 
Seorang wanita sedang berjalan dengan elegan di lorong resor pemandian air panas. Dia 
membawa beban yang luar biasa dan memancarkan tekanan luar biasa dari tubuhnya yang 
tebal. Jika seorang pria biasa berhadapan dengannya, selangkangannya mungkin akan 
mengerut. Wanita ini adalah Nyonya, permaisuri yang mengatur suasana pesta di ibukota. 
Hari-harinya hampir seluruhnya dihabiskan di resor ini, mempelajari efek dari setiap mata 
air panas dan setiap detail fasilitas. Pengetahuan dan pengalaman luas yang dikumpulkan 
Nyonya hanya untuk dia; tidak peduli berapa banyak orang membayar, tidak peduli 
seberapa kuat rumah mereka, semua orang hanya diizinkan menginap satu malam di resor 
sumber air panas ini. 

(Resor ini akan memikat setiap wanita di benua suatu hari nanti ...) 

Nyonya benar sekali. Di dunia apa mungkin ada pemandian yang merevitalisasi kulit 
seseorang yang lebih lama dihabiskan di dalamnya? Sejak hari yang menentukan itu, 
semakin banyak yang Madame pelajari, semakin dia tercengang. Kecantikan dan pemutihan 
kulit sungguh luar biasa, tetapi bahkan pemandian yang hanya dimaksudkan untuk 
merilekskan tubuh hanya dapat dijelaskan sebagai ilahi. Nyonya sedang mengingat kata-
kata ajaib yang sepertinya meluluhkan hatinya: 

------Semua yang saya katakan menjadi kenyataan. 

Pernyataannya yang tak gentar dan aura gelapnya yang sepertinya menelan semuanya ... 
dan suara yang dalam yang bertahan di telinganya. Nyonya menyadari bahwa dia benar-
benar mabuk olehnya. Dia frustrasi pada dirinya sendiri karena menilai diri sendiri dengan 
tenang, tetapi harus mengakui bahwa itu adalah kebenaran dan dia tidak bisa 
mengubahnya. 

(Saya tidak dapat mengingat kapan terakhir kali saya merasa seperti ini ...) 

Dalam kemewahan dan kemewahan pesta, ada banyak pria yang mendekati Nyonya, tapi 
tidak ada yang menatapnya. Tanpa mendengar sepatah kata pun dari mereka, Nyonya 
dapat melihat di mata mereka bahwa mereka hanya menginginkan uang dan kekuasaan ... 
Dia tidak terlalu memperhatikan mereka sepanjang waktu, tetapi sesekali, dia akan 
merasakan perasaan yang luar biasa. kesendirian. Tidak peduli berapa banyak pria tampan 
yang mengerumuninya, mereka tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan seperti yang 
diinginkan Nyonya. Tidak ada satu hal pun. Segala sesuatu yang mungkin bisa mereka 
tawarkan, sudah dia miliki. Uang, kekuasaan, status, kemuliaan, ketenaran ... Setiap pria 
hanya pernah memintanya untuk memberi. Tidak satu pun dari mereka yang memberikan 
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apa pun padanya. Namun, setelah bertemu Raja Iblis, persepsi Nyonya tentang laki-laki 
benar-benar berubah. 

(Semua air mata yang saya tangisi dan keputusasaan yang saya rasakan, itu semua untuk 
bertemu dengannya ...) 

Nyonya bisa merasakan rambutnya melembabkan dan kulitnya direvitalisasi setiap hari. 
Selain itu, dia bisa mendengar lapisan lemak tebal di tubuhnya menjerit saat lemak itu 
mulai mencair. Dari semua yang bisa diberikan pria padanya, tidak ada yang lebih 
berdampak dari ini. 

(Sebelum dia kembali dari utara ...) 

Dia harus menurunkan berat badan. Dia harus menjadi cantik. Dia ingin mendekati bentuk 
idealnya dan menerima pujian yang tulus, bukan pujian yang diucapkan karena kesopanan. 
Dari semua pria di dunia, dia ingin dipuji oleh satu orang saja. Singkatnya, dia sedang jatuh 
cinta. Nyonya menyadari hal ini dan menahan emosinya. Dia belum bisa menginginkannya. 

Ketika dia tiba di ruang ganti mata air panas, dia menanggalkan gaun mewahnya. Saat dia 
membuka pintu, dia disambut oleh utopia seorang wanita, seperti biasanya. 

"Oh, sudah lama ..." 

"Wow! S-Nyonya ... S-Selamat malam! " 

Di dalam, Aku sedang mandi di bak mandi. Karena dalam, tangannya mencengkeram tepian 
bak mandi, sisa lengannya tersembunyi. Ada sesuatu yang menggemaskan tentang postur 
tubuhnya. 

"Tidak apa-apa. Tidak perlu formalitas, di sini, "kata Nyonya dengan senyum lembut saat 
dia dengan santai dibilas dengan pancuran. 

Karena lemaknya yang tebal, gerakannya tidak cepat, juga tidak ringan di kakinya, tapi 
penampilannya memancarkan kelas misterius yang bahkan menangkap Aku. Ini pasti hasil 
dari Nyonya yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di pusat perhatian, memoles 
setiap gerakan tubuhnya. Di dunia seperti miliknya, bahkan satu gerakan mata atau jari 
pun bisa diamati. 

"M-Permisi ...!" 

Aku tiba-tiba berteriak, dan Nyonya perlahan berbalik. Sementara dia mengakui bahwa 
Aku adalah seseorang yang dijaga oleh Raja Iblis dan dilindungi dengan hati-hati, apakah 
Aku memiliki sesuatu dalam dirinya yang menjamin perlakuan seperti itu, Nyonya belum 
bisa mengatakannya. 

"B-Bagaimana kabarmu cantik sekali, Nyonya !?" 
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Biasanya, ini basa-basi yang Nyonya muak dengar. Orang-orang berbohong melalui giginya 
kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menarik perhatian mereka, untuk 
mendapatkan bantuan, untuk meningkatkan reputasi mereka, dll. Setelah bertemu dengan 
banyak orang dan selamat dari pesta, yang merupakan lambang kepalsuan, Nyonya 
terampil dalam melihat melalui niat orang. Mata Aku, bagaimanapun, sangat tulus dan 
jernih. Nyonya adalah orang yang terkejut, karena mata Aku mengingatkannya pada 
matahari. 

(Apa gadis ini ...) 

Dengan warna mata yang berbeda, Aku bahkan tampil mistis. 

"Ya ampun ... Kamu baik sekali." 

Sementara dia menanggapi dengan acuh tak acuh, minatnya pada Aku hanya tumbuh. 

"Aku-aku ingin menjadi ... wanita cantik dan dewasa sepertimu, Nyonya ...!" 

Itu sudah cukup bagi Nyonya yang bijak untuk memahami semuanya. Tidak ada misteri di 
dalamnya: gadis itu jatuh cinta juga. Jatuh cinta dengan seseorang yang melampaui 
segalanya, yang pastinya adalah yang pertama dari jenisnya dalam sejarah. Biasanya, tidak 
akan ada apa-apa bagi seorang gadis kecil seperti dia tanpa status atau kekuatan jatuh 
cinta, tapi baik atau buruk, Aku sebenarnya dekat dengan Raja Iblis. 

(Dari sudut pandangnya ... Tentu saja dia sedang terburu-buru.) 

Nyonya bisa dengan mudah membayangkan bahwa Raja Iblis pada akhirnya akan 
dikelilingi oleh wanita cantik. Tidak ada wanita di dunia mana pun yang bisa menahan 
pesona makhluk yang begitu kuat. Kekuatan luar biasa, nyali, dan kekuatan misterius yang 
tampak lebih kuat dari sihir ... Dia pasti layak menyandang gelar 'Raja Iblis.' Semakin tinggi 
dia bangkit, karena kedekatan mereka, aku akan merasa dia harus tumbuh lebih cepat. 
Mendesak itu tampak seperti hal yang sangat berbahaya bagi Nyonya. 

"Aku. Anda sama sekali tidak perlu terburu-buru untuk tumbuh dewasa, "kata Nyonya 
perlahan, untuk mencoba dan menenangkannya. 

Nyonya hampir menambahkan, 'Lihat aku. Saya tidak akan menyerah, bahkan di usia saya. ' 
Aku masih tiga belas tahun. Nyonya tahu bahwa, pada usia itu, Aku punya kesempatan tak 
terbatas dan tidak perlu terburu-buru. 

(Faktanya...) 

Dia merasa bahwa Raja Iblis akan lebih bahagia jika Aku bertindak sesuai usianya. 
Sementara dia hanya berpikir keluar dari intuisi, dia benar-benar mencapai sasaran. 
Sebenarnya, Raja Iblis tidak mencari keramahan, kelas, atau etiket dari Aku, seolah-olah dia 
ingin membawanya ke pesta. Faktanya, mengingat ke mana arahnya, Raja Iblis adalah 
orang yang harus mulai memperoleh hal-hal itu. 
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"T-Tapi, dengan caraku, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa tinggal di sisi Tuan Raja 
Iblis ..." 

Aku menurunkan pandangannya saat dia mengakui ketakutannya, yang dengan sepenuh 
hati Nyonya bersimpati sebagai wanita lain. Semakin dia tertarik pada Raja Iblis, semakin 
dia, secara alami, merasa seperti dia harus mengejar dan menjadi orang yang layak untuk 
dicintainya. Nyonya akan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa wanita mana 
pun harus berusaha melakukannya di bawah filosofi bahwa seorang wanita yang selalu 
digendong oleh pasangannya dan tidak menambahkan apa pun ke dalam hubungan itu 
cepat atau lambat akan ditinggalkan. 

"Aku mengerti kenapa kamu gugup, Aku. Dia terus mengawasimu. " 

"A-Aku tidak cantik, aku tidak pandai dalam segala hal ... Aku tidak tahu mengapa dia begitu 
baik padaku ..." 

Nyonya dimenangkan oleh kerendahan hati Aku. Meskipun ini bisa ditafsirkan sebagai 
kesombongan oleh beberapa orang, dia merasa bahwa ini adalah perhatian yang tulus dan 
serius untuk Aku. Setelah selesai mandi, Nyonya berjalan ke Aku dan bergabung dengannya 
di bak mandi, menggendong gadis di depannya. 

"Wow!" 

Ketika dia melakukannya, air membanjiri bak mandi seperti air terjun. 

"Astaga! Ini adalah kemewahan yang tidak pernah kami miliki sebelumnya, bukan? " 

Merendam seluruh tubuh mereka dalam air yang berharga (dipanaskan dengan Spell 
Stones, untuk boot) adalah puncak kemewahan. Melihat luapan air panas itu adalah 
pemandangan yang menakjubkan. Namun, yang paling mengejutkan adalah bahwa bak 
mandi itu tiba-tiba diisi ulang hingga air panasnya sebanyak sebelumnya. 

"K-Anda tidak perlu berbagi bak dengan saya, Nyonya! Seseorang sepertimu seharusnya 
tidak ...! " 

"Lihat, Aku. Sama seperti bak air ini, Anda memiliki banyak kesempatan untuk melakukan 
perbaikan. Begitulah usia muda Anda. " 

Ketika air habis, ia segera mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Apa gunanya 
pemuda jika tidak bangkit kembali keesokan harinya setelah bertindak terlalu jauh? 

"A-aku bak mandi ...?" 

"Ahaha! Mungkin Anda." 

Nyonya itu tertawa terbahak-bahak. Luna memiliki kepolosan dan kenaifannya sendiri, 
tetapi kepolosan Aku adalah sesuatu yang lain. 
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"Mungkin inilah mengapa Raja Iblis menyukaimu, Aku." 

"J-Jadi, aku harus tetap di sini?" 

"Aha ha ha! Oh hentikan. Kamu tidak bisa pamer di sini, kan? " 

Masih tertawa, Nyonya yakin bahwa Aku tidak membutuhkan tata krama yang mulia. 
Faktanya, jika dia fokus pada hal seperti itu, itu bisa lebih berbahaya daripada kebaikan. 
Yang saya butuhkan adalah pakaian yang lucu, pakaian yang sesuai dengan usia dan 
makanan bergizi ... tetapi yang terpenting, dia perlu menjalani masa kecil yang 
bersemangat dan menyenangkan. Itu adalah waktu yang sangat istimewa dan berharga 
dalam hidupnya yang tidak akan pernah dia alami lagi. Nyonya percaya bahwa hal terbaik 
bagi Aku adalah menghargai kehidupan normal sehari-hari. 

(Sekarang saya memiliki tujuan lain untuk dicapai ...) 

Untuk membimbing gadis ini menjadi seorang putri yang layak berdiri di sampingnya. 
Nyonya percaya bahwa ini adalah tugas yang tidak bisa dilakukan oleh siapa pun selain 
dirinya. Dia menilai Yu terlalu pintar, dan tidak cocok untuk posisi pasangan. Jika ada, dia 
adalah kanselir penguasa. Meskipun ini hanya keinginan pribadinya, dia hanya ingin Raja 
Iblis pulang ke tempat di mana seorang gadis baik hati seperti Aku menunggunya. Mungkin 
ini berasal dari keyakinan politiknya. Ketika pemimpin suatu bangsa tidak memiliki ruang 
untuk bernafas atau stabilitas dalam hidupnya, keadaan pikiran itu secara langsung 
tercermin pada masyarakat. Oleh karena itu, secara politik, Aku juga merupakan bagian 
yang sangat penting. Saat Nyonya membiarkan pikirannya tentang masalah ini 
mengembara, pintu masuk terbuka. 

"Aku. Menemukan Anda." 

Tron? 

"Dan wanita cantik itu juga! Bersinar terang seperti biasa! " Kata Tron. 

"Astaga..." 

Tron the Firebrand telah bergabung dengan mereka. Dia memiliki bakat langka untuk 
melihat warna jiwa orang. Baginya, Nyonya adalah wanita yang mulia dan cantik tanpa 
akhir. Dalam jiwa Nyonya, Tron bisa melihat tekadnya yang kuat untuk mengatasi 
keputusasaannya, bahkan setelah berjuang tanpa lelah selama beberapa dekade. Di 
matanya, Nyonya adalah kecantikan yang tiada duanya. Ketulusan Tron juga terlihat jelas 
bagi Nyonya. 

"Sekarang kau membuatku bingung. Aku ingin sekali mendengar seseorang mengatakan itu 
begitu lama, dan ini dia ... " 

Sebelum dia menyadarinya, Nyonya itu tertawa. Kata-kata yang dia rindukan dan nantikan 
telah diberikan kepadanya dengan sangat mudah. Dua kali dalam satu hari, dalam hal ini. 
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"Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami?" 

"Ya. Saya ingin masuk juga. " 

Tron, setelah mandi, dengan riang melompat ke dalam bak mandi, dan Nyonya 
menangkapnya dengan mudah. Bak mandi dengan mudah memuat ketiganya dan memiliki 
ruang untuk lebih banyak. Ketiganya dengan bahagia menutup mata mereka, merasakan 
suhu air yang sempurna. 

"Aku akan terus datang ke sini dan menjadi cantik." 

"Oh. Anda ingin menarik perhatian seseorang juga, bukan? " 

"Tunggu! Maksudmu bukan Tuan Raja Iblis !? " Aku berseru kaget, tapi Tron dengan cepat 
menyangkalnya. 

"Tidak. Bukan Raja Iblis. " 

"O-Oh, oke ..." 

Aku menghela nafas lega. Karena Tron seumuran dengannya (mungkin?), Aku sepertinya 
sangat peduli padanya. 

"... Tapi dia juga adalah Raja Iblis." 

"Apa!? Yang mana !? " 

Aku menjadi bingung dengan ucapan paradoks Tron. Dia hanya mengatakan yang 
sebenarnya, karena Raja Iblis adalah Nol dan Nol adalah Raja Iblis ... tapi Aku tidak 
menyadari hal ini. Di sisi lain, Nyonya telah menafsirkan apa yang dikatakan Tron sebagai 
representasi dari keanehan seorang anak. Faktanya, setiap hari anak-anak mengubah apa 
yang mereka inginkan atau bahkan suka makan. 

"Yah, tidak peduli siapa itu, tidak ada salahnya untuk meningkatkan dirimu sendiri, nona ..." 

Nyonya memikirkan masa depan. Gadis-gadis ini langsung dibawa ke sini oleh Raja Iblis, 
dan pasti akan menjadi karakter penting yang sangat dekat dengannya. Dia merasakan 
kewajiban untuk membantu keduanya tumbuh hingga potensi penuh mereka sehingga 
mereka dapat memberikan relaksasi yang sangat dibutuhkan kepada Raja Iblis. Di usia 
berapa pun, takhta adalah tempat yang sepi untuk duduk. Kadang-kadang, ini bisa 
berakibat bencana besar di dunia. Mungkin intuisi politik Madame yang meningkat telah 
menangkap kesepian Akira Ono, entah bagaimana. Sebaliknya, Tahara dan Yu memandang 
Raja Iblis Kekaisaran sebagai diktator milenium, dan tidak akan pernah berpikir untuk 
mempertanyakan kesehatan mentalnya. 

(Aku ragu Yu atau Tahara yang tampan itu memikirkan hal-hal ini ...) 
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Kalau begitu, pikir Nyonya, apa yang harus dia lakukan menjadi lebih jelas. Pertama, 
melakukan interaksi yang melelahkan dengan para bangsawan dan mengontrol mereka 
sesuai keinginannya. Ini akan mengurangi beban Raja Iblis dan memasukkan lebih banyak 
uang ke sakunya. Kedua, Nyonya bertekad untuk menjaga kedua gadis ini dan membantu 
mereka tumbuh ke arah yang benar. 

"Baiklah, kalian berdua. Ayo pergi ke bak mandi pengamatan bintang. " 

"O-Oke!" 

Aku ingin anggur! Tron menimpali. 

"Tentu saja. Saya membawa botol bagus dari kebun anggur di tanah saya. " 

Dengan riang, ketiganya menuju ke bak mandi pengamatan bintang. Pertemuan damai yang 
terjadi setelah Raja Iblis menuju utara. 
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Volume 2 Chapter 4 

Epitaph: Hari Kematian Sedunia 
------Hari Tahun Baru, 2000. 

Hari itu, Sho langsung membuka komputernya dari tempat tidur dan mengunjungi situs 
web tertentu. Tidak masalah bahwa itu adalah Hari Tahun Baru, dia terpikat dengan video 
game berjudul "Kota Kekacauan di Timur Jauh". Dia hampir tidak tidur atau makan, 
mengabdikan seluruh hidupnya untuk itu. Sho adalah seorang gamer hardcore sejak awal, 
telah masuk ke semua jenis video game sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia 
benar-benar ditangkap oleh game indie. 

"GM itu gila, tapi kami para pemain tidak terlalu jauh di belakang." Sho bergumam dengan 
sedikit mencela diri sendiri. Sementara game apa pun yang diproduksi oleh kerja sama 
tunduk pada semua jenis batasan, tidak ada yang diterapkan pada game yang dibuat oleh 
individu. Bagaimanapun, ini tahun 2000. Cukup adil untuk mengatakan bahwa internet 
masih dalam tahap awal. World Wide Web dibanjiri dengan semua jenis situs web yang 
dibuat secara independen, dan situs berbasis teks sangat populer, sementara hanya ada 
game indie anggaran rendah sesekali yang meledak dalam popularitas. Internet tidak 
terorganisir, tetapi berantakan, dan memiliki suasana yang mirip dengan bar menyelam. 
Sho sedang mendengarkan musik hits di Jepang saat itu, seperti LOVE Machine dan Apollo. 

"Hm ..." 

Ketika dia mengakses situs web biasa sambil menganggukkan kepalanya ke musik, dia 
bertemu dengan layar hitam pekat. Bertanya-tanya apakah dia telah mengklik penanda 
yang salah, dia mencoba lagi dari folder penanda hanya untuk mendapatkan hasil yang 
sama. Di tengah layar hitam, hanya yang berikut ini yang bisa dibaca: Saya harus menutup 
dunia ini, karena detailnya kurang. 

Nantikan duniaku berikutnya. 

Akira Ono 

Untuk sementara, Sho hanya bisa menatap layar dengan kaget. Akhirnya, dia mulai 
bergetar karena marah. 

"Apa apaan...!?" 

Dia telah menghabiskan dua tahun tersesat di dunia video game ini. Dalam sekejap, 
semuanya hilang ... kecuali dua kalimat dan tanda tangan. 

"Ini pasti kesalahan ... Ada lebih dari seribu pemain ...!" 
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Sho segera membuka forum yang telah dia tandai. Kali ini, dia disambut dengan postingan 
dan balasan yang dipenuhi dengan kebingungan dan keputusasaan. Tidak ada yang melihat 
penutupan tiba-tiba ini terjadi. Forum telah meledak menjadi kekacauan. 

"... Ini lelucon, kan?" 

"Hei, Ono. Ini masih awal untuk April Mop, LOL. " 

"Apakah kamu bercanda? Menurutmu, berapa lama aku menghabiskan waktu untuk game 
ini, brengsek !? " 

"Jika kamu akan menutup diri, kamu bisa saja berbicara dengan kami dulu." 

"Apa 'dunia selanjutnya'? Orang ini tolol. " 

Sho setuju dengan banyak komentar, beberapa di antaranya dengan sepenuh hati. Itu 
adalah permainan gratis dan dia belum membayar apa pun untuk itu, tetapi dia masih 
menginvestasikan banyak waktu untuk itu. Mengeluarkan semua yang dia bisa pikirkan, 
Sho berhasil menghubungi Akira Ono secara langsung melalui pesan instan. 

"Pak Ono, ini sedikit tidak pengertian, bukan begitu?" 

"Dunia itu tidak lengkap. Yang berikutnya akan jauh lebih baik. " 

"...Selanjutnya? Apa menurutmu ada di antara kita yang akan kembali setelah dibuang 
seperti ini? " 

"Ya ... aku tahu kamu akan." 

Sho tidak bisa memahami bagaimana dia bisa begitu percaya diri dalam masalah ini. Dia 
tidak bisa mengguncang bahwa penutupan itu dilakukan dengan cara yang layak untuk 
sebuah skandal. Pasti ada sejuta cara lain yang masuk akal untuk menutup. 

"Saya tidak tahu mengapa Anda begitu sombong tentang hal itu... Para pemain telah 
memalingkan muka mereka. Tidak masalah game apa yang akan Anda buat selanjutnya, 
tidak ada yang akan peduli. " Sho mengetik. Faktanya, Sho tidak berniat bermain di dunia 
Akira Ono berikutnya, apapun itu. Bagaimana jika ditutup seperti ini? Jika dia akan 
memainkan permainan itu, meskipun gratis, dia tahu dia akan menginvestasikan banyak 
waktu ke dalamnya. Hanya untuk menghilangkannya lagi? Tidak, terima kasih. 

"Duniaku akan terus berkembang selamanya ... Semua orang akan kembali." Akira 
menjawab, dan Sho menjadi panas karena marah. Akira tidak hanya tidak mendengarkan 
apa yang dia katakan, tetapi juga seolah-olah Akira sedang berbicara tentang kejadian 
alami. Bagaimana dia bisa egois? 

"Oh ya? Maka sesuaikan dengan dirimu. " 
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Sho menutup pembawa pesan dengan itu dan kembali ke forum. 'Itu bukan lelucon. Dia 
benar-benar mematikannya, 'dia mengetik. Ada beberapa lusin pemain top dalam game 
yang terkenal di antara basis pemain, tetapi Sho berada satu level di atas mereka. Karena 
dia selalu menjadi tipe orang yang menempatkan tanggung jawab pada dirinya sendiri, dia 
mencoba menenangkan kekacauan menggantikan GM. Sementara banyak pemain 
berterima kasih kepada Sho mewakili komunitas dalam percakapannya dengan Akira, 
mereka marah pada GM. Sho, dengan menyembunyikan rasa frustrasinya, mengusulkan 
bahwa GM pasti punya alasannya sendiri, dalam upaya untuk menjaga perdamaian. Dia 
juga tidak suka permainan kesayangannya meninggalkan rasa tidak enak di mulut semua 
orang. Selama berminggu-minggu, Sho bersembunyi di forum, mengulangi apa yang telah 
dia pelajari, dan berhasil mengurangi kemarahan dari waktu ke waktu. Berkat usahanya, 
pushback berkurang. Forum menjadi kurang padat dari hari ke hari sampai tidak ada orang 
lain yang tersisa. 

Sho adalah pemain yang nantinya akan mendapatkan pengaruh luar biasa di dunia 
berikutnya. 

Kembali ke Hari Tahun Baru, seorang gadis membaca melalui forum yang kacau ini. Meski 
berada di kamarnya, dia mengenakan pakaian gothic Lolita, dan bahkan memakai penutup 
mata di salah satu matanya. Namanya Myu, dan dia adalah salah satu pemain terkemuka di 
komunitas. Saat dia masih di sekolah dasar, seperti yang terlihat dari penampilannya, dia 
memiliki bakat khusus. Di Kota Timur Jauh, dia telah membunuh pemain yang tak terhitung 
jumlahnya. 

"Aww. Ono berhenti. " Gadis itu bergumam saat dia mengetik di ruang obrolan antara dia 
dan teman bermainnya. 

"Hei perawan. Ini benar-benar mati. " 

"Aku bukan perawan! Tapi menutup tiba-tiba pada Tahun Baru ...? " 

Yang disapa masih perawan adalah Kiyo. Seperti Myu, dia adalah pemain terkenal lainnya 
di pihak para pembunuh. Sementara dia telah membantai pemain demi pemain melalui 
perhitungan dan strategi yang terperinci, Myu adalah kebalikannya -- tipe yang mengamuk. 
Meskipun karakteristik mereka sangat berbeda, mereka dalam kepraktisan yang sama -- 
mereka berdua mengalami euforia karena membunuh musuh mereka. 

"Sulit, tapi kita bisa menantikan dunia berikutnya." 

"Bagaimana kita bisa menghabiskan waktu sampai saat itu ...? Semua game lainnya tidak 
lagi cocok. " 

"Ya, semua game lainnya kooperatif." 

"Itu tidak berhasil untukku kecuali aku bisa menjatuhkan seseorang dalam game dan tahu 
bahwa ada seseorang di belakangnya ..." 
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Keduanya, melalui bermain Far East City, telah jatuh jungkir balik untuk kegembiraan dan 
keputusasaan PvP, dan yang paling penting untuk ekstasi berteriak-teriak membunuh 
pemain lain. Mereka berdua adalah pembunuh berantai, terus menerus, meskipun 
merupakan pasangan aneh dari seorang gadis Lolita dan seorang perawan. 

"Ugh. Kembali melawan gerombolan dan monster ...? Bleh. Saya ingin membunuh beberapa 
orang, Anda tahu? Membuat marah seseorang yang bahkan tidak saya kenal. Buat mereka 
merah karena amarah. " Myu mengetik keinginannya berbeda dengan penampilannya yang 
imut. Kiyo menjawab dengan persetujuan. 

"Kamu mengatakannya. Aku tidak tahu akan jadi apa, tapi dia akan membuat dunia kacau 
lagi. Itu tidak sama jika saya tidak memunculkan pemain lain. " 

"Tapi tahukah kamu, perawan. Anda 'muncul' di tangan Anda dan sesekali semangka, 
bukan? " 

"Diam! Berapa kali aku harus memberitahumu bahwa aku tidak perawan !? " 

"Kamu masih perawan karena kamu menyangkalnya seperti itu, Kiyo!" 

Mereka terus berteriak satu sama lain melalui chatroom. Di dunia berikutnya, mereka akan 
menjadi duo jahat, membantai siapa pun yang menentang Kekaisaran. 

Kembali ke Hari Tahun Baru, seorang ibu dan anak perempuannya menyaksikan forum 
yang meledak dalam kekacauan. Penampakan langka orang tua dan anak yang memiliki 
minat yang sama dalam video game. 

"Bu, ini benar-benar mati!" 

"Astaga, itu tidak bagus." 

Sang ibu menjawab dengan tenang, tetapi putrinya sangat frustrasi. Dia baru saja mulai 
kelas enam, tetapi telah meninggalkan studinya sepenuhnya untuk bermain di Far East 
City. Meskipun ibunya telah memarahinya pada awalnya, setelah didorong oleh putrinya 
untuk mencoba permainan satu kali, dia jatuh cinta padanya. Dia keluar untuk membeli wol 
dan pulang dengan mencukur. 

"Apa apaan!? Menurutmu, berapa lama aku menghabiskan waktu untuk mengasah 
karakterku !? " 

"Hmm ... Saat kamu sudah dewasa, ada banyak hal yang harus kamu pikirkan." 

"Sial! Aku baru saja mendapat pelindung parasit yang bagus dua hari lalu! " 

"Hei, perhatikan bahasamu, nona muda." 
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Nama putrinya adalah Jo. Dia adalah orang yang akan membuat bom untuk merobohkan 
Kastil Tanpa Tidur pada hari yang menentukan di tahun 2016. Nama ibunya adalah Akki. 
Dia telah berulang kali mencapai prestasi membunuh pembunuh berantai sampai akhirnya 
menerima kemampuan khusus yang sangat berbeda dari Zero. 

Sementara itu, Akira, yang menyebabkan seluruh bencana ... Duduk di depan komputernya, 
hari demi hari, untuk menciptakan dunia barunya. Seminggu telah berlalu sejak penutupan, 
di mana Akira hampir tidak makan apa-apa, dan hanya tidur sekitar satu jam di sana-sini 
sebelum kembali bekerja. Beberapa orang akan menyebutnya gila. 

------XX telah memasuki ruang obrolan. 

XX masuk ke ruang obrolan yang dilindungi kata sandi yang dibiarkan terbuka oleh Akira. 

"Hei, Akira. Anda ingin mendengar ramalan saya? " 

"Nubuat...?" 

Akira menjawab, hampir seperti dia tidak bisa diganggu. 

"Kamu baru saja makan, kan, Akira? Atau tidur. " 

"Hah? Bagaimana kamu tahu? " 

"Aku tahu segalanya tentangmu, Akira." 

"Ew. Pergilah. Sebenarnya, dapatkan pekerjaan dulu. " 

"Maaf, kamu putus. Penerimaan buruk. " 

Kami sedang mengetik! 

Bahkan saat mereka menjalani rutinitas yang biasa, Akira tidak berhenti menekan kunci. 
Begitu banyak jendela terbuka di layarnya, dan beberapa suara gores yang aneh dapat 
terdengar dari konsol. Dia menciptakan dunia baru, arena baru, dengan segenap jiwanya. 
Baris kode yang tak terhitung jumlahnya memenuhi layar, membuatnya tampak seperti 
ahli matematika. Meskipun Akira bukan seorang programmer profesional, dia memiliki 
intuisi dan trik perdagangan. Melalui trial and error, dia telah membangun teori 
pemrogramannya sendiri dan menggunakannya untuk merancang game. Pada saat yang 
sama, dia menuangkan sejumlah besar uang ke dalamnya tanpa berpikir dua kali. 

"Akira, apa kau belum selesai dengan dunia selanjutnya? Saya sangat bosan? Cepatlah. " 

"Diam. Persetan dengan kecepatan cahaya. Juga, dapatkan pekerjaan dan bayar pajak Anda. 
" 

"Pajak dibatalkan tahun ini." 
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Aku tidak tahu otoritasmu menggantikan perdana menteri. 

"RIP dalam damai, pajak!" 

"Hei, aku tidak mengeluh, LOL." 

Bahkan saat mereka bercanda, Akira tidak berhenti. Dengan kecepatan luar biasa, dia 
meninju baris demi baris ke berbagai jendela di layarnya, hampir seolah-olah dia memiliki 
banyak pasang mata dan otak yang masing-masing bekerja pada waktu yang sama. 

Akhirnya, dia mengeluarkan komputer cadangannya dan mulai mengetik kode dengan satu 
tangan di setiap keyboard. 

"Kamu lucu, Akira." 

"Hah?" 

"Aku tahu kamu sulit melakukannya, sekarang. Kamu berkeringat untuk membuat dunia 
yang berakhir dalam seminggu, kan? " 

"...Yah begitulah." 

"Kami ... aku tidak melihat itu datang." 

"Saya akan memecah konsep bahwa waktu yang dihabiskan untuk MMO diterjemahkan 
menjadi keterampilan." 

"Ya, kamu lucu." 

"Berhentilah merasa geli dan dapatkan pekerjaan. Buat orang tuamu bangga atas 
perubahannya. " 

"Ha! Orang tuaku telah menjadi patung diam sejak lama. " 

Akira berhenti membaca ini. Dia tidak bisa mengerti apa artinya itu. 

"Uh, maksudmu mereka sudah meninggal?" 

"Tidak, mereka masih hidup, tapi mereka bahkan tidak bisa berpikir lagi." 

"G-Gotcha ..." 

Semacam penyakit di otak muncul di benak. Akira membayangkan seseorang, hampir tidak 
bertahan hidup dengan bantuan kehidupan. 

"Hei, Akira. Apa yang akan Anda pikirkan jika saya memberi tahu Anda bahwa orang tua 
XXX berada di perahu yang sama? 
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"Apa?" 

Akira ragu-ragu. Itu adalah seseorang yang belum pernah dia dengar setelah mereka 
menghilang pada Malam Tahun Baru. Dia telah mengirim beberapa email sejak dia dan XXX 
dekat, tetapi dia belum menerima tanggapan apa pun. 

"... Siapa yang peduli?" 

Akira menjawab dengan kasar, tapi lukanya masih terasa sakit. Seiring waktu, rasa 
kehilangan sepertinya hanya tumbuh. 

"Suatu hari ... XXX akan kembali untuk melihat dunia baru." Akira menambahkan. 

"Ya. Tentu berharap begitu. LOLOL. " 

"Apa yang ingin kamu katakan?" 

"Tidak masalah. Anda punya saya, bagaimanapun. Jangan sedih. " 

"Masa bodo. Aku akan menyelesaikan dunia ini, dan aku tidak peduli jika aku sendirian saat 
melakukannya. " 

Dengan itu, Akira terjun kembali ke pekerjaannya. Sementara masyarakat dan seluruh 
dunia menyambut milenium baru dengan yubileum, Akira memulai pertempuran 
kesepiannya. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang di sisinya. XX, di saat-saat 
dengan senyuman dan di waktu lain dengan ekspresi yang rumit, menyaksikan Akira 
melalui semuanya. XX mengawasinya seperti sahabat, ibu, atau kekasih, tergantung musim. 
Bahkan ketika semua orang telah meninggalkan Akira, XX tetap di sisinya, setia pada kata-
kata mereka. 

--Enam bulan kemudian. 

XX menyalakan komputer dan mengekstrak file tertentu dari folder. File itu ada 
hubungannya dengan Kota Timur Jauh. XX telah menyimpan file tersebut sebelum 
semuanya dihapus dan dimanjakan dalam nostalgia dengan melihatnya dari waktu ke 
waktu. 

Sosok kulit putih muncul di belakang XX. Pintunya tidak pernah terbuka. Sosok itu telah 
berteleportasi ke sana tanpa suara. Sosok itu membuka bibir indah mereka. 

"... Berapa lama kamu akan memegangnya?" 

"Kembali padamu. LMFAO. " 

Meskipun sosok itu tiba-tiba muncul, XX tidak bertindak terkejut atau berbalik. XX terus 
berbicara dengan sosok putih di belakangnya. 
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"Nostalgia, apakah saya benar? Aku ingin tahu seperti apa dunia baru Akira nanti. " 

"Mengapa saya harus peduli dengan apa yang dilakukan anak egois itu?" 

"Kalian berdua sangat jelas. Tsundere besar sedang terjadi, di sini. " XX mengejek, dan 
sosok putih itu meledak: "Ngomong-ngomong, kau egois. Anda baru saja bangun dan 
membiarkan semuanya tiba-tiba dan melakukan apa pun yang Anda inginkan. Tidak heran 
kalian berdua rukun dengan baik. " 

"Aku tidak lagi makan popok, tahu? Pada titik tertentu, saya harus berhenti menjalani 
hidup atas perintah ibu. " 

"Dan aku pergi menyeka pantatmu." 

"Bukannya aku memintamu. Pergi saja, sudah. " 

"... Anda memanggil saya ke sini." 

"Oh benarkah? My B, aku sangat pelupa, kau tahu? " 

"... Persetan." 

"Wow, bahasanya. Akan sangat senang jika Akira mendengar Anda mengatakan itu. " 

XX terkekeh dan membuka file dari dunia yang telah terhapus. Itu berisi pandangan dunia 
dan cerita dari Kota Timur Jauh. XX menyukai dunia yang kacau balau ini. 

"Terang vs Gelap? Nah, itu berita lama, bukan? Semuanya tertutup debu. " 

"Kamarmu tertutup debu." 

"Ha ha!" 

XX hanya menertawakannya. Sampah mengotori ruangan, tapi XX sepertinya tidak ada niat 
untuk membersihkannya. 

"Ya. Saya suka dunia yang berantakan, Anda tahu? Jompo, gelap, tanpa harapan ... Kecuali 
satu sinar cahaya klise. " 

Kegelapan muncul di monitor XX. 

• Kota Kekacauan di Timur Jauh -- Pandangan Dunia · 

Dunia yang bukan milik kita. Masa depan yang tidak pernah dimaksudkan. 

Pada tahun 19XX, perang meletus di Timur Tengah. Perang, yang dipicu oleh seorang 
diktator Timur Tengah, memicu pembalasan dan balas dendam. Setiap hari, zona perang 
meluas. Peserta perang meningkat secara eksponensial, sampai satu jari menekan tombol 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



tertentu. Selama apa yang kemudian disebut Perang Terminal, lusinan rudal nuklir 
menghujani Bumi, menghancurkan 70% dari tanah subur di seluruh dunia. Kelaparan, 
keracunan radiasi, virus, dan kurangnya pasokan medis semuanya berkontribusi pada 
penurunan populasi dunia dengan sangat cepat. Para perusuh dan pengungsi memenuhi 
kota-kota saat kekacauan semakin meningkat. Orang-orang yang masih hidup yang 
berkuasa pindah untuk menciptakan kota-kota baru untuk melindungi diri dan kekayaan 
mereka. Kota-kota mulai dibangun di negara-negara yang relatif tidak terlalu rusak: 
Inggris, Cina, Jepang, Amerika, dan Australia. Kota yang diselesaikan masing-masing diberi 
nama Kota Eropa, Kota Kontinental, Kota Timur Jauh, Kota Kebebasan, dan Kota Belahan 
Selatan. Orang-orang kaya yang masih hidup bersukacita atas penyelesaian kota-kota yang 
akan melindungi mereka. 

Lima gedung pencakar langit berdiri di antara gurun yang telah menjadi Bumi. Orang 
membusuk di luar gerbang mereka, terkunci di luar kota, dunia hancur di sekitar mereka. 
Orang-orang Bumi yang meratapi menyebut ini ... Kota-Kota Kekacauan. 

• Kota Timur Jauh -- Garis Besar · 

Untuk mencegah pengungsi, perusuh, dan imigran, kota metropolitan dibangun di wilayah 
tengah Jepang, dengan Tokyo sebagai pusatnya. Kota ini dikelilingi oleh tujuh lapis tembok 
yang dipertahankan oleh pasukan pertahanan diri yang sangat besar. Karena kota ini 
memiliki pembangkit listrik, fasilitas penyulingan skala besar, dan pabrik makanan, kota ini 
dapat menopang populasi sepuluh juta dengan sendirinya. Sebagai perlindungan terhadap 
radiasi dan hujan radioaktif, penghalang tak terlihat mengelilingi seluruh kota, serta 
dinding laser untuk melindungi kota dari serangan. Dekati kota tanpa kehati-hatian dan 
bahkan tank akan disemprotkan menjadi abu, apalagi pejalan kaki. 

Jika Anda membayar mahal, Anda dapat memasuki kota setelah pembersihan radiasi 
menyeluruh dengan pengawasan ketat. Meskipun setiap kota memiliki harga sendiri, harga 
tiket sehari masuk ke kota dengan mudah melampaui gaji rata-rata mereka yang berada di 
luar tembok. Secara alami, kebanyakan orang mati tanpa pernah menginjakkan kaki di 
dalam kota. Meskipun ini tidak realistis bagi kebanyakan orang, dengan cukup uang, Anda 
bahkan dapat menjadi penduduk kota. Selain itu, beberapa orang yang dianggap 
bermanfaat bagi kota dapat diundang untuk pindah (misalnya, dokter, ilmuwan, perwira 
militer yang terampil). 

Di sekitar setiap kota, orang-orang telah membentuk kota sekunder menggunakan 
bangunan yang, entah bagaimana, selamat dari perang. Penduduk komunitas ini secara 
harfiah disebut warga kelas dua. Seperangkat tembok lain mengelilingi kota sekunder, di 
luarnya terdapat bangunan-bangunan tua dan barak-barak yang membentuk kota tersier. 
Di luar Kota Timur Jauh yang tersier adalah gurun sejauh mata memandang. Luar biasa, 
mungkin karena daratannya yang luas, Kota Kontinental berkembang biak sampai ke kota 
kelima. 
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Planet ini penuh dengan radiasi, praktis tidak ada tanah sehat yang tersisa di Bumi. Udara 
juga sangat tercemar. Habiskan satu hari di luar kota, dan paru-paru Anda akan dicat hitam 
pekat. Debu menutupi langit, menutup sebagian besar waktu matahari. Terkadang, hujan 
radioaktif bisa terlihat. Tanpa pakaian pelindung, Anda akan kesulitan melangkah keluar. 

Anda adalah warga negara kelas tiga, penduduk kota tersier. Anda berharga kurang dari 
setumpuk sampah. Di bagian ini, berbagai kelompok telah dibentuk untuk bertahan hidup 
di lingkungan yang keras. Anda dapat memilih grup mana untuk bergabung: -Kelompok 
yang dipimpin oleh Bunda Suci Berendam Darah yang mencoba menaklukkan Kota Timur 
Jauh. 

-Grup yang anggotanya tidak ragu-ragu untuk membunuh pemain lain demi uang dan 
barang mereka. 

-Kelompok yang anggotanya berdagang untuk mendapatkan keuntungan dengan tujuan 
menjadi penduduk Kota Timur Jauh. 

-Kelompok yang akan menjadi tentara bayaran bagi siapa saja yang bersedia membayar 
harganya. 

-Kelompok pemburu bayaran yang mencari nafkah mengejar penjahat dengan karunia di 
kepala mereka. 

-Kelompok yang menyebarkan ajaran Jalan Mesias, agama yang sebagian besar dianut di 
Kota Merdeka. 

Selain itu, Anda dapat menyesuaikan diri sendiri dan memilih jalur mana yang akan 
diambil. Seorang Mech Warrior yang dibuat oleh teknologi cybernetic, Wielder yang 
menggunakan berbagai skill, Spellcasters yang menggunakan sihir, Tradesmen, yang ahli 
dalam hal-hal seperti bisnis atau bertani, hanya beberapa pilihan. Di Far East City, Anda 
hidup sesuka Anda. Tidak ada hukum atau batasan moral, di sini. Selain itu, warga negara 
kelas tiga sepertimu tidak memiliki pengaruh apapun di dunia ini. Jadi, aku hanya punya 
satu hal yang ingin kukatakan ... Hidup dalam kehidupan yang buruk, dan mati dengan 
kematian yang buruk. 

"Hahahaha!" 

Membaca intro nostalgia, XX tertawa terbahak-bahak. Pandangan dunia yang berantakan 
dan intro antagonis keduanya menarik perhatian XX. Inilah yang membawa XX ke dalam 
game. 

"Akira yang terbaik. Seperti, dia benar-benar tipeku. " 

"Bagus untukmu." 

"Ada apa dengan bahu dingin itu? Kaulah yang terlibat begitu dalam permainan Anda 
memulai kelompok Jalan Mesias yang baru. " 
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"Terlalu lama untuk diingat." 

"Terserah apa kata kamu. Sekarang kalahkan. Saya ingin tidur." 

"... Apa yang kamu inginkan dari dunia ini? Tidak, apa yang kamu rencanakan di dunia ini? " 

"Tidak ada. Main saja dan tidur. Hei lihat. Bagian tentang mantra sihir ini? Aku adalah 
orang yang mengajarkan intinya pada Akira ... " 

"Kamu baru saja menjelaskan padanya. Saya adalah orang yang membantu dengan 
pemrograman yang sebenarnya. Dan pergilah dengan kecepatan suara. " 

"Tidak mungkin. Saya sudah memutuskan untuk menjalani kehidupan NEET saya di sini. " 

"Aku akan tetap mengawasimu untuk memastikan kamu tidak melakukan hal bodoh." 

"Kedengarannya menyenangkan, aneh. Selamat tidur!" 

Dengan itu, XX melompat ke tempat tidur dan meringkuk di bawah selimut. Sosok kulit 
putih itu memperhatikan beberapa saat, tetapi akhirnya menghela nafas dan menghilang. 

Sosok putih itu melompat ke gedung raksasa. Kantor di lantai paling atas memegang papan 
bertuliskan "42 -- OMG," yang merupakan perusahaan video game terkenal di dunia. Sosok 
kulit putih itu duduk di kursi kulit mewah di kantor CEO, saat seorang pria tua berseragam 
kepala pelayan dengan ahli menuangkan secangkir teh. Aroma elegan memenuhi ruangan. 
Tanpa sepatah kata pun, sosok kulit putih itu menyesap teh. 

"Ada perubahan ...?" Pria itu bertanya. 

"Masih menganggur. Saya tidak tahu apa yang terjadi ... " 

Sebuah kerutan merayap di wajah cantik sosok putih itu. Mengingat betapa banyak 
masalah yang ditimbulkan XX menyebabkan sakit kepala. 

Masih terobsesi dengan Akira seperti biasa. 

"Sangat menyayangi Pak Ono, sepertinya ... Menurut pendapat pribadi saya, saya menduga 
bahwa Pak Ono mungkin memiliki ... hadiah, di departemen itu." 

Pria itu menyindir sesuatu. Sosok putih bijak segera mengambilnya, dan menyangkalnya. 

"Jangan bodoh. Saya tidak tertarik pada anak itu. " 

"Apakah begitu...?" 

Pria itu tertawa kecil dengan sopan dan menutup cangkir tehnya. 

"Bagaimanapun, tetap awasi." 
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Atas perintah ini, pria itu membungkuk dalam-dalam dan meninggalkan ruangan. Sekali 
sendirian, sosok putih itu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. 

"Tidak kusangka mereka tertinggal karena ini ... Yang itu hampir berada di ambang 
kehancuran." 

Sosok putih, dengan mata tertutup, tampak khawatir tentang sesuatu. 
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Volume 2 Chapter 5 

Epitaph: Hari Lahirnya Dunia 
Enam bulan lagi berlalu setelah percakapan antara XX dan sosok kulit putih. Akira telah 
menciptakan dunia baru selama tahun itu -- dunia di mana Kekaisaran menguasai 
semuanya. Meninjau banyak file yang telah dia selesaikan, Game kejam, Kastil Tanpa Tidur, 
Raja Iblis dan penasihatnya, Akira berteriak: "Ini adalah karya terbaikku...! Aku sangat 
jenius! Hahahaha!" 

Mengepalkan tinjunya ke udara, dia tertawa terbahak-bahak. Entah dia jenius atau tidak, 
tekad Akira tak tertandingi. Dia telah menciptakan seluruh dunia sendirian. Itu bukanlah 
hal yang mudah. 

Akira mengunggah file ke servernya satu demi satu dan meluncurkan game. Di layar ada 
Demon Lord of the Empire, dengan seringai berani. 

"Ada apa, Kunai? Senang bertemu denganmu, kurasa. Nah, mulai hari ini, kamu ... akan 
menjadi diriku yang sekarang. " 

Itu adalah game indie lain, yang jauh lebih populer selama masa pertumbuhan internet. 
Apa yang membedakan game ini, bagaimanapun, adalah bahwa penciptanya adalah orang 
yang bertekad tanpa akhir yang tidak pernah menyerah. 

------ Suatu hari tertentu di tahun 2001. 

Sepasang saudara kembar memperhatikan perubahan itu. Sebagai saudara kembar identik, 
bahkan ekspresi wajah dan gerak tubuh mereka persis seperti itu. 

"Sepertinya Ono kembali dalam permainan," kata kakak laki-laki itu, yang menggunakan 
nama Max online. 

"Ya. Situs webnya diperbarui, "kata adik laki-laki itu, yang menggunakan nama X online. 

Dengan gerakan yang tersinkronisasi dan mencolok, kedua bersaudara itu masing-masing 
mendorong kacamata mereka dengan satu jari. Situs web, yang hanya menampilkan blok 
kecil teks sejak penutupan, akhirnya berubah. Dengan font merah, tertulis 'A New Age 
Program -- Coming Soon.' 

"Program zaman baru, ya?" 

"Menurutmu game seperti apa itu?" 

"Kita lihat saja nanti. Dia orang gila, secara konservatif. " 
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"Sebuah permainan baru bagus dan sebagainya, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan 
Maria ..." 

Ada banyak pertempuran di Kota Timur Jauh, tetapi tidak ada pemain yang menang. X 
masih merasa terganggu dengan fakta ini. Saudaranya Max tampaknya juga memiliki 
pemikiran tentang masalah ini, saat dia dengan lembut menambahkan: "Mari kita bayar dia 
kembali dua kali lipat dalam apa yang disebut program zaman baru ini." 

"Kapan 'soon'? Hari ini? Besok?" 

X mulai menggantungkan kaki yang telah dia lintasi. Melihat ini, saudaranya mendorong 
kacamatanya dengan gerakan yang sama lagi dan berkata: "Adik bodoh yang terkasih. 
Hentikan segera tingkah laku yang tidak sedap dipandang itu. Kamu mempermalukan aku. 
" 

"Kakak tolol terkasih. Kaulah yang telah mengetuk-ngetukkan jarimu di atas meja. " 

Kedua bersaudara itu saling menatap sejenak. Bukan karena mereka tidak akur, tetapi 
masing-masing menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain. Sebenarnya, keduanya 
sangat cerdas. Karena mereka masih pelajar, mereka selalu bersaing satu sama lain dalam 
ujian, dan mendekati peringkat teratas ujian standar nasional. 

"Kita akan segera melihat siapa yang keluar di atas saat ini keluar." 

"Ya. Tapi itu aku. " 

Dengan kembalinya adik laki-laki itu, Max tampak kesal. 

"Kakak bodoh! Kamu hanya perlu mendapatkan kata terakhir, bukan !? " 

"Diam, dasar douchebag yang memakai kacamata tanpa bingkai!" 

Mereka melompat dan mulai bergulat di tempat. Si kembar ini akan menjadi dua pemain 
top di dunia yang dikendalikan Kekaisaran juga. 

Beberapa hari kemudian, Sho melihat perubahan di situs web. Namun, dia lebih marah 
daripada kegembiraan. Tanpa banyak permintaan maaf, dia benar-benar telah 
menciptakan apa yang dia sebut dunia baru. Pandangan dunia dan teks pengantar 
ditempelkan ke halaman tanpa banyak berpikir. Karena kebiasaan, Sho mengklik intro. 

"Itu konyol. Siapa yang waras yang akan pernah mendaftar ke ...? " 

Dia membuka intro untuk disambut oleh serangkaian fitur yang mencengangkan. Yang 
paling penting dari mereka adalah bahwa permainan akan berakhir dalam seminggu. 
Sementara data dasar seperti nama pemain akan disimpan, yang lainnya akan diatur ulang 
setiap minggu. Sho tercengang dengan sistem yang aneh. 
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"Apa ...? Bagaimana Anda bisa menyebut ini permainan video? " 

Meningkatkan level karakter, menumbuhkannya, dan mengumpulkan item untuk 
membuatnya lebih kuat. Itu adalah tulang punggung, bagian yang menyenangkan, dan inti 
dari RPG. Tanpa struktur itu, bagaimana mungkin itu berdiri sebagai satu? 

Dia sangat percaya diri sebelumnya, tapi ini pasti Salam Maria ... 

Kemarahan Sho berangsur-angsur meninggalkannya karena sesuatu seperti rasa kasihan 
menggantikannya. Tidak mungkin game seperti ini akan menjadi populer. Di penghujung 
hari, Sho masih bersyukur atas keseruan yang dia mainkan di game sebelumnya, semuanya 
gratis. Akibatnya, ia mengasihani video game yang sama sekali tidak akan dimainkan oleh 
siapa pun, dan juga penciptanya, Akira Ono. 

"Baiklah ... Aku akan mendaftar, setidaknya ..." Dia bergumam, seolah bersiap untuk 
mengirim Akira Ono ke ranjang kematiannya. 

------ Suatu hari tertentu, tengah malam. 

Sho telah mengunduh game baru dan melompat ke layar pendaftaran. Dia tidak tertarik 
pada permainan itu sendiri, tetapi gagasan bahwa semuanya akan berakhir dalam 
seminggu membuatnya tampak lebih santai, jadi ini memberinya dorongan untuk 
mendaftar. Dia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. 

"Pertarungan selama seminggu sampai mati, ya ...?" 

Karakter bernama Demon Lord of the Empire muncul di layar, bersama dengan berbagai 
aturan. Yang mengejutkan, Raja Iblis juga bernama Akira Ono. 

"Apa artinya ini? 'Datanglah kepadaku'? Sombong seperti biasanya ... Woah, tunggu! " 

Sho mau tidak mau menyebut tagline yang muncul di layar, yang berbunyi, 'Real-time 
battle royale, 24 jam sehari.' Penjelasan bahwa game akan berjalan 24/7 mengikuti tagline 
ini. 

"Apakah kamu bercanda...!? Orang-orang memiliki sekolah dan pekerjaan, dan, Anda tahu, 
kehidupan! " 

Sistem tersebut tampaknya sepenuhnya mengabaikan siklus kehidupan normal 
masyarakat manusia. Sho tidak bisa mempercayainya. Jika ini masalahnya, pemain hampir 
tidak bisa tidur atau pergi bekerja. 

"Apakah ulasan 'revolusioner' yang Anda harapkan ...? Kau bertindak terlalu jauh. " 

Selanjutnya, avatar Sho, bersama dengan layar kustomisasi, muncul. Ada banyak bagian. 
Sebagai seseorang yang tidak setengah-setengah memikirkan hal-hal semacam ini, Sho 
menghabiskan banyak waktu untuk menyesuaikan avatarnya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Berapa banyak yang Anda masukkan ke dalam ini ...?" 

Grafiknya terlalu bagus untuk dijadikan game indie. Sho tahu bahwa Akira, yang tidak 
pernah berkompromi dengan pandangan dunianya, pasti telah meninggalkan setiap aspek 
kehidupan lainnya dan membuang setiap sen yang dimilikinya ke dalam permainan. 

"Saya yakin grafik dialihdayakan, tapi ... Oh, mereka memiliki garis." 

Selain nama karakter, Sho dapat memasukkan baris untuk karakternya diucapkan pada 
contoh tertentu. Jumlah kejadian itu mengejutkan. 

Kalimat yang tertulis saat membunuh pemain lain, saat mengaktifkan skill, saat 
menghadapi musuh, dan bahkan saat sekarat ...? " 

Sho memastikan untuk memasukkan sesuatu untuk masing-masing dan setiap orang. Apa 
yang dia siapkan sejauh ini ternyata adalah data dasar, dan akan dijalankan setelah minggu 
berakhir. Tampaknya garis juga dapat diubah kapan saja di arena. Sekarang, peta arena 
muncul di layar, dengan catatan bahwa itu akan diacak setiap minggu. 

"Bahkan area ini disetel ulang, ya ...? Ke tee. " 

Sho menegaskan kembali bahwa Akira tidak berniat membiarkan pemain mana pun 
mengumpulkan apa pun. Dengan sistem ini, setiap orang selalu memulai permainan dari 
awal. Tidak ada perbedaan antara veteran dan pemula. Pengalaman tidak selalu berarti 
kekuatan. 

Sho mengklik untuk melihat berbagai tas berputar dengan kecepatan tinggi. Dia 
mengkliknya dan item awalnya muncul. Sepertinya itu akan diacak. Merobek barang yang 
bagus, dan bahkan yang kurang terampil pun bisa mendapatkan keuntungan. Sho telah 
membeli garpu, sepotong roti, dan dua botol air. Rupanya, garpu itu adalah senjata 
penusuk dengan Attack 1 dan Durability 3. 

Akhirnya, Raja Iblis Kerajaan dan penasihatnya muncul di layar, dengan tombol berlabel 
'Ke Arena' di tengah jendela. Melihat ini, Sho merasa senang ... dan dengan cepat 
menggelengkan kepalanya untuk mendapatkan kembali dirinya. Dia hanya mendaftar 
karena merasa kasihan. Dia tidak akan memainkan game itu secara nyata. Sho mengklik 
tombol, dan layarnya menjadi gelap sebelum menampilkan, dengan font berwarna merah 
darah, 'Dive into the Infinity Game.' 

"...!" 

Sebuah pikiran konyol terlintas di benak Sho: akan ada pertempuran nyata sampai mati. 
Perasaan gugup yang aneh menyelimuti dirinya, memaksanya untuk menatap layar dengan 
mata yang sangat serius. Sebuah pantai mulai memudar. Bahkan titik awal karakter 
tampaknya diacak. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Baik. Tata letaknya seperti Dynasty Warriors. WASD untuk bergerak, klik untuk 
menyerang. Mouse menggerakkan POV, lompat, pegas, geser ... " 

Sho, yang sudah terbiasa dengan kontrol keyboard semacam ini, dapat memahami berbagai 
hal dengan cepat. Dia juga bisa menggunakan item atau mengaktifkan skill dengan tombol 
fungsi, mirip dengan MMO Amerika Utara. 

"Tapi bagaimana aku bisa bertarung dengan garpu ...?" 

Saat Sho bergumam begitu, layarnya berkedip merah! 

"A-Apa ...!? Apa yang terjadi!?" 

Dia menyadari bahwa yang pasti HP-nya telah berkurang, karena dia sedang diserang. Dia 
menggerakkan kursornya untuk melihat seorang gadis kecil mengayunkan kapak. 
Pemandangan itu tidak lain adalah adegan dari film horor. 

"Bagaimana kau...!?" 

"Maukah kamu ... mati untukku?" 

Teks menakutkan muncul di layar. Itu pasti salah satu baris yang didaftarkan oleh pemain 
lain selama pembuatan karakter. 

"Dasar ...!" 

Sho memiliki pengalaman dengan berbagai game. Dia menghindari serangan kapak 
mendadak dan membalas dengan garpu. 

---Senjata hancur. Garpu Anda patah! 

"Yo! Kenapa kamu putus dengan satu pukulan !? " 

"Maukah kamu ... mati untukku?" 

"Tutup mulutmu!" 

Sho berhasil berlari menjauh dari cobaan ini, tapi keringat dingin menetes di wajahnya saat 
dia melihat pengukur berlabel 'Stamina' menurun dengan cepat. Meskipun ini adalah battle 
royale real-time, ada batasannya. Sho membayangkan bahwa, apakah dia ingin mencari 
sesuatu atau melawan seseorang, dia harus merencanakan gerakannya jika dia tidak ingin 
terhenti karena kehabisan Stamina. Jika dia melakukannya, dia adalah bebek yang duduk. 
Ini akan seperti domba yang ditinggalkan sendirian di tengah kawanan serigala. 

"Sialan ... aku harus mencari senjata." 
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Dia menuju ke daerah berlabel 'pinggiran kota'. Sepertinya dia bisa menemukan sesuatu di 
sini. Dia melihat perintah yang disebut 'Search'; ketika dia mengkliknya, berbagai item 
muncul sebagai ganti beberapa Staminanya. 

TV -- Lempar senjata -- 12 Serangan -- 1 Penggunaan 

Ripton Tea -- Menyembuhkan Stamina -- 10 

Pisau Dapur -- Senjata Tusuk -- 8 Serangan -- 5 Daya Tahan 

"Ini sepertinya tidak terlalu bagus ..." 

Karena telah menghabiskan Stamina untuk menyulapnya, mereka sepertinya tidak 
berguna. Pada saat ini, Sho menyadari bahwa, tidak termasuk apa yang telah dia lengkapi 
pada karakternya, dia hanya dapat menyimpan lima item dalam satu waktu. 

"Aku juga harus memikirkan tentang apa yang kubawa ..." 

Inventarisnya dapat dengan mudah diisi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak dia 
butuhkan. 

Tiba-tiba, layarnya berkedip merah! 

"Sialan, jangan lagi!" 

"Eeeeexxxx!" 

"Apa yang kamu lakukan !?" 

Sho berbalik untuk melihat seorang pria berkacamata dan memegang pentungan. 

"Adik laki-laki selalu yang terbaik! Eeeeexxxx! " 

"Psiko ...!" 

Menghindari pentungan, Sho menusuk ke belakang dengan pisau dapurnya. 

---Senjata hancur. Pisau Anda patah! 

"Kamu ... Banci!" 

Sho tidak bisa membantu tetapi berteriak pada persenjataannya yang hancur. Tepat ketika 
dia mengira dia sudah selesai, tembakan keras bergema di daerah itu dan tubuh pria itu 
mengejang. Dari kejauhan, seorang pria dengan senapan mesin berlari. 

"Itu dia, saudara bodoh ... Mati ...! Mati!!!" 

"Saudara!" 
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Kedua pemain pergi satu sama lain saat Sho tertatih-tatih pergi. Beberapa detik kemudian, 
teks muncul di layarnya: ---XX: XX Max menembak X sampai mati. 

(Kata-kata terakhir: Saya tidak perlu memasukkan apa pun, di sini. Sudah ditentukan 
sebelumnya bahwa saya akan menang. Bagaimana mungkin para kera mengalahkan 
seorang jenius seperti saya?) "Oh ayolah! Itu menyiarkan kata-kata terakhirmu !? " 

Saat dia melarikan diri, Sho membuka apa yang disebut Laporan Berita untuk menemukan 
catatan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak pemain baru dan banyak 
korban. 

"Ini tengah malam, teman-teman ... Sungguh !?" 

Dia membuka apa yang disebut Survivor List dengan melihat kolom avatar dan 
komentarnya masing-masing. 

"Myu, ini! Tolong bermain bagus! " 

"Bunuh semua orang." 

"Ono! Ini aku! Aku akan membunuhmu! " 

"Tidak perawan. Hanya ingin memperjelasnya. " 

"Tapi Ren gadis itu sangat imut." 

"Aku akan menjadi yang terakhir berdiri. Aku akan menjadi ... Raja Bajak Laut! " 

Sho tertawa kecil mendengar berbagai komentar. Untuk beberapa alasan, itu mulai menjadi 
sedikit menyenangkan. 

"Semua orang adalah musuhmu ...!" 

Dia meninju, dengan tangan kosong, pemain yang akan menyerangnya. Rasanya luar biasa. 

"Ha ha ... Ini aneh ...!" 

Sho tidak tahu apa yang menderanya. Ke mana pun dia memandang, selalu ada musuh. Dia 
tidak bisa lengah sedetik pun, bahkan ketika melakukan hal lain. Rasanya seperti 
terdampar di pulau yang penuh dengan zombie atau monster. Seperti dia adalah protagonis 
dari film blockbuster Hollywood. Saat dia terus berlari, dia mulai mendekati seorang 
pemain yang hanya berdiri di sana, seorang yang sepertinya belum memahami kontrolnya. 
Tanpa ragu-ragu, Sho melempar TV ke pemutar baru ini dan memukul mereka. Pemain lain 
tampak terkejut, tetapi Sho terus memukuli sampai mereka berlutut. 

---XX: XX Sho menghajar Hoshi sampai mati. 
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(Kata-kata terakhir: Aku ingin ... santai saja ...) 

"Ha ha! Hah ha ha ha! " 

Sho tertawa terbahak-bahak. Dia baru saja membunuh manusia lain di sisi lain layar, dan 
tanpa ampun. Dia tidak mengerti arti kemenangan yang luar biasa. Sho tidak bisa berhenti 
tertawa hanya membayangkan ekspresi pemain lain pada saat itu. Jika musuhnya hanyalah 
AI atau monster, dia tidak akan seganas ini. 

"Baik. Kamu bisa mengambil salah satu harta mereka saat kamu membunuh seorang 
pemain. " 

Tidak semua, tapi hanya satu. Ini sepertinya membutuhkan pandangan ke depan juga. Dia 
mungkin perlu mengambil sesuatu yang belum tentu dia manfaatkan, hanya untuk 
mencegah pemain lain mendapatkannya. Dia memperhatikan bahwa senjata yang dimiliki 
karakter lain adalah piring, yang sepertinya tidak berguna. Melalui beberapa pertarungan, 
Durability pada kostum Sho telah menurun menjadi 3. Mengingat fakta itu, Sho 
memutuskan untuk mengambil armor musuhnya. 

"Baju besinya ... Pakaian siswi ...?" 

Sho ragu-ragu beberapa saat. Menempatkannya di avatar prianya itu buruk. Namun, jika 
Durability dari suitnya mencapai 0, dia akan dibiarkan telanjang dan dengan Defense yang 
berkurang drastis. Tidak terpikirkan untuk mencoba dan bertahan di arena potong 
tenggorokan tanpa baju besi ini. 

"A-aku tidak punya pilihan ... Tidak jika aku ingin bertahan hidup. Saya harus menggunakan 
apa yang saya bisa. " 

Meninggalkan setelan yang telah dia kenakan, Sho mengenakan pakaian sekolahan dengan 
sedikit kegembiraan. Seketika, avatarnya berubah menjadi seorang pria menyeramkan 
dengan pakaian gadis remaja. 

"Ha, aku terlihat seperti orang mesum. Tapi apa ini ... sensasi aneh yang kurasakan ...? " 

Merasakan kehadiran, Sho berbalik untuk menemukan seorang pria yang memakai helm 
dan membawa beliung. 

"Tunggu, apakah itu kamu, Sho ...? Apakah kamu melihat dirimu sendiri !? Aku tidak tahu 
kau menjadi cabul penuh, LOL! " 

"...!" 

Sho menggeliat membaca teks yang muncul di layar. Dia tidak menyangka akan disebut 
cabul dari seseorang dalam video game, dan begini larut malam. 

"Aku tidak malu dengan penampilanku!" 
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"Oh sial! Ini dia si cabul berseragam sekolah! " 

Keduanya bertempur, tapi mungkin terkejut dengan tekad Sho, pria yang memakai helm itu 
berakhir dengan punggungnya. Melihat ini, Sho menangis kemenangan, terengah-engah. 

"Saksikan ... kekuatan Sailor Sho!" 

Meneriakkan sesuatu yang tidak masuk akal, Sho merampok harta milik pria itu dan lari. 
Permainan, yang sekarang bergerak penuh, menyebabkan keributan di antara para pemain 
di tengah malam. 

Sementara itu, Akira tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan berbagai pertemuan di 
seluruh arena. Dengan sekaleng bir di tangannya, dia tampak menikmati pertunjukan 
kegembiraan dan kebingungan para pemain. 

"Ini sangat lucu! Saya sangat senang saya berhasil. Benar-benar bernilai pertanian. " 

Video game ini, terlalu rumit untuk dibuat oleh seorang individu, hanya diselesaikan 
dengan uang yang dihasilkan dari penjualan pertanian yang ditinggalkan orang tua Akira 
padanya. Apakah itu hobi yang boros? Belum pasti. Akira bisa saja pensiun saat itu juga jika 
dia mempertahankan pertanian, dan dia berbagi dan menjalankan permainan secara gratis. 
Jelas, dia tidak di dalamnya untuk mencari uang. Beberapa orang mungkin menyebutnya 
sebagai pemborosan warisan, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai Akira yang 
menyumbangkan uang dan waktunya untuk kesenangan orang lain. Sifatnya berlanjut ke 
masa depan yang jauh, di mana kita akan menghabiskan uang seperti air. Berapa pun 
waktu yang dibutuhkan akan membuat Akira mengubah prioritasnya dari menempatkan 
dunianya sendiri di atas uang. 

"Dapatkan beban ini, XXX ... Ini adalah dunia baru saya." 

Menyalakan rokok di mulutnya, Akira menyipitkan mata ke layar. Tidak peduli berapa lama 
dia menunggu, nama itu tidak pernah muncul di daftar pemain yang terdaftar. 

Saat itu sudah lewat jam 1 pagi, tapi sejauh yang Akira tahu dari Laporan Berita, para 
pemain masih melakukannya dengan keras dan kuat. 

---XX: XX, Floaty hancur berkeping-keping XX. 

(Kata-kata terakhir: Pergi ke dunia bawah!) 

Akira mengambil ludah dengan birnya. 

"Berhentilah bermain-main dan dapatkan pekerjaan." 

Meskipun, sebagai seseorang yang menghabiskan tahun terakhir tersesat di dunia kecilnya 
sendiri, dia tidak punya hak untuk mengkritik siapa pun. Akhirnya, Akira masuk sebagai 
Raja Iblis Kekaisaran dan memasuki Kastil Tanpa Tidur. Meskipun dia telah 
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mengalihdayakan grafis gim tersebut, area ini, tentu saja, yang paling mahal. Singkatnya, itu 
adalah benteng raksasa yang hampir futuristik dengan cahaya putih. Itu telah menjalankan 
sebagian besar fungsi Kota Timur Jauh. Bahkan kapal perang Musashi mengapung di teluk 
di dekatnya dengan tujuan tunggal untuk menunjukkan kekuatan Kekaisaran. 

"Lebih baik aku menyelesaikan kapal perang ini dengan cepat ... Jadi mereka bisa 
melihatnya dari pantai dan pelabuhan." 

Dia melihat ke kapal perang super besar di dekat cakrawala laut. Akira ingin 
menerapkannya lebih cepat, karena tampaknya melambangkan Kekaisaran, tetapi dia 
kehabisan waktu. 

"Tapi banyak laporan bug ..." 

Kebanyakan dari mereka tentang grafik yang hilang, tetapi ada berbagai laporan lain 
tentang tampilan yang hilang, item menghilang, dll. Jika dia tidak memperbaikinya dengan 
cepat, para pemain akan kehilangan kepercayaan padanya. 

Tolong segera perbaiki. 

"Bagian dari statistik karakter saya bermasalah." 

"Animasi meninju ..." 

"Aku hanya bisa menyimpan lima item !? Ayolah!" 

Forum tersebut dipenuhi dengan kecepatan yang luar biasa dengan permintaan dan 
laporan bug. Fondasi dari akting Akira Ono dibangun di sini, bersama dengan 
keberaniannya untuk bertindak tanpa keberanian dalam keadaan darurat. Dia menanggapi 
protes itu dengan percaya diri. 

"Semua masalah akan diatasi pada acara berikutnya. Setiap keadaan darurat akan segera 
ditangani. Terima kasih atas kesabaran Anda." 

Sementara tanggapannya memancarkan kepercayaan diri, dia panik di dalam. 

(Sialan! Sepertinya proses penyimpanannya bermasalah!) 

Saat dia mati-matian mencari file pelakunya, suara kaleng retak bisa terdengar. Bahkan 
sekarang dia meraih minuman lagi. 

(Saya tidak dapat menemukannya! Di mana saya mengacaukan !?) 

Sambil menenggak birnya, dia bergegas mencari masalahnya. Namun, di forum, semakin 
dia stres, dia menjadi semakin sombong. 

"Semua masalah yang disebutkan sejauh ini diharapkan. Jangan khawatir. " 
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Berpikir bahwa semua sudah diharapkan, para pemain merasa lega. 

"Serahkan saja pada Ono, itu akan baik-baik saja." 

"Ya. Dia akan memperbaikinya dalam waktu singkat. " 

"Tiga menit, puncak. Benar, Ono? " 

(Menurutmu aku ini apa, ramen instan !?) 

Akira ingin berteriak kembali di forum, tetapi jika tersebar kabar bahwa game itu penuh 
dengan bug saat diluncurkan, itu akan merusak reputasinya. Akira terus berusaha 
memperbaiki bug demi bug selama seminggu penuh. Tetap saja, masalah terus muncul. 
Seiring dengan bertambahnya jumlah pemain yang terdaftar, semakin membebani server. 
Akhirnya, Akira diberi tahu tentang penghentian kontrak servernya, dan dia dengan marah 
mencari kontrak lain yang bisa dia daftarkan. Sementara para pemain terlalu sibuk untuk 
tidur, hal yang sama bisa dikatakan tentang Akira. Seperti yang dia maksudkan, dunia yang 
dikuasai oleh Kekaisaran menyediakan lingkungan yang keras untuk semua, tapi bahkan 
pencipta dunia ini tidak terkecuali. Selama berminggu-minggu setelah itu, dia akan 
membilas dan mengulangi proses menemukan host server hanya untuk diusir. Permainan 
itu terlalu besar untuk dipegang oleh layanan individu mana pun. 

(Apa yang harus saya lakukan ...!? Saya terus dibatalkan!) 

Dari sudut pandang perusahaan server, mereka tidak ingin mendukung aplikasi apa pun 
yang membebani server mereka seperti yang dilakukan Akira. Itu tidak membantu bahwa 
internet tidak berkembang seperti dulu. 

Saat sudut Akira semakin ketat, dia menerima email tertentu, dengan petunjuk untuk 
server yang sesuai di luar negeri. 

"Server asing ...? Tidak memikirkan yang itu. " 

Akira membuka situs webnya untuk, tentu saja, disambut dengan blok teks bahasa Inggris. 
Hanya melihatnya saja sudah membuatnya pusing. Ia akan membutuhkan banyak waktu 
untuk menerjemahkan dan membaca semuanya. Kontrak server sudah datang dengan 
cetakan halus yang rumit sebagaimana adanya. 

"Mengapa para idiot ini tidak memiliki versi Jepang !?" 

Sementara kemarahan Akira tidak bisa dibenarkan, kotak pemilihan bahasa muncul di 
kanan atas layar, seolah-olah telah mendengar panggilannya. 

"O-Oh ... Itu dia. Saya B. " 

Dia segera beralih ke bahasa Jepang. Rupanya, itu adalah server pengujian tempat mereka 
ingin melihat seberapa besar beban yang dapat ditanggung oleh server tersebut. 
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"Ini bisa jadi yang ..." 

Akira memasukkan informasi yang diperlukan untuk melamar. Anehnya, dia menerima 
tanggapan di hari yang sama. Namun dalam bahasa Jepang. 

"'Siap dipindahkan saat kamu siap', ya ...? Iya!" 

Akhirnya menyelesaikan masalahnya, Akira mengayunkan tinjunya ke udara. Selama 
beberapa minggu terakhir, dia berpindah dari server ke server, yang menyebabkan banyak 
masalah untuk gameplay. Karena banyak pemain yang mengeluhkannya, Akira menulis di 
forum dengan keriuhannya yang biasa. 

"Penantian sudah berakhir, semuanya. Server Jepang terlalu lemah untuk menangani 
duniaku, jadi kami pergi ke luar negeri. Terus nikmati permainan yang mulus di server 
baru kami. " 

Dia benar-benar tidak punya hak untuk menjadi begitu tinggi dan perkasa tentang itu, 
tetapi para pemain menanggapinya dengan tepuk tangan. 

"Kamu berhasil, Ono!" 

"Pergi ke liga-liga besar ... Ini semakin nyata." 

Sebagian besar pemain tidak memiliki pemahaman tentang cara kerja server, dan hanya 
memberikan reaksi langsung terhadap deskripsi 'luar negeri'. 

(Baiklah. Jika server stabil, saya dapat terus memodifikasi game ...) Dia akan terus 
memberikan bobot lebih dan lebih ke server. Namun, yang satu ini secara khusus tidak 
bergeming tidak peduli berapa banyak Akira yang dituangkan ke dalam game. Apalagi, 
harganya sangat murah. Sementara dia terbebas dari satu masalah besar, Akira tidak bisa 
menghilangkan sisa kesedihan di hatinya. Dia masih belum melihat XXX, yang selalu 
mendukungnya melalui masa-masa sulit. 

(Haruskah saya mengirim email atau sesuatu ...? Tidak, saya harus menunggu.) Dia 
mungkin keras kepala, atau mungkin sombong. Hari-hari berubah menjadi bulan, dan 
bahkan setelah bertahun-tahun menjalankan game, nama XXX tidak akan pernah terdaftar 
di dalamnya. Ini adalah duri yang menempel di hati Raja Iblis, yang akan bertahan selama 
bertahun-tahun yang akan datang. 
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Volume 2 Chapter 6 - Afterword 

Nota bene 
Terima kasih telah membaca jilid kedua dari edisi baru kami yang diterbitkan! Penulis, 
Kurone Kanzaki, di sini. Pada saat volume ini diterbitkan di Jepang, kita seharusnya sudah 
berada di tahun 2019. Era Heisei sudah berakhir! Saya berharap semua orang baik-baik 
saja di era baru. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku sedang mengerjakan volume 3 (per 
November 2018). Pada saat Anda membaca ini, saya akan menyelesaikan jilid berikutnya 
dan menikmati berendam dengan santai di pemandian air panas. Itulah yang terjadi ... Itu 
harus ... Tolong ... 

Di volume 2, kami melihat beberapa karakter lama, karakter yang saya yakin tidak akan 
pernah Anda lihat lagi, dan beberapa karakter baru. Saya harap Anda menikmati semuanya. 
Saat kehidupan Raja Iblis semakin sibuk di buku, saya sibuk bekerja menulis dan 
mengerjakan anime, sering pergi ke Tokyo. Berkat adaptasi animenya, saya mendapat 
kesempatan untuk bertemu dengan berbagai orang dalam penerbitan, dan banyak pencipta 
dari berbagai profesi. Setiap hari sangat menyenangkan! Ini semua adalah pengalaman 
yang tidak akan pernah saya alami jika saya tidak pernah meletakkan pena di atas kertas. 
Saya tidak bisa tidak mengakui bahwa Raja Iblis, Coba lagi! telah benar-benar mengubah 
hidup saya. Ini keajaiban. Itu ajaib. Itu takdir. (Apa yang saya katakan?) 

Di tahun baru, saya berusaha sekuat tenaga untuk menerbitkan volume berikutnya dan 
menyelesaikan adaptasi anime. Saya harap Anda bisa ikut dengan saya untuk perjalanan 
ini. 

Bagi mereka yang telah menderita sepanjang postscript, saya punya kabar baik. Bakat 
suara untuk anime benar-benar luar biasa! Saya hampir jatuh pingsan melihat daftar 
pemain. Mungkin aku diberkati dengan kode curang oleh Dewi ... Atau terjerat dalam salah 
satu skema Raja Iblis ... 

Sekarang setelah saya memberikan omongan saya yang biasa, saya akan membungkusnya 
dengan baik. 

Terima kasih kepada semua orang di Futabasha, semua orang yang mengerjakan anime, 
Pak Ino yang menggambar ilustrasi indah untuk saya, dan Pak Minotake yang mengubah 
cerita ini menjadi manga yang luar biasa! 
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Sampai jumpa lagi di volume 3!
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