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------Di suatu tempat di tengah malam. 

"Jadi, Akira. Apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? " 

"Tidak banyak. Hanya tempat yang dulu saya suka. " 

Mereka berada di atap gedung apartemen yang relatif tinggi. Untuk beberapa alasan, Akira 
membawa XX untuk menatap lautan cahaya yang membentang di cakrawala. Secara alami, 
mereka masuk tanpa izin, dan tidak ada pagar di atap, hanya tangki air. 

"Apakah kamu akan mengajakku kencan? Haruskah saya membuat file penyimpanan 
sangat cepat? " 

"Kamu benar-benar ..." Akira berbalik, terkekeh. XX bergabung dengan seringai kucing 
nakal, yang segera menghilang setelah mendengar jawaban Akira. 

"Ya. Saya ingin Anda ... membuat file simpanan itu. " 

Sementara bangunan kota yang tak terhitung jumlahnya berkilau seperti permata di setiap 
warna pelangi, siluet mereka sendiri berkedip seperti fatamorgana. 

---Epitaph, Finale 

Meningkatkan Sim 
Singkatnya, tempat itu adalah tumpukan sampah. Meskipun itu mungkin berlebihan, Akira 
melihatnya seperti itu. Jadi, dia mengungkapkan kesannya tanpa syarat. Dulu, dia masih 
muda. Emosinya menggantikan pikiran dan kekhawatirannya. 

"Hei, XX. Tidak ada tempat untuk berjalan di sini. " 

"Ya, tendang saja. Selama saya bisa pergi ke tempat tidur dan PC saya, saya baik-baik saja. " 

"Kaleng kosong... Dan ganti baju di lantai? Apa kamar Anda, kotak donasi? " 

"Ha ha ha! Kamu lucu, Akira! " 

"Hal yang lucu di sini adalah tempatmu." 

XX tidak menunjukkan tanda-tanda jijik sebagai tanggapan atas komentarnya, tetapi 
menyalakan PC dan mulai mengetik. Tak tahan lagi dengan keadaan kamar, Akira mulai 
melemparkan satu demi satu barang dari lantai ke dalam kantong sampah. 

"Hei! Itu adalah harta karunku! " 
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"Mendengarkan. Apa pun yang tertinggal di lantai di samping sekantong keripik bukanlah 
harta karun. Itulah mengapa saya membuangnya. Lebih penting membuat tempat yang 
nyaman untuk saya. " 

"Oh tunggu. Itu adalah tutup botol bir yang saya kumpulkan! " 

"Dan? Terus?" 

Akira tidak berhenti. Dia terus membuang sampah ke kantong sampah. Meskipun Akira 
bukan orang yang rapi atau apa pun, dia tidak merasa ingin duduk di lantai yang benar-
benar penuh dengan sampah. 

"Kamu benar-benar egois, Akira. Tidak percaya kamu hanya melakukan urusanmu sendiri 
di tempat orang lain. " 

"Aku tidak percaya kamu tinggal di tempat ini! Di sini, saya membuka tirai. Hirup udara 
segar di sini! Ini dia, biarkan udara segar masuk ... Singkirkan hal-hal yang tidak pernah 
Anda gunakan ... " 

"Berhenti! Matahari pagi akan meluluhkanku! Apa yang Anda pikirkan, memasang NEET di 
bawah sinar matahari? Kamu mencoba membunuhku !? Saya ingin hidup dalam kegelapan. 
" 

"Hal yang tragis adalah, saya bukan seorang NEET. Saya adalah bagian dari tenaga kerja. 
Selain itu, saya adalah seorang jenius dengan bakat tak tersembunyi yang berjemur di 
bawah sinar matahari. " 

"... Kamu sudah mabuk, Akira?" 

"Aku belum menyesapnya!" 

Setelah hampir satu jam bergumul dengan sampah, ruangan itu tampak lebih besar dari 
sebelumnya. Meskipun demikian, yang dilakukan Akira hanyalah memindahkan tumpukan 
barang ke dalam kantong sampah dan ke dapur. 

"Tidak menyangka akan langsung masuk ke tempat pembuangan sampah ... Mengapa saya 
bersih-bersih saat liburan?" 

"Wow, bagaimanapun juga kamarku tampak lebih besar! Aku bahkan tidak tahu kalau itu 
terlihat seperti ini. " 

"Jangan bersikap seolah-olah Anda tidak menggunakan PC Anda sepanjang waktu. Lagi 
pula, apa yang kamu lakukan? " 

"Mengikuti jejakmu, Akira. Mencoba membuat game sendiri. " 

"Oh ya? Tunjukkan. " 
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Di layar ada akuarium tempat ikan hijau, berduri, dan mirip gergaji berenang. XX 
menggerakkan mouse untuk melempar sepotong daging kartun, ditempatkan di sebelah 
kanan layar, ke dalam tangki. Semua ikan hijau mulai menuju ke potongan daging dan 
memotongnya. 

"Apa ini, sim pemeliharaan ikan?" 

"Nah, hanya sesuatu yang acak yang aku buat. Keren kan? " 

"Tidak, ini pasti omong kosong." 

"Nyata...? Anda tidak mengerti betapa kerennya ini? Oke, pak tua. " 

Sambil tertawa, XX melemparkan segala macam hal ke dalam tangki. Payung, ban mobil, 
lemari pakaian ... ikan-ikan mengunyah mereka semua, melahap semuanya. Adegan aneh 
yang tidak nyata. Selanjutnya, XX memasukkan ... seorang manusia. Segera, sesuatu tentang 
ikan itu berubah. Mereka hanya dengan santai mengunyah benda-benda itu, tetapi begitu 
manusia memasuki air, ikan itu mendekat dengan kecepatan luar biasa, dan menggerogoti 
dengan terburu-buru. 

"Hei, XX? Mengapa sangat aneh dan aneh jika itu adalah manusia? " 

"Lucu, kan? Lihat ikan, LMAO. " 

"Ya ampun, semua darah itu ...? Dan mereka benar-benar meninggalkan tulangnya? 
Mengapa Anda berusaha keras untuk bagian ini? Oh, tulangnya juga tenggelam ke dasar 
tangki. " 

"Baik? Bagian ini membutuhkan banyak pekerjaan, izinkan saya memberi tahu Anda. 
Tetapi jika Anda melemparkan orang ini ke dalam, itu akan membersihkan tulang. Hal-hal 
yang dipikirkan dengan matang, di sini. " 

"Wow! Seekor ikan merah mulai memakan tulang di bagian bawah! Jadi, apa gunanya !? " 

Aduh! 

Akira memukul bagian belakang kepala XX dengan keras. Pada saat itu, ada beberapa game 
di sana-sini yang mensimulasikan beternak ikan atau hewan peliharaan lainnya, tetapi ini 
bukan salah satunya. Siapa yang tahu apa inti dari permainan itu, pada titik ini? 

"Bagaimana caramu mengalahkan game ini? Apa akhirnya? " 

"Tidak ada. Anda terus memberi makan ikan. " 

"Bodoh. Anda bodoh." 

"Kenapa kamu mengatakannya dua kali?" 
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"Sangat bodoh." 

"Serangan tiga kali lipat !?" 

Menjauhkan diri dari permainan aneh itu, Akira berbalik untuk minum. Bahkan saat dia 
mengeluh, dia memiliki senyuman di wajahnya, dan sepertinya dia bersenang-senang. XX 
berpaling dari PC, menenggak sekaleng bir. 

"Ahh! Tapi, man, apakah hidup ini membosankan. Mungkin Shibuya akan meledak begitu 
saja, atau semacamnya. " 

"Dapatkan pekerjaan." 

"Jika saya bekerja, saya kalah! Saya tidak ingin menjadi pecundang! " 

"Lihat, definisi pecundang, adalah ..." 

"La la la! Aku tidak bisa mendengarmu! Aku tidak bisa mendengarmu! " XX berteriak, 
menutup telinga. 

Pada tahun 2004, permainan Akira Ono terus berkembang, mendapatkan banyak pemain. 
Sebuah hit besar, untuk sedikitnya. Saat dia berjemur di era keemasan ciptaannya, dia 
menerima email tertentu. 

Dear Pak Ono, apakah Anda tertarik untuk menjalankan game Anda sebagai MMO skala 
besar di perusahaan kami? 

Surat itu bertanda tangan "Mickity ☆," seorang pemain OG yang telah memainkan Game 
tersebut sejak dimulainya kembali pada tahun 2001. Hari berikutnya, dunia yang 
diciptakan Akira Ono akan mencapai titik balik yang besar. 
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Volume 3 Chapter 1 

Bab 5: Labirin Cinta 
Kekaisaran dan Dunia Fantasi 

---Masuk ke dalam Infinity Game--- 

Di dunia Kekaisaran, sejumlah manusia terpilih telah terbangun dengan jenis kekuatan, 
keterampilan, atau kemampuan khusus. 

Di dunia Kekaisaran, semuanya diukur. 

Dunia Kekaisaran tidak seperti dunia kita -- 

masa depan yang seharusnya tidak pernah datang. 

Kekaisaran menyerbu negara-negara di dunia dengan sukses besar, menaklukkan 60% 
dunia berkat teknologi mereka yang sangat maju, serta sejumlah besar Wielders yang lahir 
dengan kekuatan baru di dalam perbatasan mereka. Teknologi mereka dan Wielder mereka 
menjadi kaki Kekaisaran, membimbing mereka ke arah kegilaan. Akibatnya, bangsa yang 
paling kejam, paling hina, dan paling boros dalam sejarah dunianya, yang dikenal sebagai 
"Kekaisaran", lahir. 

Namun, ekspansi Kekaisaran terhenti setelah mereka menaklukkan sekitar 60% dunia. 
Mereka tumbuh terlalu besar. Secara alami, tidak banyak negara terjajah yang mengizinkan 
pengambilalihan tanpa perlawanan. Terorisme dan kudeta menyerbu dunia. Selain itu, 
konflik sipil atas berbagai keuntungan yang bisa diperoleh di dalam Kekaisaran telah 
membuat negara yang mendominasi tidak bergerak seperti ikan paus yang terdampar. Di 
atas badai pemberontakan dan keributan yang tiada henti, para pejabat tinggi berkumpul 
hari demi hari tanpa ada tanda-tanda kemajuan. 

Kemudian, suatu hari, seorang pria mengusulkan sesuatu kepada para petinggi Kekaisaran 
... Sebuah permainan yang sangat menghibur yang akan membawa kebahagiaan bagi 
Kekaisaran. Itu akan membuat senyum di wajah Umat Tuhan, penduduk Kekaisaran, dan 
bahkan menawarkan keselamatan bagi warga negara yang ditaklukkan. Kekaisaran, 
dengan preferensi pemborosan dalam segala hal, memutuskan untuk menggunakan Game, 
daripada penindasan biadab atau pembantaian, untuk menjatuhkan negara-negara 
taklukan yang tidak patuh dan memperkuat struktur internal. Para kontestan Game tidak 
hanya akan dipilih dari warga negara yang ditaklukkan, tetapi juga dari tokoh sentral dan 
pejabat tinggi yang telah jatuh dari kejayaan dalam beberapa hal. Satu langkah salah, dan 
pemenang kemarin bisa menuju guillotine. Tidak ada ruang untuk belas kasihan di 
manapun di tangga. Pemandangan neraka dalam kamuflase. 

------Dekat titik di sepanjang perbatasan Holylight. 
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(Saya sedang tidur ... Saya belum pernah bermimpi tentang saat-saat itu selama bertahun-
tahun.) "Hei, kenapa dia tidur di pangkuanku ...?" 

"Bagaimana mungkin saya mengetahuinya?" 

Yukikaze tertidur lelap di pangkuan Raja Iblis, dan nafasnya yang tenang bisa terdengar di 
kereta. 
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Wajah Yukikaze seperti salju yang mulai pudar, potret seorang gadis muda yang cantik. 
Bagi Raja Iblis, dia tampak lebih cantik daripada aktris di TV. Jika dia menemukan apa yang 
ada di antara kedua kaki Yukikaze, bahkan dia pasti akan tercengang. 

(Sial. Kepalaku masih berkabut ...) 

Masih kurang tidur, Raja Iblis menoleh ke jendela gerbong dengan tatapan mengantuk. Di 
luar, dia bisa melihat tanah kering dan udara kering yang sama. Dia sering melihat angka 
untuk bangun sebelumnya, tetapi sayangnya dia meninggalkan arlojinya di desa karena 
takut merusaknya selama penjelajahan bawah tanahnya. 

"Mikan, ya? Apa tahun dan bulan saat ini ...? " 

"...Hah?" 

Jawab saja aku. 

"Ada apa denganmu ...? Ini tanggal 10 Juli tahun 2000 di Kalender Suci. Terus!?" 

"... Tahun 2000. Ha!" 

Raja Iblis terkekeh dalam nostalgia. Mikan pasti tidak tahu apa yang lucu atau nostalgia 
tentangnya. Ekspresinya yang sudah kesal menjadi lebih tegas. 

(Aneh bahwa kedua dunia berbagi kalender, waktu, dan bahkan bahasa yang sama ...) 
Bahkan campuran aneh dari hiragana, katakana, kanji, dan alfabet Latin di dunia ini 
tampaknya merupakan salinan Jepang modern. Untuk Raja Iblis, itu sangat nyaman. Di sisi 
lain, kesan yang sama sekali berbeda muncul di benaknya. 

(Saya kira itu ... pengerjaan yang ceroboh.) 

Apakah dia benar atau tidak dalam penilaian ini, ini adalah deskripsi paling tepat yang bisa 
dia buat saat ini. Dalam setiap aspek, itu seperti seseorang telah menyalin dan 
menempelkan bahasa dan skrip Jepang modern ke dunia ini. 

"Kamu bilang sekarang 'musim perang', bukan?" 

"..." 

"Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan?" 

"Kamu penuh dengan pertanyaan, bukan !?" 

Mengacak-acak kunci merahnya, Mikan balas membentak Raja Iblis. Mata merah dan 
tubuhnya yang ramping memberinya aura liar, seperti seekor Doberman, ketika dia 
menggeram. Kulit perunggunya, bersama dengan pakaian atletiknya yang memperlihatkan 
sebagian besar bahu dan kakinya, menambah sensualitas yang sehat pada penampilannya. 
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"Saya lelah menjawab pertanyaan Anda, jadi inilah jawaban untuk beberapa pertanyaan 
Anda berikutnya! Bangsa Utara berada dalam musim perang dari April hingga September, 
dan gencatan senjata dari Oktober hingga Maret! Oke!?" 

"Maaf, kamu terlalu cepat, dan aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Datang lagi?" 

"Gah... Kamu membunuhku...! Bangsa Utara adalah ...... " 

"Maaf, aku tidak bisa mendengarnya karena dengkuran Yukikaze. Sekali lagi." 

"Dia diam seperti tikus!" 

Di seberang kunci merah Mikan yang menderu, Raja Iblis tertawa, bahunya melambung. 
Dia senang menggoda wanita seperti Mikan. Baginya, bagaimanapun, dia tidak lebih dari 
pengganggu, tentu saja. 

"Apakah kamu benar-benar manusia? Dari caramu mengalahkan Karnaval ... Sangat sulit 
dipercaya. " 

"Sungguh menghina. Saya pasti manusia. " 

"Manusia, asal kamu tahu, jangan ... Woah!" 

Dengan gusar, Mikan pergi untuk berdiri, ketika kereta bergoyang karena melewati sesuatu 
di jalan. Mikan kehilangan keseimbangannya, dan pakaian dalam merahnya terlihat oleh 
Raja Iblis. Untuk beberapa saat, kesunyian menyelimuti bagian dalam gerbong. 

"... bukan?" 

"Hm?" 

"Kamu baru saja melihat celana dalamku ... bukan?" 

"Satu-satunya hal yang aku lihat, dan telah kulihat, adalah langit biru di atas," kata Raja 
Iblis, penuh percaya diri. Mendengar ini, Mikan mulai gemetar. 

"Maksudnya apa!? Jangan pergi ke omong kosong 'pahlawan tragis membara'! " 

"Yah, kurasa matahari terbenam juga muncul di langit." 

"K-Kamu menatap cukup lama untuk mengetahui warnanya !?" 

"Aku hanya berbicara tentang langit ... Apa yang kamu lakukan?" 

Raja Iblis mengangkat bahu. Dia ahli dalam serangan balik. Dia telah mempertahankan 
ekspresi yang tidak terpengaruh sambil menyimpan warna merah tertentu di bank 
ingatannya. Benar-benar kejahatan yang tak terlupakan. 
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"Kenapa aku selalu dikelilingi orang-orang seperti ini !?" Mikan berteriak, menangkupkan 
kepala di tangannya, membangunkan Yukikaze. Dia tampak seperti peri salju yang bangun 
dari tidur tengah musim panasnya. 

"... Tuan Fox, pangkuanmu ... sangat harrrr?" 

"Simpan ini di mulutmu, jadi kamu tidak akan mengatakan hal-hal aneh." 

Raja Iblis telah mempelajari pelajarannya. Sebelum Yukikaze bisa berkata lagi, dia 
melempar Ice Cream Bar yang dia buat ke dalam mulutnya. Meskipun itu adalah item tidak 
berguna yang hanya menyembuhkan 7 Stamina di arena, ini pasti makanan yang tak 
ternilai harganya. 

"... Untuk fard, Miffer Fof." 

"Kamu belajar beberapa trik seiring bertambahnya usia." 

Raja Iblis dengan bangga tertawa, melemparkan Permen ke Mikan. Meskipun ini hanya 
menyembuhkan 5 Stamina, karena dapat ditemukan dalam paket sepuluh, itu sangat 
berguna dalam keadaan darurat. Par untuk kursus, itu datang dengan variasi rasa yang 
berlebihan, seperti stroberi dan cola. Bukan karena dia sengaja melakukannya, tapi rasa 
dari bungkusan yang dia lemparkan padanya adalah jeruk keprok, atau 'mikan' dalam 
bahasa Jepang. 

"... Seperti aku akan mempercayai sesuatu yang telah kamu keluarkan dari kantongmu." 

"Sangat manis. Populer di kalangan wanita. " 

"Mencoba menyuapku dengan permen? Aku akan memberitahumu bahwa aku tidak 
semurah itu. " 

Mikan mengobrak-abrik tasnya dan mengeluarkan benda ajaib: boneka aneh dengan 
bendera merah dan bendera putih. Melihat boneka itu, dengan iba, Raja Iblis bertanya, 
"Kamu ... masih bermain dengan boneka?" 

"Kamu...! Ini disebut 'Mr. Gunakan Aku '! Bagaimana kamu tidak tahu apa ini? " 

"Bagaimana mungkin ada orang yang muncul dengan nama yang konyol ...?" 

"Hah? Sederhana dan lugas, mengapa tidak? " 

Mikan menyerahkan permen di tangannya ke boneka itu. Segera, boneka itu dengan 
sungguh-sungguh mengibarkan bendera putih dan mengucapkan: "Itu keren." 

Raja Iblis hampir jatuh dari kursinya. 

"Hal konyol apa itu!" 
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"Hmph, kau adalah perwujudan konyol. Ini adalah item penting yang memberi tahu saya 
jika ada sesuatu yang berbahaya dalam makanan atau minuman. " 

Faktanya, itu adalah item sihir yang sangat terkenal. Itu memiliki efek yang sama dengan 
Angel's Spoon. Petualang tanpa ulama di party mereka memimpikan item ini. 

"Kamu juga menemukannya di penjara bawah tanah?" 

"Tidak. Saya pergi ke City States dan membelinya. Itu sepadan dengan uang yang saya 
bayarkan, tapi ... ini! Benarkah! Manis!" Mikan berseru setelah membuka bungkus permen 
dan melemparkannya ke dalam mulutnya. 

Makanan manis paling umum di dunia ini adalah gula mentah. Meskipun mereka juga 
menyukai buah dan madu, tentu saja tidak ada yang sebanding dengan permen keras. 
Mikan hanya bisa tersenyum melihat rasa manis yang belum pernah dia temui sebelumnya. 

"Rasanya seperti jeruk keprok ... Itu rasa saya ..." 

"... 'Rasanya'? Kamu cabul, Mikan. " 

"Diam!" 

Sementara keduanya bertengkar, Raja Iblis mulai memikirkan masalah lain: Negara Kota. 
Karena tidak ada contoh yang sebanding di Bumi modern, dia mengalami kesulitan 
membayangkan sifat mereka. 

"Bisakah Anda ceritakan beberapa hal tentang City States?" 

"Aku tidak pernah memberitahumu apa-apa lagi!" 

"... Aku akan memberitahumu, Tuan Fox. Saya ingin menjilat lagi setelah saya 
melakukannya. " 

Sementara Mikan mengangkat hidungnya, Yukikaze kembali dengan komentar garis batas 
lainnya. Raja Iblis terus mengajukan pertanyaan tanpa mengakuinya. Dia pasti mengira dia 
kehabisan waktu untuk tetap tidak tahu apa-apa. Dia harus belajar banyak hal tentang 
dunia ini sebanyak mungkin, bergerak maju. 

Sementara Yukikaze menjelaskan sifat sederhana dari Negara Kota, Raja Iblis mengalami 
kesulitan memprosesnya. Rupanya, setiap kota adalah bangsanya sendiri, yang secara 
kolektif membentuk persatuan. Setiap kota adalah negara berdaulat dan memiliki 
perangkat hukum mereka sendiri, tetapi menganggap diri mereka sebagai gabungan 
bangsa yang besar. Meskipun kemungkinan besar ditetapkan sebagai metode pertahanan 
melawan perang yang berkecamuk di Bangsa Utara, ini adalah sistem yang sama sekali 
berbeda dari konsep negara kota di Bumi. 
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(Saya kira ini seperti setiap prefektur di suatu wilayah di Jepang menjadi negara berdaulat, 
tetapi membentuk negara kolektif. Saya kira masalah yang tidak dapat ditangani di tingkat 
negara dapat ditangani ketika mereka berkumpul.) Pada titik ini, Raja Iblis sedang 
membayangkan pulau-pulau di Jepang. Dia menyimpannya di pojok belakang otaknya 
sebagai rujukan, tapi hanya sebagai rujukan. Sebagai aturan umum, pria ini mempercayai 
hal-hal yang dilihat dengan matanya sendiri, didengar dengan telinganya sendiri, dan 
dicium dengan hidungnya sendiri. Selanjutnya, itu menjadi pusat pengambilan 
keputusannya. Meskipun ini bisa menggambarkan orang yang tenang dan penuh 
perhitungan, sifat aslinya adalah sesuatu yang sedikit berbeda. Dia adalah seseorang yang 
selalu menempatkan dirinya di pusat dunianya. Dia menilai segalanya untuk dirinya 
sendiri, dan menghargai penilaiannya di atas penilaian orang lain. Dalam keadaan tertentu, 
dia akan dengan mudah menyerah pada iming-iming kebenaran diri sendiri, tetapi baik 
atau buruk, dia adalah Raja Iblis. Sebagai seorang diktator yang berkuasa, sifatnya, yaitu 
kecenderungannya untuk selalu mempertahankan kemauannya sendiri di bawah 
penilaiannya sendiri, adalah salah satu prasyarat yang tidak bisa diajarkan. Sepanjang 
sejarah, setiap kali seseorang seperti ini mengambil alih kekuasaan, mereka telah 
menghasilkan kemajuan besar dan kehancuran besar. 

"Mungkin aku harus pergi ke City States suatu hari nanti." 

"... Bawalah aku bersamamu saat kau melakukannya, Mister Fox." 

"Tapi bukan aku! Tidak pernah!" 

Kereta yang ribut terus berjalan sampai Raja Iblis dan partainya meninggalkan daerah 
sekitar Yahooo, melewati benteng di perbatasan negara, dan memasuki Bangsa Utara. 
Melewati perbatasan selama tahun ini tidak akan menjadi hal yang mudah jika bukan 
karena surat Nyonya, yang ditunjukkan oleh Raja Iblis di pos pemeriksaan. Perwujudan 
dari kekuatan koneksi yang dia dapatkan. 

A Threesome Journey 

------Pinggiran Suneo, di Bangsa Utara. 

Gerbong itu meluncur dengan mulus di jalan raya dan mendekati sebuah kota. Sementara 
Bangsa Utara telah lama berperang, bagian-bagian ini ternyata damai. Melihat ke sekeliling 
ke kebun anggur yang luas di kedua sisi jalan, Mikan terhibur. 

"Sudah lama sejak kita terakhir di Suneo! Sangat bersemangat untuk anggurnya! " 

"Itukah ... apa nama negara ini ...?" 

"... Ini tempat kecil tapi kaya." 
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Raja Iblis mengerang karena nama budaya popnya yang aneh, tapi kedua gadis itu 
sepertinya memperlakukannya sebagai nama biasa untuk sebuah negara. Anak sungai kecil 
yang mengalir di dekat kebun anggur, sangat kontras dengan gurun di Holylight timur. 

(Kebun anggur, ya ...?) 

Sementara Raja Iblis tidak pilih-pilih dalam hal minum, dia belum pernah melihat kebun 
anggur dalam kehidupan nyata. Dia mendapati dirinya agak menikmati pemandangan. 

"Makanannya juga enak di sini ... Sekarang aku menyebutkannya, aku jadi lapar." 

"... Kamu hanya haus, Mikan. Dalam cuaca panas, sepanjang tahun. " 

"Kaulah yang selalu panas!" 

Saat dia mendengarkan percakapan mereka, minat Raja Iblis pada makanan di negara ini 
terusik. Dia tidak benar-benar memiliki kesempatan untuk duduk dan menikmati makanan 
yang layak sejak datang ke dunia ini. 

"Makanan, ya? Apa yang Anda rekomendasikan di sekitar sini? " 

"Saat Anda di Suneo, Anda harus makan tiram!" 

"Tiram...? Apakah mereka aman? " 

Raja Iblis diam-diam terkejut. Dia telah menghindari hidangan tersebut, dari prasangka 
bahwa itu tidak boleh dimakan mentah. 

"Apakah kamu tidak mengerti? Itulah mengapa kami memiliki Mr. Just Use Me. " 

Boneka konyol itu ... 

Raja Iblis hampir menepuk kepalanya, mengingat pemandangan dari beberapa saat yang 
lalu. Dia tidak bisa membiarkan boneka itu menilai setiap makanan atau minuman yang 
akan mereka temui. 

"Yah, aku tidak keberatan membiarkanmu menggunakannya juga ... Untuk lima koin 
perunggu satu pop." 

"Terima kasih atas kemurahan hati Anda, tapi saya tidak membutuhkannya." 

Pria ini (dan setiap pemain dalam game) memiliki keterampilan yang disebut Uji Rasa. Ini 
adalah alat yang harus dimiliki oleh setiap pemain, karena item di arena bisa diracuni. 
Namun, karena membutuhkan 20 Stamina untuk digunakan, itu bukanlah sesuatu yang bisa 
diaktifkan oleh pemain kiri dan kanan. Tetap saja, karena item beracun akan merusak 
pengguna dengan jumlah yang sama item non-racun dari jenis yang sama akan 
menyembuhkan mereka, tidak tahu apakah sesuatu yang diracuni adalah risiko yang besar 
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untuk diambil. Jika suatu item biasanya menyembuhkan HP pemain sebanyak 100, mereka 
akan menerima 100 kerusakan dari versi racun dari item yang sama. Banyak pemain mati 
karena racun dengan mengurangi Stamina. 

(Heh, banyak hal kembali padaku ...) 

Raja Iblis sendiri tersenyum, mengenang dunia yang dia ciptakan. Benar-benar permainan 
kecil yang kejam. Item penyembuh digunakan ketika pemain memiliki HP rendah untuk 
memulai. Bayangkan keputusasaan mereka ketika harapan terakhir mereka untuk 
bertahan hidup berakhir dengan kehancuran. Bagi banyak dari mereka, itu berarti 
kematian seketika ... Layar mereka menjadi gelap, dan memberi tahu mereka tentang 
kematian mereka. 

-Permainan telah berakhir--- 

Item yang Anda gunakan diracuni oleh [masukkan nama pemain]. Inilah pesan dari 
pembunuh Anda yang luar biasa: "LOL, diracun sampai mati !? Sangat payah, LMAO. 
Kembali ke taman kanak-kanak, noob. LMFAO. " 

"TERBUANG." 

"Ucapkan selamat tinggal pada dunia yang kejam." 

"Kandungan racun dalam benda ini lebih dari 9000!" 

"Kejutan, bajingan." 

"Sekarang kamu punya Ligma." 

"Itu bagus!" 

"Yang lama kamu tidak bisa mengangkat telepon sekarang ... Kenapa? 'Cus you dead! " 

"F" 

Mengingat berbagai pesan yang ditinggalkan oleh para pemain, bahu Raja Iblis bergetar. 
Beberapa mengejek korbannya sementara yang lain mencoba membuat mereka tertawa. 
Dalam beberapa kasus, keracunan yang berulang telah menumbuhkan dendam di antara 
set pemain. Arena itu telah menjadi tempat peleburan dengan cara itu. 

"Hmph! Jangan menangis lagi nanti, "kata Mikan, membawa Raja Iblis keluar dari 
ingatannya. Dia memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang tidak kontroversial. 

"Baiklah, kalau begitu aku akan memasaknya saja." 

"Kamu benar-benar tidak punya petunjuk, kan? Tiram paling enak saat mentah! " 
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"... Mikan suka mentah. Anjing mentah. " 

"Dari mana anjing itu berasal !?" 

Saat Raja Iblis menepis pertengkaran mereka, kereta akhirnya terhenti. Di luar jendela, dia 
bisa melihat penginapan yang bagus dan nyaman. Mereka telah tiba di sebuah kota. 

"Sekarang ayo makan! Ayo makan sampai kita drop! " 

"Makan siang dengan Pak Fox. Tiram akan menjaga ... semangatnya. " 

"Kalian berdua lebih baik berperilaku di penginapan!" 

"... Saya tidak sabar untuk mencicipi tiram padang rumput Mister Fox." 

"Aku tidak tahan lagi! Kenapa oh kenapa aku punya orang cabul ini untuk pasangan !? " 

Trio itu turun dari gerbong ke jalan. Yukikaze dan Mikan selalu menarik perhatian karena 
kontras warna mereka, dan sekarang mereka telah melibatkan Raja Iblis. Semua orang 
yang berjalan di jalan berhenti dan menatap, membisikkan teori mereka tentang siapa 
sebenarnya partai itu. 

"... Ini La France. Kami sering tinggal di sini. " 

"La France di Suneo, ya ...? Sepertinya aku sakit kepala. " 

Mikan membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Mungkin karena lapar, dia menginjak 
seperti banteng yang mengamuk. Melihat Mikan dan Yukikaze, sang pemilik berteriak 
dengan riang. 

"Hei, kalau bukan Mikan! Tidak menyangka bertemu denganmu selama musim perang ... 
Menghabiskan malam? " 

"Maaf, ketua. Hanya untuk istirahat dan makan kali ini. Kami biasanya, tolong. " 

"Segera datang." 

Mikan menyapa dan bercanda dengan pengunjung penginapan yang tampak seperti 
petualang dan sepertinya sedang bersenang-senang. 

"Hei sekarang, Mikan. Apa yang kamu lakukan di sini sepanjang tahun ini? Biar kutebak. 
Terlalu banyak permainan dan sekarang Anda tidak punya uang. " 

"Anda membuat saya terdengar seperti gelandangan. Jangan lupakan dua koin perak yang 
kau hutangku. " 

"Sial, kamu masih ingat ...!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Hei, Mikan. Ayo minum di sini. " 

"Jika Anda membeli, saya akan memikirkannya." 

"Tidak mungkin, itu akan meledakkan seluruh upahku!" 

Melihat keakraban mereka, Raja Iblis mengangkat bahu. Dia menduga wanita seperti Mikan 
sangat populer di antara orang-orang biadab di dunia. Dia berbicara seperti salah satu dari 
mereka, melemparkan kembali lelucon, dan bahkan memiliki sensualitas yang sehat 
tentang dia. 

Ketika Yukikaze masuk setelahnya, semua petualang mulai bersiul. 

"Hei, Yukikaze! Aku sangat ingin melihatmu! " 

"Saya akan membeli! Mengapa kamu tidak ikut duduk bersama kami? " 

"Y-Yukikaze-chan ... Aku mencintaimu ..." 

Dia tampak sangat populer dalam dirinya sendiri, tetapi reaksinya sangat dingin, berbeda 
dengan Mikan. Sepertinya sikap dan ekspresinya yang dingin memberinya popularitas. 

"Hm. Sebuah restoran-tebasan-penginapan, dari penampilannya ... " 

Melihat Raja Iblis masuk setelah pasangan itu, ruangan yang penuh sesak itu langsung 
terdiam. Mereka menatap pakaian anehnya, dan rambut hitam legam yang sangat langka di 
benua ini. Banyak yang kewalahan hanya dengan tatapannya yang mengintimidasi saat dia 
memeriksa tempat itu. 

(Dinding dan pilar batu. Sepertinya mereka juga punya dapur sungguhan.) Raja Iblis hanya 
mengakses konstruksi asing, tetapi kerumunan itu diselimuti oleh begitu banyak 
ketegangan sehingga Anda mungkin bisa mendengar pin jatuh di ruangan itu. 

"... Ada apa dengan wajah menakutkan itu, Tuan Fox? Ayo duduk. " 

"Saya tidak membuat wajah." 

Dia menerima tawaran Yukikaze dan duduk di meja. Pemiliknya telah dibekukan oleh rasa 
takut saat melihat Raja Iblis, tapi dia tampaknya mendapatkan kembali keberanian melihat 
bagaimana Yukikaze berbicara kepadanya. Dia mendekati meja dengan takut-takut. 

"Y-Yukikaze ... Anda bepergian dengan pria ini kali ini?" 

"...Iya. Tuan Fox adalah rekanku. Di jalanan dan di seprai. " 

"Aku bukan pasanganmu. Dimanapun. " 

"... Bawalah seember air panas ke kamar setelah kita selesai." 
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"K-Anda mengerti ... A-Dan Anda, Pak ...?" 

"Ember, ya ...? Berapa harganya?" 

"T-Tiga koin perunggu untuk air dingin, dan lima untuk panas ..." 

"Hm. Aku akan mengambil yang panas. " 

Itu kemungkinan besar digunakan untuk membersihkan ruangan. Di benua ini, pemandian 
adalah kemewahan yang diperuntukkan bagi bangsawan dan pedagang kaya. Kebanyakan 
orang membersihkannya hanya dengan kain dan sedikit air. 

"Sementara kita di sini, saya tidak keberatan dengan layanan handuk panas." 

"... Aku bisa memberimu layanan panas." 

"Bukan yang saya maksud ..." 

Raja Iblis menjelaskan budaya restoran Jepang yang menyediakan handuk panas dan 
dikukus sebelum makan agar pelanggan dapat menyeka tangan mereka. Bagi Yukikaze, 
sepertinya tidak ada alasan mengapa restoran menyediakan hal seperti itu dalam sekejap. 

"Saya pikir ada pasar untuk itu. Anda akan berdebu pergi ke mana pun di dunia ini. " 

Karena sebagian besar jalan tidak beraspal, Raja Iblis berasumsi. Meskipun tidak akan 
menjadi masalah jika jalan beraspal, kereta dan orang-orang yang menyusuri jalan tanah 
secara alami akan menimbulkan debu. 

"... Saya rasa itu tidak mungkin, Tuan Fox. Penginapan akan kehilangan uang karenanya. " 

"Izinkan saya menanyakan sesuatu. Ember air itu. Apakah mereka laku? " 

"... Layak. Guild tidak akan memberimu pekerjaan jika kamu tidak rapi. " 

"Menarik..." 

Mendengar ini, Raja Iblis merasakan beberapa mekanisme di balik layar. Dia menebak 
bahwa penginapan dan guild memiliki kesepakatan. Jika para petualang tidak bisa 
mendapatkan pekerjaan tanpa tingkat kebersihan tertentu tentang mereka, mereka 
terpaksa membeli air. Bahkan jika guild dijanjikan hanya 10% dari setiap penjualan 
sebagai gantinya, mereka akan menyetujui kesepakatan itu. Tidak ada salahnya guild 
memiliki anggota yang kasar dan tangguh yang bersih dan rapi. Di dunia mana pun, 
tampaknya rakyat jelata dimanfaatkan ke mana pun mereka pergi, sedikit demi sedikit. 

(Dulu di Jepang, misalnya, semuanya dikenai pajak ...) 
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Pajak penjualan, biaya pendaftaran dan izin, pajak daerah, pajak penghasilan, pajak alkohol 
dan tembakau ... ada banyak contoh. Bahkan lotere yang dikelola pemerintah dijuluki 
"pajak orang miskin". 

(Tapi begitu hukum ditetapkan, dan itu menjadi aturan masyarakat, itu menjadi dapat 
diterima ...) Bukan karena dia sering melakukan ini, tetapi Raja Iblis mulai merenungkan 
sistem pajak pemerintah. Dia secara pribadi akan menghapus pajak penjualan sama sekali 
untuk mendorong pengeluaran, karena pengeluaran yang lebih sedikit secara langsung 
menyebabkan ekonomi yang lebih buruk. 

"... Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Fox? Apakah Anda menginginkan layanan yang 
panas? " 

"Bukan yang kamu pikirkan." 

Saat Raja Iblis duduk dengan kesal oleh Yukikaze, Mikan kembali ke meja, membawa 
nampan besar. Ada banyak tiram berjejer di atas nampan, dan pemiliknya membawakan 
bir putih. 

"Sekarang mari kita gali! Ngomong-ngomong, kami membagi ceknya! " 

"...Tiram. Bukan jenis padang rumput. " 

Mikan menggendong Mr. Just Use Me ke salah satu tiram sambil menenggak segelas ale. 
Raja Iblis hanya bisa mengangkat bahu karena minumannya yang gagah berani. 

"Ini barangnya! Ahh, saya merasa hidup! " 

"Ayah yang luar biasa." 

"Beraninya kamu! Saya seorang gadis muda tujuh belas tahun! " 

Sebelum Raja Iblis bisa berkomentar, Mikan menuangkan cuka ke salah satu tiram dan 
menyeruputnya. 

"Mmmm! Itu menyembuhkan semua stres yang saya dapatkan dari kalian berdua! " 

Setelah menggunakan Mr. Just Use Me sendiri, Yukikaze memeras lemon ke tiram dan 
menyedotnya. Melihat dia melakukan ini, para petualang di ruangan itu bersorak gembira. 

"Aku ingin Yukikaze-chan menjilatku ...!" 

"M'Lady mungkin tersipu jika dia mendengarmu." 

"Sekarang, Tuan-tuan. Mari kita simpan di celana kita. " 
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Memutar matanya pada reaksi kerumunan, Raja Iblis menggunakan perintah Uji Rasa 
untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Tiram di tangannya bersinar putih, 
menandakan aman dikonsumsi. Jika tidak, itu akan bersinar merah. Karena curiga pada 
cahaya itu, Mikan membentaknya: "A-Apa yang ... baru saja kamu lakukan?" 

"Hal yang sama dilakukan boneka itu. Saya memeriksa apakah ada racun. " 

"Kamu bukan ulama. Anda adalah avatar kejahatan, jika ada. " 

"... Mikan, kamu adalah avatar dari ... Hrm." 

"Kenapa kamu tidak minum, Yukikaze !?" 

Mikan menuangkan bir ke tenggorokan Yukikaze untuk membungkamnya secara fisik. 

"... Kamu minum dari gelas ini setelah meminumnya mentah-mentah ... Apakah kamu 
mencoba untuk menjatuhkanku?" 

"Apakah kamu tidak akan pernah berhenti !?" 

(Mereka tidak pernah berhenti ...) 

Mengabaikan pasangan itu, Raja Iblis mengambil tiram. Dia bisa merasakan kerinduan di 
tenggorokannya yang pertama terpuaskan saat mencicipi seafood dalam waktu yang lama. 

"Hm. Tidak buruk." 

"... Anda juga suka mentah, Tuan Fox? Kekerasan erotis? " 

"Aku tidak tahu lagi apa yang kamu katakan ..." 

Piring berikutnya yang dibawa pemilik adalah kerang rebus dan sup kacang hijau. 

"... Saya selalu makan ini untuk menyegarkan diri dari perjalanan jauh." 

"Hm. Sudah lama sejak aku tidak memiliki salah satu dari ini, "kata Raja Iblis, mengingat 
Fishing, salah satu skill dalam game. Itu adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk 
pemain yang tidak pandai bertempur, tetapi itu terbukti sangat populer, sampai pada titik 
di mana ada arena khusus yang dibuat hanya untuk menyelenggarakan turnamen 
memancing. 

(Makanan laut yang dibuat oleh Kekaisaran harus terasa benar-benar ... Hm?) Dia menoleh 
ke arah kerumunan yang bergumam untuk melihat dua puluh pria berbadan tegap 
memasuki toko. Bau keringat dan kesturi memenuhi restoran. 

"Yukikaze. Siapa mereka?" 

"... Penambang yang menggali Spell Stones. Mereka berkeringat. " 
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"Ah, tidak heran mereka punya otot." 

"... Baunya tidak enak." 

Yukikaze dengan licik membenamkan wajahnya ke dalam setelan Raja Iblis, berkata "Aku 
perlu menyegarkan hidungku dengan aromamu, Tuan Fox." Raja Iblis, di sisi lain, lebih 
tertarik dengan percakapan keras para penambang. 

"Raja pengecut itu ... Dia tidak peduli tentang kita!" 

Apa maksud Anda, Tuan Goda? 

"Pengecut itu ... menyuruh kami untuk melindungi pegunungan pertambangan itu sendiri!" 

"Diri...? Kami menghadapi tentara asing! " 

"Dia tidak ingin terlibat dalam konflik ... Yang dia pedulikan hanyalah menghitung uang, 
dan terutama tidak peduli dengan pria seperti kita yang mengotori tangan kita." 

"Jika mereka tidak di sini untuk melindungi kita saat kita membutuhkannya, untuk apa kita 
membayar pajak ...?" 

Raja Iblis mendengarkan, tertarik, saat dia menyesap birnya. Sepertinya militer asing mulai 
menyerang bahkan ranjau. 

"Semua yang dibicarakan pengecut itu adalah belasungkawa dan wacana, dia tidak 
mengerti!" 

"M-Mister Goda ... Pelankan suaramu sedikit." 

"Bagaimana Anda mengharapkan saya melakukan itu, Honekawa! Kita akan kelaparan 
kalau terus begini! " 

Mendengar dua nama yang berbeda, Raja Iblis hampir meludahkan birunya. Dia tidak tahu 
apakah dia seharusnya merasa geli atau takut. 

"K-Kalian berdua ... Aku akan pergi ke kamar. Beri tahu saya saat kita pergi. " 

Seolah untuk menghindari seluruh situasi, Raja Iblis meninggalkan kursinya dengan 
tergesa-gesa. Perjalanannya ke utara sepertinya sudah dipenuhi dengan kekacauan. 

 

Yukikaze 

Ras: Manusia -- Usia: 16 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

 Senjata Snowy Valentine 

Staf yang meningkatkan efek sihir Es. Tertanam dengan Kristal Salju, yang disebut 'es yang 
tidak pernah mencair.' Sementara para kurcaci diketahui jarang membuat barang untuk 
manusia, kurcaci yang sangat terampil membuat senjata ini untuk Yukikaze setelah 
menyukainya. Senjata tingkat atas tanpa pertanyaan. 

 Item Santa in Black -- Black Wind 

Dibuat oleh kurcaci berbakat dari pakaian bernama Santa in Black. Dipakai oleh iblis 
tingkat menengah. Ini meningkatkan Pertahanan Sihir keseluruhan pemakainya. 
Perlengkapan tingkat atas lainnya. 

 

Tingkat: 13 -- HP:? -- Stamina:? -- Serangan:? -- Pertahanan: ? -- Ketangkasan:? -- Sihir: 23 
(+15) -- Pertahanan Sihir: 15 (+15)  

Petualang peringkat B dengan empat bintang. Salah satu Spellcaster terbaik di dunia, yang 
bakatnya berkembang pesat. Dia menggunakan mantra kelas-4, dan sedang dalam 
perjalanan untuk menguasai kelas-5. Jika dia terlahir sebagai seorang gadis, dia mungkin 
adalah kandidat untuk menjadi Holy Maiden. Dia menyukai Raja Iblis. 
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Volume 3 Chapter 2 

Cerita Samping: Orang Terbuang dari 
Barat, Bagian 2 
Dengan orang-orang buangan di belakangnya, parade dari Tzardom of Light berlanjut ke 
jalan raya. Terlepas dari insiden mereka di Kerajaan Baru Xenobia, mereka memiliki 
semangat dalam langkah mereka. Setelah meninggalkan Xenobia, mereka berkeliling tanah 
Myrk, yang dikuasai oleh pengembara yang tak kenal takut, dan melewati negara kecil lain 
sebelum mendapatkan kembali kekuatan mereka di Republik Edogawa. Tingkah laku 
mereka tidak pantas bagi pengikut Cahaya, karena mereka telah menyebabkan keributan 
ke mana pun mereka pergi, dari bar kelas atas hingga rumah pelacuran, dan dengan 
upacara mencambuk tahanan mereka untuk menunjukkan kekejaman Tzardom. 

Kita hampir sampai di Euritheis, Uskup. 

"Hm. Ziarah kita hampir berakhir. " 

Saya tidak bisa berkata-kata. 

"Sang Cahaya akan senang." 

Sementara yang mereka lakukan hanyalah menyiksa tahanan mereka, mencicipi anggur 
lokal dan makanan lezat, dan tidur dengan pelacur di sepanjang jalan, mereka entah 
bagaimana meyakinkan diri mereka sendiri bahwa misi mereka memiliki tujuan yang lebih 
tinggi. 

"Uskup ... Apakah kita aman di negara ini?" 

"Anda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang politik di sekitar sini, bukan?" 

"Saya malu mengatakannya, Uskup ... saya minta maaf." 

"Tidak dibutuhkan." 

Uskup mengangguk dengan gembira, mengkhianati pilihan kata-katanya yang menghina. Di 
matanya, pemimpin militer adalah spesies rendahan yang bergantung pada kekerasan. 
Komandan ini sepertinya bisa ditebus, mengingat rasa malu akan ketidaktahuannya 
sendiri. 

"Monarki jatuh dengan cepat di sini. Kemudian, seorang pejuang koloseum bangkit dan 
akhirnya menguasai tentara nasional. " 

"Luar biasa...!" 
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Di utara yang dilanda perang, selalu ada negara-negara yang bangkit kembali, lenyap, 
ditelan, atau dijungkirbalikkan dalam kudeta. Kadang-kadang, seseorang akan bangun 
sebagai raja pada suatu hari hanya untuk disalibkan sebelum matahari terbenam. Negara 
ini, Euritheis, sepertinya juga mengalami nasib yang bergejolak seperti itu. 

"Namanya Jack. Sekarang dia telah memulai bisnis dan melakukannya dengan sangat baik 
untuk dirinya sendiri. " 

"A-aku mengerti ..." 

Sesuatu yang penting? 

"T-Tidak, Uskup ... Ini hanya ..." 

Berbeda dengan sikapnya di Xenobia, nada suara uskup tidak kritis. Bahkan, dia tampaknya 
menganggapnya lucu. Faktanya, Jack ini tampak seperti tipe pria yang biasanya dihina oleh 
uskup sebagai kera rendahan. 

"Jangan khawatir. Tidak seperti gadis Xenobia, Jack memahami cara kerja dunia. " 

"A-aku mengerti ..." 

Komandan hanya bisa mengangguk dengan ragu kepada uskup, tetapi dia segera mengerti 
apa yang dia maksud. Saat parade mendekati ibu kota, banyak warga turun ke jalan untuk 
menyambut mereka. Ini adalah perbedaan besar dari negara-negara yang mereka lewati. 
Upacara penyambutan mencapai klimaksnya ketika mereka memasuki kastil di ibu kota. 
Prajurit dengan baju besi mewah berbaris dalam formasi, saat sebuah band dengan kostum 
mencolok memainkan instrumen mereka dengan ceria. Saat komandan menyaksikan 
dengan kaget, satu demi satu wanita yang menakjubkan datang ke pawai untuk 
menyambut setiap pria. 

"B-Bishop ...? Apa ...? " 

"Seperti yang sudah saya katakan, Jack memahami cara dunia ini. Dia mengakui 
pemerintahan Tzardom kami. " 

Sementara komandan tampak gugup pada tingkat sambutan yang belum pernah dia alami 
sebelumnya, dia tidak bisa menahan senyum pada gelombang wanita cantik yang berlari ke 
arah mereka. 

"Tuan Ksatria Agung, maukah kau mengunjungiku di penginapan malam ini? Aku ingin 
sekali kau selesai! " 

"Biarkan aku menyentuh pedangmu, Tuan ...!" 

"T-Tunggu sebentar ... Aku bukan kesatria ..." 
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Banyak dari wanita itu bahkan menyerahkan selembar kertas dengan alamat mereka 
padanya. Bahkan ketika komandan berjuang untuk bereaksi, ekspresinya menjadi lebih 
gembira dengan setiap interaksi. 

"I-Ini merepotkan ... Para wanita di sini mengira aku seorang Ksatria Tinggi ..." 

Melihat pandangan uskup itu, komandan itu segera berdehem dan menegakkan 
punggungnya, tetapi dia tidak menerima omelan. 

"Tidak ada salahnya. Perjalanan kita hampir berakhir. Begitu kita kembali ke tanah air kita, 
kita masing-masing akan selangkah lebih dekat ke Cahaya Mahakuasa. Tidak ada yang 
perlu ditakutkan." 

"A-Apa itu benar, Uskup ...!?" 

Kata-kata uskup menyiratkan promosi yang akan datang. Uskup pasti menilai komandan 
ini sebagai pion yang bisa dia tangani dengan mudah. 

"Ada apa, Bishop? Aku sudah gatal ingin kamu sampai di sini ... " 

Akhirnya, seorang pria menakutkan muncul dengan banyak penasihat di belakangnya. 
Melihat uskup turun dari kudanya, semua orang segera mengikuti. 

"Sudah terlalu lama, Jack." 

"... Kamu mengatakannya. Anda terlihat jauh lebih kriminal daripada yang Anda lakukan 
terakhir kali. Anda akan cocok dengan kepala perwira saya, di sini. " 

"Dalam mimpimu, Jack." 

Keduanya berbagi tawa yang akrab dan saling menepuk bahu saat mereka memasuki 
gerbang kastil. Orang dapat melihat sekilas dalam interaksi ini tentang seberapa dekat 
hubungan Jack dengan Tzardom of Light. 

Saat kelompok itu membawa keriuhan, seorang pria yang berdiri di atas gerbang kastil 
bergumam pada dirinya sendiri: 

"Heh ... Itu pesta Cahaya ...? Akan jadi apa dunia ini? " 

Mengenakan baju besi usang, dia tampak seperti pria biasa berusia 30-an, kecuali 
tatapannya yang sangat tajam. Mungkin karena kekurangan dana, dia memiliki sehelai 
daun di mulutnya, bukan cerutu, menggerakkannya ke atas dan ke bawah. 

"Mereka dari Tzardom yang sudah sering kita dengar, Eyze. Sepertinya mereka penuh 
muatan! " 

"Heh, saya yakin mereka. Tampaknya Cahaya adalah dewa yang paham bisnis. " 
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Eyze terkekeh dengan sarkasme. Dia adalah salah satu penjaga yang menjaga gerbang 
Euritheis, bertugas memilih sosok berbahaya di antara mereka yang lewat. Pria muda di 
sebelahnya adalah karyawan baru. 

"Oh, tapi bagaimana dengan kerumunan di belakang mereka? Mereka terlihat sangat lelah 
... " 

"Budak akan dijual. Itulah yang terjadi saat Anda kalah perang. " 

"Tunggu, bukankah Tzardom menyembah Cahaya Agung ...? M-Mereka menjual orang !? " 

"Mereka akan menjual apa saja untuk mendapatkan koin. Cahaya Agung adalah cahaya 
yang memantulkan koin emas dan perak itu. 

"T-Tidak ...!" 

Eyze tertawa terbahak-bahak karena mengabaikan reaksi naif si newbie. Segera, dia yakin, 
kompadre hijaunya akan menjadi letih seperti dirinya. 

"Dilihat dari seberapa ceria bosnya, akan ada kesepakatan bagus." 

"A-Apa masalahnya ...?" 

"Hal. Yang membuatmu tinggi di atas awan. " 

"Maksudmu..." 

"Kurasa mereka akan menyebutnya pereda nyeri." 

Wajah penjaga baru itu berubah menjadi hijau, karena dia tampaknya sudah cukup 
mendengar. Di kastil, pesta mewah berlanjut dengan menyambut rombongan Tzardom, 
tetapi Jack dan uskup telah pamit pada titik tertentu dan memulai pertemuan rahasia 
mereka di sebuah ruangan mewah. 

"Anda sudah menyiapkan barang?" 

"Tidak, duh. Saya tidak akan mengecewakan salah satu pelanggan terbaik saya. " 

"Kali ini kami mengambil jalur laut." 

"Langkah cerdas. Lebih sedikit peluang dan risiko tertangkap. " 

Ada kemungkinan besar para bandit menyerang di malam hari saat berjalan di sepanjang 
jalan utama. Seringkali, seluruh milisi berubah menjadi bandit. Bergantung pada 
barangnya, mereka bisa saja diserang oleh beberapa tentara bayaran juga. Di sisi lain, jalur 
laut relatif aman, dan memungkinkan untuk mengangkut lebih banyak barang sekaligus. 

"Wilayah neraka, ya ...? Itu pengabdian jika saya pernah melihatnya. " 
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"Dengan bimbingan Cahaya, adalah tugas kita untuk menghadapi kesengsaraan apa pun 
yang mungkin menghadang kita." 

Saat Jack melontarkan sarkasme, uskup menganggapnya seperti angin sepoi-sepoi. 

"... Kudengar salah satu tawananmu adalah seorang demi-human." 

Berita menyebar dengan cepat. 

Dengan tertawa kecil, uskup melafalkan doa sebelum makan. Meskipun hampir tak 
terdengar, Jack dengan penasaran mengamati mulut uskup. Setelah doanya, uskup dengan 
sungguh-sungguh menggigit daging sapi giling. Itu adalah hidangan yang luar biasa, dengan 
remah roti dan kuning telur dicampur, dibumbui dengan gula dan rempah-rempah. 

Makan sepotong buah dari piringnya, Jack bergumam pelan, "Bagaimana jika kubilang aku 
menginginkannya ...?" 

Setelah mengunyah gigitan daging di mulutnya dengan seksama, uskup meringis. 

"Anda menyukai makanan yang rumit, bukan? Ini yang belum pernah saya lihat 
sebelumnya, "katanya, mengabaikan pertanyaan itu. Di piring mereka banyak irisan tipis 
kulit apel, yang (secara khusus) semuanya diolesi mentega, digoreng, dan diberi gula. "Hm. 
Manisnya mentega dan apel meleleh di mulutmu. " 

"Hmph! Tidak terburu-buru. Jawab aku kalau kamu sudah siap. " Sementara Jack 
mengangkat alis melihat sikap uskup, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. 
Bagaimanapun, dia mengharapkan muatan besar untuk kesepakatan ini. Pikiran uskup 
tampaknya berada di tempat yang sama, karena dia tampak menyenangkan, tidak seperti 
bagaimana dia bertindak dalam Xenobia. Rombongan Tzardom akan membeli sejumlah 
besar obat berbahaya di sini sebelum menuju ke wilayah Hellion dengan kapal. Mereka 
akan menjual kawanan tahanan di wilayah Hellion sebelum pulang. Ini adalah salah satu 
parade menyeramkan dalam bayang-bayang gelar agung Cahaya Agung. 

"Kamu baru saja melakukan satu doa yang menarik." 

"...Bagaimana maksudmu?" 

Uskup menuangkan alkohol dari gelasnya ke tenggorokannya dengan sikap yang 
bermartabat. Itu adalah sebuah amaretto, terbuat dari aprikot dan bermacam-macam 
buah-buahan dan rempah-rempah lainnya. Alkohol yang kuat sedikit merona pipi uskup. 

"Jika aku mendengarmu dengan benar, kamu berdoa kepada Dewi, bukan Cahaya." 

"... Sekarang, Jack. Mungkin Anda sudah terlalu banyak minum. " 

Sayangnya, saya tidak mabuk. 
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Sementara Jack telah meminum semangat kuat yang sama, dia tidak mabuk sedikit pun. 
Pria ini bisa menangani minumannya sebaik yang disarankan ketenarannya. 

"Saya bukan salah satu inkuisitor Anda. Siapa yang akan peduli? " 

"Hmph ..." 

Sejujurnya, aku lebih memilih Dewi Takdir yang berubah-ubah daripada Cahaya yang 
megah. 

"Tidak bijaksana untuk mengatakannya di depan seorang uskup ..." 

"Mengapa tidak berdoa untuk bayi yang cantik, jika ada?" 

Moira, Dewi Takdir. Dia adalah karakter mitos, sering digambarkan bersama Cahaya Agung 
dan Lucifer, Malaikat Jatuh. Sang dewi memiliki banyak legenda yang heboh, seperti 
mengubah pria malang menjadi taipan dalam semalam, mengubah momen kematian 
seorang pria, dan bahkan memaksa Cahaya Agung itu sendiri untuk mengikuti takdir yang 
ditetapkannya. 

"Tahukah Anda, Uskup ...? Sang Dewi jauh lebih populer di kalangan orang-orang di jalanan. 
" 

"Dewi ... Moira, dikatakan lebih dekat dengan manusia, karena sifatnya yang berubah-
ubah." 

Hampir menggunakan gelar lengkap dewi, uskup buru-buru mengoreksi sintaksnya. Di 
negaranya, setiap diskusi tentang dewi secara praktis dilarang. 

"Ha ha! Betapa tidak nyamannya bagimu. Semua kekuatan ini tidak membuatmu jauh, 
bukan? " 

Jack tertawa di depan wajah uskup, karena dia tampak seperti baru saja menggigit lemon. 
Ada alasan mengapa dewi menjadi tabu -- menurut mitologi, Dewi Takdir tiba-tiba 
menghilang suatu hari. Pada hari yang menentukan ketika Lucifer jatuh dari Surga ... 
Cahaya Agung mengalami kerugian historis terhadap pemberontakan yang tiba-tiba. 
Dikatakan bahwa ini adalah hari yang mengubah arah Perang Besar. Itu juga cerita 
bagaimana Penguasa Malam lahir. Sementara kebenarannya diperdebatkan, selalu ada 
orang yang secara diam-diam percaya bahwa Dewi Takdir telah memberontak melawan 
Cahaya bersama dengan Lucifer. 

"Saat ini, orang-orang berdoa kepada Dewi Takdir untuk kesehatan dan umur panjang, 
sukses dalam pertempuran, dan bahkan keberuntungan dalam berjudi. Dia tetap sibuk. " 

Jack tertawa, geli. Hukum pembungkaman Tzardom tidak berlaku di negara lain. 
Tampaknya sang dewi dan berbagai ceritanya jauh lebih mudah didekati daripada Cahaya 
Agung, yang tidak dapat ditemukan di mana pun. Bahkan uskup telah lama kehilangan 
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keyakinannya pada Cahaya Agung. Dia, juga, pernah menjadi pria muda yang setia, tetapi 
seiring bertambahnya usia, dia mempelajari sudut dan celah kehidupan. Setelah tangannya 
sekotor yang dia butuhkan untuk maju, dia telah mendapatkan gelar uskup. Setiap kali dia 
menyeberangi jembatan yang berbahaya di sepanjang jalan, dia telah berdoa kepada Dewi 
Takdir, dan dia telah diberi ganjaran untuk itu. Siapa yang bisa menyalahkan dia karena 
menggantikan keyakinannya pada Cahaya dengan keyakinan pada Takdir? Meskipun latar 
belakang mereka berbeda, pengalamannya mirip dengan bagaimana Luna menjadi percaya 
pada Malaikat Bijaksana. Orang mengabdikan diri pada entitas yang mengabulkan 
keinginan mereka. 

"Jack, aku tidak mematokmu untuk tipe religius." 

"Tidak bilang aku. Orang-orang seperti Anda dan saya terlalu duniawi. Cahaya itu bisa jadi 
membutakan. " 

Jack menyalakan cerutu dan mengeluarkan asap tebal. Hidupnya, juga, terdiri dari jalan 
yang berbahaya demi jalan. Tentunya, ada kalanya dia berdoa kepada Dewi Takdir tanpa 
memberi tahu jiwa lain. Mengambil fakta ini, uskup mengucapkan kalimat yang tidak akan 
pernah dia alami di negara asalnya. 

"Dewi Takdir menyukai orang yang berkemauan keras." 

"Saya setuju. Yang lemah tidak akan pernah lebih dari mangsa. " 

Saat keduanya berbagi minuman ... Para tahanan yang ditangkap dijejalkan bersama di 
dalam kandang tanpa pintu. Dengan sampah dan puing-puing di sekitar mereka, mereka 
seperti berkerumun di jalanan kumuh. 

"Makan itu." 

"Berterima kasihlah pada Cahaya atas perlakuan belas kasihan Anda." 

Ada beberapa remah roti di dalam kotak yang diberikan kepada mereka, tetapi itu jauh dari 
makanan. Lebih seperti pakan burung, jika ada. Tetap saja, para tahanan yang kelaparan 
berkerumun ke kotak, menyekop remah-remah ke dalam mulut mereka. Melihat mereka, 
tentara Tzardom tertawa terbahak-bahak. 

"Lihat itu! Dan mereka pikir mereka manusia! " 

Ini pasti sejenis burung atau babi. 

"Jangan tumpahkan! Lebih baik kau taruh semua remah-remah itu di tanah! " 

"Hei, kemana perginya demi-human itu ...?" 

Para prajurit melihat sekeliling mereka. Demi-human itu tampak terlalu lemah untuk 
makan, berbaring telentang dan menatap bulan. Dia memiliki pakaian robek, 
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memperlihatkan luka cambuk baru di sekujur tubuhnya, dan dia kotor dari ujung kepala 
sampai ujung kaki, tetapi potretnya masih sangat indah. Di bawah sinar rembulan, dia 
bahkan merasakan mistik. Salah satu tentara menelan ludah. 

"H-Hei ... Kenapa kita tidak bersenang-senang, ya?" 

"A ... Dengan benda itu !?" 

"Mereka semua akan mati saat kita sampai di sana. Begitu..." 

Dengan itu, masing-masing mata mereka mulai bersinar. Salah satu tentara mencengkeram 
bahu demi-human itu, dan dengan paksa membawanya berdiri. 

"S-Sedikit sesuatu untuk jalan ... Ayo bersenang-senang." 

Dengan terengah-engah, prajurit itu mencoba menyeret demi-human itu ke sudut yang 
gelap. 

"...Biarkan aku pergi." 

"Diam! Aku akan memberimu rasa seperti manusia sejati! " 

"Betapa tidak berdayanya dirimu ... Arfgh." 

Prajurit itu memukulnya sekuat yang dia bisa, dan dia jatuh ke tanah. Melihat itu, tentara 
lain sepertinya tidak bisa menahan diri karena mereka semua melompat ke demi-human. 
Pada saat yang sama, para pria lain mulai mendekati wanita-wanita cantik. Pasti tampak 
tidak adil bagi mereka untuk berjaga-jaga sementara rombongan mereka yang lain 
berpesta di kastil. 

"L-Lepaskan aku!" 

Tidak! 

"H-Hei ... Itukah yang diperintahkan Cahayamu untuk kamu lakukan !?" 

"Tutup mulut, dasar bidah bau!" 

"Sekarang, orang-orang di Tzardom, tenangkan dirimu ..." 

Setelah daerah itu meledak menjadi hiruk-pikuk teriakan dan teriakan, semua orang 
berhenti, mendengar suara ini sepertinya datang entah dari mana. Suara itu milik Eyze, 
yang sebelumnya berada di atas gerbang kastil. 

"Siapa kamu!?" 

"Kamu memberi tahu kami apa yang harus dilakukan !?" 
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"Tidak, tidak, aku tidak berani ... Tapi bukankah menurutmu itu sedikit tidak bijaksana bagi 
rombongan Tzardom yang mulia untuk mengacaukan kotoran di ibukota mewah kita?" 

Bahkan mereka yang akan melepas pakaian mereka terhenti. Mereka pasti menyadari 
bahwa menyebabkan keributan yang tidak terhormat sekarang dapat merugikan mereka 
dalam waktu dekat, terutama jika uskup mengetahui hal itu. 

"Karena itu, saya memahami frustrasi Anda. Rekan Anda yang lain menikmati makanan dan 
anggur yang luar biasa dengan bayi di samping mereka. " 

"I-Itu benar ..." 

"Dia benar! Ini tidak adil sama sekali ... " 

Pria dan wanita dari rombongan Tzardom menimpali. 

"Benar, aku mengerti. Jadi, kami di Jack of All Trades ingin mengadakan pesta 
penyambutan Anda. " 

"Apa?" 

"Nyata!?" 

Mungkin dia berpikir bahwa hanya menenangkan badai sekarang dapat mengarah pada 
situasi yang sama dalam beberapa hari. Eyze dengan terampil memanipulasinya untuk 
menekan kebisingan. 

"Sekarang, nikmatilah diri Anda di tempat yang Anda pilih. Tentu saja, semuanya ada pada 
kita. " 

"W-Wow ...!" 

"T-Tapi, bagaimana dengan arlojinya ...?" 

"Jangan khawatir. Kami akan mengurusnya juga. " 

"B-Benarkah ...? Bisnis Jack tidak mendapatkan reputasinya tanpa alasan! Mereka tahu cara 
menghibur. " 

Mendengar undangan Eyze, mereka semua bangkit, menggumamkan segala macam alasan. 

"Nah, itu adalah tampilan memalukan yang saya buat." "Kami akan bertindak terlalu jauh 
untuk memberikan belas kasihan kepada mereka." "Jika Anda tidak bisa mengganggu 
uskup dengan semua ini ..." 

"Tentu saja. Anda pasti terlalu bersemangat dengan antusiasme Anda untuk menyelesaikan 
misi Anda. " Mengucapkan basa-basi, Eyze dengan riang mengirim semuanya. Karyawan 
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baru di belakangnya mendekati Eyze ketika mereka menyaksikan rombongan Tzardom 
pergi. 

"A-Apa kau yakin tidak apa-apa ... melakukan itu?" 

"Ya. Bos lebih suka membayar daripada meminta mereka membuat keributan di sini juga. 
Dia seharusnya tersenyum lebar sekarang karena kesepakatan itu. " 

"O-Oke ..." 

"Hei! Kalian kembali ke kandang! " 

Takut oleh Eyze, para tahanan kembali ke kandang dengan tatapan iri di mata mereka. Dari 
sudut pandang mereka, Tzardom, Euritheis, Eyze, dan segala sesuatu di sekitar mereka 
sama. 

"K-Kami membantu mereka ... Aku merasa seperti ditipu." 

"Begitulah cara cookie hancur. Saya tidak berusaha membantu mereka. Saya lebih suka 
menjadi salah satu dari mereka daripada dipaksa untuk terus menonton mendengarkan 
pemerkosaan dan jeritan. " 

Seolah-olah mereka telah melupakan dua penjaga itu, para prajurit Tzar dengan riang 
saling menepuk punggung mereka dan pergi ke kota. 

"Bagaimanapun ..." 

"Ada apa, Eyze?" 

"Mereka semua akan mati." 

Tersentak oleh gagasan yang tiba-tiba itu, rekrutan baru itu kembali ke Eyze. Eyze telah 
bekerja sebagai penjaga gerbang karena kemampuannya yang langka untuk membedakan 
orang yang baik hati dan jahat, dan dia sangat sensitif terhadap kematian yang akan segera 
terjadi. Berkat kemampuan ini, dia menghindari orang berbahaya sebanyak mungkin dan 
berhasil bertahan selama ini. 

"A-Apa maksudmu 'mati' ...?" 

"Entahlah, itulah yang saya lihat. Selain itu, tidak akan ada yang merindukan mereka. " 

Dengan itu, Eyze menguap dan melihat ke bulan, bosan. Di luar kandang, gadis demi-human 
itu terlentang, tertutup debu. 

"Kamu kembali juga. Jika Anda tidak tahan, saya akan membantu Anda? " 

"... Jangan repot-repot." 
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"Baiklah." 

Eyze tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk 
tidak menatapnya, untuk menghindari melihat di mana gadis kecil yang malang itu akan 
berakhir. 

Mereka yang Berkerumun 

------Fasilitas bawah tanah di lokasi yang tidak diketahui. 

"Naga itu ... Jangan berpikir kamu bisa lolos dengan ini ..." 

Utopia tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya sejak kejadian itu. Para pengikutnya 
telah mengeluarkan tiga Salib Setan (masing-masing diciptakan melalui proses yang sangat 
panjang) tanpa menunjukkan apa pun untuk itu. Karnaval, iblis tingkat menengah yang 
kuat telah lenyap, dan bahkan iblis tingkat tinggi Allit, Duke of Darkness, telah dikalahkan. 
Mimpi buruk iblis. Menurut perkiraan Utopia, mereka setidaknya telah merusak 
penghalang yang melindungi Kastil Suci, bahkan jika mereka tidak memiliki daya tembak 
untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Semua perhitungan tercabik-cabik, bagaimanapun, 
oleh penampilan Raja Iblis dan Dragonborn yang tak terpikirkan. Skenario ini bahkan tidak 
akan bertahan sebagai lelucon sebelumnya. Tentu saja, Utopia tidak percaya pada 
kebangkitan Raja Iblis, tapi menganggapnya seperti dongeng. Jika keberadaan seperti itu 
telah dibangkitkan, Utopia yakin bahwa ia akan muncul di wilayah Hellion untuk 
memerintah atasnya dan semua penghuninya. Pada saat ini, keberadaan seperti itu akan 
melanda seluruh benua dalam badai pertumpahan darah. 

Untuk Utopia, ada sosok yang tidak bisa dia abaikan, yang lebih menarik minatnya 
daripada beberapa penipu yang menyebut dirinya Raja Iblis. 

Yang lain. 

Suatu kali, dia akan menepisnya sebagai rumor, tapi ini adalah kemunculan kedua Naga. 
Utopia bisa membunuh Naga itu ribuan kali, tapi rasa haus akan balas dendam masih 
belum bisa dipadamkan. Naga, sambil mengklaim netralitas, secara praktis duduk di 
puncak piramida demi-human, termasuk Anima. Berkali-kali, Naga telah mengganggu 
perang antara Hellions dan Anima. Pada akhirnya, Naga telah memihak Anima untuk alasan 
sederhana "rumahnya hancur berantakan," sebelum melenyapkan puluhan ribu Hellion 
dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Selain itu, dia memberikan sebagian dari darah 
dan kekuatannya kepada Dragonborn untuk memerintah Anima. Tugasnya, menurut Naga, 
adalah "menjaga Anima yang tidak bisa diatur di bawah kendali, dan mencegah mereka 
terlibat dalam konflik bodoh dengan Hellions. Hellions akan berargumen bahwa menunjuk 
seseorang dengan kekuatannya sendiri untuk mengatur satu sisi konflik jauh dari netralitas 
naga. Inilah mengapa Utopia tidak bisa mengabaikan Dragonborn baru. Dari sudut pandang 
Hellions, dia pasti musuh lain yang diturunkan oleh Naga. 

"Tuan Utopia ... Dari mana gerombolan ini berasal ...?" 
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Warlkin berbicara kepada Utopia, yang tenggelam dalam pikirannya. Banyak orang, pria 
dan wanita dari berbagai usia, berkumpul di lokasi ini. Semuanya berkulit dan bertulang, 
dan sepertinya tidak memiliki kemauan untuk memprotes. Mereka tampak terlalu lelah 
bahkan untuk melangkah, mata mereka tanpa roh. Warlkin merasakan sesuatu yang tidak 
menyenangkan tentang mata itu. 

"Tidak perlu khawatir. Saya memberi mereka keselamatan. " 

"...Keselamatan...?" 

Warlkin berpaling ke Utopia dengan rasa ingin tahu. Dia tampak agak aneh bagi Warlkin 
baru-baru ini. Sebelumnya, dia selalu bertindak dengan keyakinan dan bimbingan dari 
pemimpin hebatnya. Akhir-akhir ini, dia merasa gelisah, meninggikan suaranya bahkan 
untuk hal-hal sepele. 

"Seperti halnya kebahagiaan datang dalam berbagai bentuk, demikian pula keselamatan." 

Warlkin tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pada jawaban yang 
membingungkan itu. Utopia tidak berniat memberikan jawaban langsung. Banyak pemuja 
setan tewas dalam pertempuran terakhir, dan banyak dari mereka tidak cocok dengan 
Warlkin. Sementara kebanyakan dari mereka berdarah panas, dia adalah orang aneh, selalu 
tipe yang membangun langkah-langkah logis untuk mencapai rencana. Sementara semua 
orang di sekitarnya menuntut kematian dan kehancuran, dia sendiri telah menghitung 
rencana yang cermat dan menyergap para Holy Maiden sebelum menggunakan Tartarus. 
Bahkan, dia membuat mereka terpojok. Sementara rencananya berakhir dengan kegagalan, 
itu hanya karena Zero yang tidak terduga. Tidak ada yang salah dengan rencananya sendiri, 
namun yang harus ditunjukkan oleh Warlkin adalah reputasinya sebagai pengecut. Para 
pemuja setan memiliki kebiasaan, seperti banyak kelompok terisolasi sepanjang sejarah, 
yang mempermalukan kelangsungan hidup tanpa kemenangan. 

(Bodoh ... Apa gunanya aku mati ...?) 

Karena Warlkin memiliki cita-cita untuk memperbaiki negaranya pada intinya, dia tidak 
menganut kepercayaan ini. Begitu hidupnya akan berakhir, begitu pula patriotismenya. 

(Kemana tujuan bangsa ini ...?) 

Warlkin merenung, menatap singgasana. 

------Kediaman Dona Dona 

Azur membuka pintu dan sedikit memutar wajah tampannya. Di dalam, sekumpulan pria 
yang mengangkangi seorang gadis kecil, memukul-mukul tubuhnya sekuat yang dia bisa. 
Setiap bagian wajah dan tubuh gadis itu memar dan membengkak karena pendarahan 
internal. Sekilas, dia hanya terlihat seperti tas berisi daging. 

"Milligan, kamu telah menangkap gadis lain dari daerah kumuh?" 
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"Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya main-main. " 

Gadis itu telah lama meninggal, tetapi lelaki itu sepertinya tidak memperdulikan fakta itu 
saat dia terus memukul tubuhnya. 

"Itu akan merusak reputasi tuan kita. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. " 

"Jangan terlalu persegi. Tuan Dona yang berharga mendapatkan lebih banyak mainan 
daripada siapa pun. " 

Nama pria itu adalah Milligan. Dia adalah salah satu tentara bayaran lama Dona. Sementara 
Azur peringkat di atasnya, dia tidak harus menjawab Azur. Dona menyukai keliaran 
Milligan, dan membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Mungkin dia suka ada anjing 
gila di sekitar untuk perlindungan. 

"Perintah dari tuan kami. Anda akan pergi ke desa Rabbi dan melakukan penelitian ... " 

"Hei! Saya akhirnya mendapat kesempatan untuk bermain dengan beberapa kelinci, ya!? 
Tentu saja!" 

"Milligan. Saya berkata, 'penelitian.' " 

"Tsk ... A-Baiklah. Dinginkan dengan mata, bung. " 

Setelah Milligan keluar dari kamar, Azur membunyikan bel untuk pelayan manor. Dia tidak 
bisa membiarkan satupun pelayan wanita menyaksikan pemandangan seperti itu. 

"Tolong kubur dia. Dengan hormat. " 

"Ya pak." 

Para pelayan sepertinya sudah terbiasa dengan tugas ini. Mereka dengan cepat 
membungkus mayat gadis itu dengan kain hitam sebelum membawanya keluar dari manor. 
Ekspresi mereka tidak memiliki emosi yang nyata, karena mereka pasti menyembunyikan 
semuanya untuk mencari nafkah. Sebenarnya, bekerja di rumah ini menghasilkan banyak 
uang. Mereka semua mulai pusing dengan gaji mereka yang bagus, tetapi akhirnya 
antusiasme mereka akan berkurang, dan seiring waktu, mereka semua menjadi tanpa 
ekspresi. Azur akan menggambarkannya sebagai manor tak berwajah yang dipenuhi emas. 

(Bukannya aku punya wajah untuk dibicarakan ...) 

Azur memutar bibirnya dengan perasaan mencela diri sendiri saat dia merenungkan desa 
Rabbi, tempat seorang pria yang menyebut dirinya Raja Iblis tinggal. Untuk beberapa 
alasan, pria itu telah melakukan perjalanan ke utara melewati perbatasan. Tuan Azur, 
Dona, dengan cepat bereaksi. Saat menghubungi Raja Iblis dilarang oleh para Holy Maiden, 
Dona datang dengan alasan kekanak-kanakan bahwa, selama Raja Iblis tidak ada, dia bebas 
untuk menggeledah desa. Meskipun, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bertindak 
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berdasarkan naluri dan logika kekanak-kanakan. Satu-satunya hal yang mencegahnya 
melewati batas sepenuhnya adalah Putih. Perasaan firasat melintas di atas Azur. 

(Bahkan mungkin ada perintah rahasia untuk mencuri kotak musik dari desa jika ada ...) 

Azur bisa melihat bahwa sangat memalukan bagi Dona karena kotak musik itu terlepas dari 
cengkeramannya. Setiap siang dan malam sejak pelelangan, Dona selalu mengutuk 
Buttersauce. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa Dona tidak bertaruh, katakanlah, 
100 medali emas jika dia sangat menginginkan barang itu. Tapi di sinilah sifat sombong 
para bangsawan berperan. Keanggunan menang dengan selisih kecil melalui pertempuran 
psikologis satu kali adalah satu-satunya bentuk kemenangan mulia. Jika Dona telah menulis 
sesuatu seperti '100 medali emas' di lembar itu, ruangan itu akan memutar mata ke 
arahnya. Dia hanya akan mendapatkan beberapa komentar buruk dari orang-orang di 
ruangan itu, bukan rasa hormat. 

"Milligan ... Tidak mungkin dia tidak akan mengacaukan ini." 

Sementara Azur mengakui ini, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Milligan 
adalah salah satu proyek Dona sendiri, dan tidak memiliki kesetiaan kepada siapa pun. 
Yang bisa dilakukan Azur hanyalah berdoa agar kekacauan itu menjadi kecil. Tentu saja, 
hidup tidak akan terbukti semudah itu ... Di desa Rabbi, ada seorang pria yang dipercaya 
oleh Raja Iblis dan penyihir yang menyebabkan teror. 

Calon 

------Dekat perbatasan Republik Edogawa. 

Kereta yang membawa Raja Iblis mendekati tujuannya: kota paling ramai di Republik 
Edogawa. Itu terletak di wilayah barat daya Bangsa Utara, tetangga Animania di 
pegunungan. 

"Benarkah itu sebutan negara ini ...?" 

"Kedengarannya agak bersejarah, bukan? Kenapa kamu banyak mengeluh? " 

Nama "Edogawa" mengingatkan Raja Iblis pada detektif anak tertentu, tapi dia ragu Mikan 
akan mengerti. 

"Apa nama kota itu? Itu bukan 'Conantown' atau 'Case Closed City' atau semacamnya, kan? 
" 

"... Kota Rookie. Di situlah Dungeon Bastille berada. " 

"Rookie, huh? Jadi ini kota yang penuh dengan bocah. " 

"... Sangat tanggap, Tuan Fox." 
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Sejak Yukikaze memberikan tepuk tangan untuknya, Raja Iblis berpose menatap keluar 
dari kereta. 

"Dasar idiot," Mikan bergumam sambil melemparkan sepotong permen ke dalam mulutnya. 

Meski dia mengeluh, sepertinya dia menikmati manisnya permen. 

"A-Apa, ini !? Pedas !? Tenggorokanku terasa berangin! " 

"Hm, sepertinya kamu punya rasa menthot. Menthol, maksudku. " 

"... Sekarang kamu santai dan tenang, Mikan." 

"Hei, kamu ingin aku pergi saja? Saya pikir saya akan pergi saja! " 

Setelah cukup menenangkan Mikan sehingga dia tidak akan meninggalkan party, Demon 
Lord mengajukan beberapa pertanyaan tentang kota Rookie. Menurut kedua petualang itu, 
nama Rookie lahir dari Dungeon Bastille. Awalnya memiliki nama yang berbeda, sebelum 
diganti namanya karena semua petualang pemula berkumpul di penjara bawah tanah. 

"Bastille, hm? Kedengarannya tidak menyenangkan. " 

"... Jauh di dalam dungeon, ada struktur seperti penjara." 

"Oh. Jadi dulu fasilitas untuk menyimpan sesuatu? " 

"... Saya tidak tahu. Penjara cinta? " 

"Ada yang salah dengan korteks verbal Anda." 

Kemudian Raja Iblis melanjutkan pertanyaannya. Dia biasanya bukan tipe yang 
berorientasi pada detail, tapi dia memastikan untuk mencari tahu sebanyak mungkin 
tentang informasi yang dia anggap perlu. Dia adalah tipe orang yang tidak pernah 
membersihkan kamarnya, tetapi membersihkannya dengan cermat selama pembersihan 
musim semi. 

Berapa banyak hal yang masih ditemukan di dungeon? Mengapa penjara bawah tanah tidak 
kehabisan item? Darimana monster di dungeon itu berasal? Mengapa monster-monster itu 
tidak diburu sampai punah? Apakah monster berkembang biak? Dalam arti tertentu, semua 
pertanyaan Raja Iblis masih belum sempurna, namun baik Yukikaze maupun Mikan tidak 
bisa menjawabnya, karena mereka bahkan belum mempertimbangkan pertanyaan ini 
sebelumnya. Bagi orang yang lahir di dunia ini, hal-hal ini wajar saja dan tidak ada yang 
aneh dengan mereka. Sama seperti tidak ada orang di zaman modern yang akan 
mempertanyakan saluran listrik di sepanjang jalan. Di sisi lain, jika seseorang dari dunia ini 
melihat hal seperti itu, mereka akan memiliki jutaan pertanyaan untuk ditanyakan tentang 
kabel listrik, tiang yang menahannya, dan banyak lagi. 
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"... Apakah kamu lebih suka menjadi sipir?" 

"Apa yang sedang Anda bicarakan?" 

"... Atau seorang tahanan penjara bawah tanah, Mister Fox?" 

Tidak keduanya. Saya tidak menikmati pengurungan, dengan satu atau lain cara. " 

"... Sangat keren, Tuan Fox." 

Yukikaze menatap Raja Iblis dengan pipi kemerahan. Tentu saja, Raja Iblis tidak 
mengatakan sesuatu yang istimewa, tetapi penampilannya, ditambah dengan sikapnya, 
entah bagaimana memberikan penghormatan pada semua yang dia katakan. Sambil 
menatap mereka, Mikan menyesap airnya dengan cemberut di wajahnya. Rasa mentol 
sepertinya belum keluar dari mulutnya. 

"Jangan menikmati kurungan, pantatku. Anda sudah mengurung saya. " 

"... Mikan suka diikat. Lilin lilin juga. " 

"Hm ... aku bukan orang yang menilai ketegaran siapa pun, tapi hati-hatilah di luar sana." 

"Aku tidak tahan lagi dengan orang-orang ini!" 

------Kota Rookie. 

"Kota ini cukup berkembang," kata Raja Iblis riang. 

Reaksi kebalikan dari yang dia alami saat melihat desa Aku atau desa Rabbi untuk pertama 
kalinya. Dia tidak menyukai kota yang ramai, tapi dia juga tidak keberatan dengan udara 
khusyuk yang ditemukan di tempat-tempat seperti kuil. Singkatnya, dia menginginkan 
semuanya. 

Seperti yang diharapkan, orang-orang yang berjalan di jalanan kota terlihat seperti 
petualang. Beberapa membawa pedang, yang lain tampak seperti penyihir stereotip, dan 
beberapa membawa koper besar di punggung hewan mirip unta. 

(Lebih banyak warga sipil daripada yang saya bayangkan. Menghasilkan uang dari para 
petualang, saya kira.) 

Di kota yang penuh dengan petualang, bisnis khusus muncul untuk melayani mereka. 
Selain makanan dan minuman, mereka membutuhkan toko perkakas dan penginapan, serta 
bar dan rumah bordil yang diminta. 

(Saya pernah mendengar bahwa, sepanjang sejarah, kota-kota secara alami terbentuk di 
sekitar pangkalan militer.) 
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Raja Iblis tidak salah. Pangkalan militer menandai ribuan pelanggan potensial. Peluang 
bisnis yang tidak boleh dilewatkan. 

"Petualang, pedagang ... dan sejumlah orang kaya yang tampak layak." 

"Yang dimiliki negara ini hanyalah penjara bawah tanah. Tidak ada yang cukup bodoh 
untuk menyerbu saat Animania ada di sebelahnya. " 

"Hm ... semacam parit yang pintar." 

"Sesuatu seperti itu. Banyak orang kaya mengungsi ke sini selama musim perang. Asal tahu 
saja, saya tidak sedang berbicara dengan Anda. Saya hanya berbicara kepada diri saya 
sendiri. " 

Melihat Mikan berbicara sambil melihat ke arah lain, Raja Iblis tidak bisa menahan tawa. 
Untuk semua keluhannya, dia memiliki sifat yang baik. 

"Saya sangat berterima kasih. Saya suka orang yang dapat menutupi kekurangan saya atau 
melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan. " 

"Aku tidak ingin kamu menyukaiku. Sekali lagi, hanya berbicara sendiri. " 

"Sayangnya. Saya ingin mengundang Anda ke mandi garam dan jeruk keprok saya sebagai 
tanda terima kasih saya. " 

"Apa itu !? ... Berbicara sendiri, tentu saja ... " 

Mikan tidak bisa membantu tetapi sekarang berbalik untuk melihat kembali pada Raja 
Iblis. Dia menyukai buah yang sama dengan namanya. Yukikaze kemudian mengucapkan 
komentar dingin: "... Mikan suka bermain-main dengan dirinya sendiri." 

"Diam, Yukikaze!" 

"... Dengan 'bermain dengan dirinya sendiri,' maksudku ... hrm!" 

Mikan menutup mulut Yukikaze untuk menutup paksa. Kulit perunggunya kontras dengan 
kulit pualam Yukikaze, membuat pemandangan yang aneh menjadi tontonan. Saat dia 
mendengarkan mereka dengan satu telinga, Raja Iblis dengan hati-hati mengamati orang-
orang yang lewat dan sekitarnya. Meskipun bagian dari ini adalah agar dia dapat kembali 
dengan Quick Travel, dia hanya ingin menghargai hal-hal yang dia lihat dengan matanya 
sendiri. 

Dia juga memastikan untuk menelan sepenuhnya semua yang diperintahkan, sebelum 
memprosesnya melalui filter internalnya sendiri dan menyimpannya ke dalam bank 
memorinya. Meskipun ini mungkin tampak seperti proses biasa, Raja Iblis melakukannya 
untuk setiap informasi yang dia terima. Bagi yang lain, itu pasti luar biasa. Begitulah cara 
Akira Ono mampu menciptakan dunianya sendiri selama lima belas tahun -- kemauan dan 
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kesendirian yang luar biasa. Menciptakan dunia, menyelesaikannya, dan menghapus 
semuanya dengan sendirinya. Dia adalah semacam dewa, diktator, dan Raja Iblis dengan 
cara itu. 

"Kamar tidak buruk untuk tarif rendah ..." 

Menyodok ke sekeliling ruangan, Raja Iblis mengusap dinding. Sepertinya dindingnya 
terbuat dari semacam tanah, tapi terasa sangat sulit untuk disentuh, jadi pasti sudah 
disemen dengan sihir Bumi. Bergantung pada tingkat kekuatan perapal mantra, mantra itu 
bisa meredam kotoran sekeras beton. Karena banyak pemula yang berkumpul di kota ini 
akan minum dan berkelahi, bahkan penginapan murah pun harus memiliki struktur yang 
bagus. Ke setiap pintu dan kursi, semuanya dibuat dengan sangat baik. 

"... Kenapa di sini, Tuan Fox? Jika Anda tidak punya uang, saya bisa menjadi pencari nafkah. 
" 

"Saya belum siap menjadi ibu rumah tangga. Itu semua adalah bagian dari pengalaman ... 
Itu adalah sesuatu yang hanya bisa saya lakukan sekarang. " 

Faktanya, Raja Iblis tidak kekurangan dana sama sekali. Dia telah menjual Koin Suci Ramd 
(yang diperoleh Yu) dengan 120 medali emas. Sementara dia meninggalkan 110 dari 
mereka dengan Tahara, dia masih memegang sepuluh dari mereka. Di dunia ini, itu adalah 
keberuntungan kecil. Ketika dia membawa Aku, Luna, atau Tron, dia tidak bisa tinggal di 
penginapan murah dengan santai karena alasan keamanan. Ketika dia memiliki penasihat 
bersamanya, dia harus menyewa kamar yang bagus untuk menjaga penampilan. Hal seperti 
ini hanya bisa dia lakukan dalam misi solo. 

"... Aku akan mendukungmu mulai sekarang, Tuan Fox. Tiga kali makan persegi dan tidur 
siang. Aku akan melayanimu siang dan malam. " 

"Anda adalah mesin pembuat freeloader, bukan?" 

"... Anda bisa tidur sepanjang hari, Tuan Fox. Aku akan mengambil semuanya di malam hari. 
" 

"Lebih seperti mesin pembuat limbah ruang ..." 

Sambil mengerutkan kening, Raja Iblis mengikat rambutnya. Sejak pertemuannya dengan 
White, dia sering menggunakan semacam ikat rambut untuk mengikat rambutnya sambil 
melepas lelah. Pra-Raja Iblis Akira Ono tidak pernah memiliki rambut panjang, jadi ini 
membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. 

"... Apa kau tidak pernah ingin potong rambut, Tuan Fox?" 

"Itu adalah fitur yang sangat saya sukai." 

"... Sebuah fitur?" 
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"Sudahlah." 

"... Tapi aku juga suka rambutmu. Anda tampan, Tuan Fox. " 

Berdiri dengan jari-jari jinjitnya, Yukikaze menyentuh rambutnya dengan kedua tangan. Di 
matanya, rambut hitam Raja Iblis memiliki daya pikat yang sangat eksotis. Faktanya, tidak 
ada seorang pun di dunia ini yang memiliki rambut hitam pekat. Segala sesuatu tentang 
Raja Iblis -- pakaiannya, mata onyx, dan rambut hitam legam -- memancarkan aura asing ... 
untuk tidak mengatakan apa pun tentang kekuatannya yang luar biasa. Di dunia yang kaya 
dengan spesies non-manusia ini, manusia tidak berada tepat di puncak rantai makanan. 
Dalam banyak arti, manusia menjadi mangsa spesies lain, kecuali beberapa kasus luar 
biasa. Di dunia ini, kekuatan adalah keadilan, kesopanan, dan kekuasaan. Itu wajar jika Raja 
Iblis sangat populer di kalangan petualang, yang memprioritaskan kekuatan di atas 
segalanya. 

"Ayo istirahat malam ini dan pergi ke Dungeon Bastille besok." 

"... Saya akan dengan senang hati ditahan bersama Anda, Tuan Fox." 

"Seharusnya aku menanyakan ini lebih awal ... Berapa umurmu tepatnya?" 

"... Baru berusia enam belas tahun. Mikan setahun lebih tua dariku. " 

"Apa bayi," gumam Raja Iblis. 

Dari sudut pandangnya, pada usia delapan belas tahun lulus sekolah menengah, dia hanya 
bisa melihat sekilas kedewasaan. Dia tidak akan menganggap siapa pun yang berusia di 
bawah dua puluh tahun sebagai orang dewasa yang matang. 

"Baiklah, Nak. Main keras, makan banyak, dan kerjakan dirimu sendiri selagi kamu masih 
muda. " 

Mencengkeram kerah baju Yukikaze, dia menggendongnya keluar kamar seperti dia akan 
seekor kucing. Dengan lambaian cepat, dia lalu tanpa henti membanting pintu di depan 
wajahnya. Terlepas dari kemajuan gadis cantik (?) Ini, Raja Iblis bahkan tidak menggigit 
umpan. Di samping itu... 

"... Tuan Fox benar-benar peduli padaku." 

Kesalahpahaman Yukikaze semakin bertambah. Dalam benaknya, perasaan mereka satu 
sama lain saling menguntungkan. Berkali-kali Raja Iblis menyarankan itu melalui tindakan 
seperti ini. Pada titik ini, dia mulai membayangkan pernikahan mereka. Jika Raja Iblis 
mengetahuinya, dia akan tercengang. Sama seperti kemauannya yang kuat, begitu pula 
keinginan Yukikaze. Siapa yang tahu kemana arah tarik menarik ini? 

--Pagi selanjutnya 
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Mikan bangun tepat waktu, bersiap-siap, dan meninggalkan kamar. Dia sangat tegas 
tentang ketepatan waktu, dan memastikan untuk datang sepuluh menit lebih awal untuk 
segalanya. Dia adalah spesimen langka di antara mayoritas petualang yang terlambat. 
Disiplinnya membantunya meningkatkan longsword yang sulit digunakan ke Master Level, 
serta menaiki tangga untuk menjadi petualang peringkat B. 

"Raja Iblis itu sebaiknya sudah bangun sekarang ..." 

Karena kesal, Mikan menuju kamar Raja Iblis. Sementara dirinya yang tabah dan Raja Iblis 
yang nakal tidak pernah ditakdirkan untuk bergaul, dia melihatnya sebagai sasaran empuk 
untuk ejekan. 

(Jika dia masih mendengkur di sana, saya akan menendang bantal dari bawah kepalanya ...) 

Saat dia mencapai pintu dan mengangkat tinjunya untuk mengetuk, dia bisa mendengar 
dua suara dari dalam. Kerutan di dahinya sedikit berkurang. 

(Paling tidak, dia tampak tepat waktu.) 

Namun, ada sesuatu yang aneh tentang percakapan yang bisa dia dengar. 

"Hm. Saya tidak berharap banyak untuk keluar. Sudah lama, bukan? " 

"... Begitu banyak barang putih ... Tuan Fox ... Terlalu banyak ..." 

"Omong kosong. Saya jauh dari puas. " 

Whap! Whap! Suara yang kuat -- yang sepertinya menghantam bagian dalam Mikan -- bisa 
terdengar. Dia bergegas membuka pintu. 

"Apa yang kalian berdua lakukan!?" 

Raja Iblis sedang memukuli debu dari kasur dekat jendela. Keheningan yang canggung 
memenuhi ruangan. 

"Hanya membersihkan kasur ... Menurutmu apa yang kita lakukan?" 

"... Tuan Fox adalah Raja Iblis di kamar tidur." 

Anda dan frasa Anda! 

Maka, trio aneh itu memulai perjalanan mereka ke ruang bawah tanah. Raja Iblis hendak 
meletuskan ceri penjelajahan bawah tanahnya ... 
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Mikan 

Ras: Manusia -- Umur: 17 

 

 Senjata Ogreblade 

Pedang panjang yang sebelumnya dipegang oleh varian ogre. Mikan telah memasang 
banyak Batu Mantra untuk menambah bobotnya. Kekuatan penghancurnya adalah yang 
terbaik, dan tidak ada yang bisa meragukan keahlian pedang Mikan karena bisa 
menggunakan senjata seperti itu. 

 Item Scarlet Panther 

Armor kelas tinggi yang terbuat dari kulit macan kumbang merah. Sangat fleksibel dan 
tidak menghalangi, ini menyerap banyak kerusakan dari serangan tumpul dan 
pemotongan. 

 

Tingkat: 12 -- HP:? -- Stamina:? -- Serangan: 15 (+15) -- Pertahanan: 10 (+10) -- Keluwesan: 
20 -- Sihir: 3 -- Pertahanan Sihir: 5 (+5) 

 

Petualang kelas-B bintang empat. Di dunia di mana sebagian besar petualang adalah 
Rookie, dia menonjol di antara kerumunan. Dia telah mempelajari berbagai keterampilan 
pedang panjang melalui pengalaman bertarungnya yang besar. Seseorang tidak bisa 
meminta lebih dari seorang pejuang garis depan. Makanan favoritnya? Jeruk keprok (atau 
mikan, dalam bahasa Jepang). Orang yang paling tidak disukainya? Raja Iblis. 

 

Garis 

------Fort Arthur, di perbatasan Republik Edogawa. 

Selain menjadi rumah dari Dungeon Bastille, tujuan pertama sebagian besar petualang, 
Republik Edogawa memiliki karakteristik penting lainnya: fakta bahwa mereka adalah 
tetangga Animania, rumah bagi berbagai spesies demi-human. Animania dibentuk tidak 
hanya oleh Animas, tetapi juga dari tempat pertemuan elf, kurcaci, raksasa, dan banyak 
spesies lainnya. 

Sementara benteng Edogawa di perbatasan dijaga oleh banyak tentara, sebenarnya tidak 
ada pertahanan untuk dibicarakan di sisi perbatasan Animania, hanya hutan yang luas. 
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Mereka tidak menganggap invasi apa pun oleh manusia sebagai ancaman. Faktanya, 
kapasitas fisik dan magis mereka, serta senjata dan baju besi mereka, berada pada level 
yang berbeda dari tetangga manusia mereka. 

Itu adalah hari keluhan bagi para prajurit yang menjaga perbatasan. 

"Sialan. Saya tidak sabar untuk kembali ke Doyle. " 

"Kamu mengatakannya. Kita bisa mati kapan saja di sini. " 

Sementara kota Doyle di belakang mereka memiliki semua fasilitas hiburan yang mereka 
inginkan, mereka berada di garis depan. Rumah bordil dan bar hanya bisa ditemukan 
dalam lamunan mereka. Hal-hal semacam itu dianggap tabu di kubu aktif ini. 

Sekarang sepasang Pemain Bintang mengunjungi mereka: Mynk, petualang S-rank, dan 
Olgan, Hellion. 

"Kupikir kita akan bersantai di Suneo ..." 

"Maaf. Kita harus mengatasi ini dulu. " 

"Kamu tahu aku mematahkan semua jenis tulang, kan?" 

"Cepat dan sembuhkan mereka, kalau begitu." 

Sementara Mynk mengeluh, Olgan tidak mengalaminya. Sementara itu, sekelompok demi-
human telah muncul, membelah hutan lebat. Jika para Pemain Bintang tidak ada di sana, 
benteng itu akan meledak dengan panik. Olgan melompat dari sisi benteng dan mendekati 
kelompok itu. Mynk diam-diam mengikuti. Kelompok itu terdiri dari seorang Minotaur 
dengan tanduk besar yang menonjol dari kepala mereka, dan seorang kurcaci. Sementara 
Mynk dan Olgan tidak bisa melihat mereka, mereka bisa merasakan lebih banyak sosok 
lebih jauh ke dalam hutan. Mengelus janggutnya, kurcaci itu menjulurkan tangannya. 

"Dimana barangnya, Nak?" 

"Sini." 

Dia mengeluarkan beberapa barang dari tasnya (Tuan Berguna). Kurcaci itu menginspeksi 
mereka sebentar dengan mengetuknya dengan jarinya dan mengangkatnya ke arah cahaya 
sebelum memberikan anggukan. 

"Ini dia. Cakar Pemakan Cair dan taring Catberus. " 

Penduduk setengah manusia di Animania, sebagian besar, tidak menyukai manusia dan 
membenci Hellions. Sementara manusia terpesona tanpa henti oleh keahlian para kurcaci 
dan elf, hal yang sama tidak bisa dikatakan sebaliknya. Ini hanya karena perbedaan kualitas 
produk mereka, selain perbedaan mata uang. Secara alami, perdagangan terbukti sulit 
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dalam kondisi ini. Satu-satunya pengecualian yang memiliki nilai apa pun bagi penduduk 
Animania adalah bagian monster yang tidak dapat diperoleh di negara mereka sendiri. 
Tentu saja, setiap bagian yang mereka inginkan harus diambil dari makhluk yang sangat 
berbahaya yang hanya bisa diburu oleh segelintir manusia di seluruh dunia. Kedua Pemain 
Bintang ini ada di daftar yang sangat pendek itu. Kurcaci itu menoleh ke arah hutan di 
belakangnya; rakyat kucing, dengan telinga dan ekor kucing, dan raksasa muncul. Para 
prajurit bergumam saat melihat mereka, dan Mynk berbisik ke telinga Olgan. 

"Hei, kenapa mereka selalu bersama?" 

"Teman minum." 

"Kalau begitu, tidak bisakah kita membawakan mereka alkohol?" 

"Rupanya roh kita tidak bisa diminum oleh mereka." 

"Serius, di mana mereka turun ...?" 

"Kurcaci selalu pilih-pilih tentang makanan dan minuman." 

Kesan Mynk tentang demi-human, yang memandang rendah manusia sebagai inferior, 
tidak menguntungkan. Olgan, di sisi lain, tampaknya menghargai perdagangan ini, dan 
tetap berwajah datar. 

"Hei, kucing. Sisanya adalah pekerjaanmu. " 

"Pastikan untuk memberiku minuman nanti, pak tua! Minuman Api dan Air Guntur juga. " 

"Sial, Air Guntur juga ...? Kulitmu tebal, kamu tahu itu? " 

"Aku ini kucing. Tentu saja saya memiliki bulu yang tebal. " 

Kucing dan kurcaci itu berdebat sebentar. Ketika mereka sudah duduk, gadis dengan 
telinga kucing itu mendekati manusia. 

"Topik yang sama, mendengkur biasa?" 

"Iya." 

Kucing itu membisikkan sesuatu ke telinga Olgan. Olgan kadang-kadang mengangguk, dan 
di lain waktu mendengus atau menghela napas berat. 

Kekuatannya tumbuh ... 

"Ya. Aku kucing yang buruk untukmu! " kata kucing itu dengan santai dan mundur ke 
dalam hutan. Sisa pesta mengikuti tanpa sepatah kata pun. Pertemuan itu diakhiri dengan 
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keheningan, tanpa salam. Olgan tenggelam dalam pikirannya ketika Mynk dengan lembut 
menepuk bahunya. 

"Jadi, apakah Anda mendapatkan info yang Anda inginkan?" 

"...Ya." 

"Ayo pergi. Tidak masuk akal berdiri di sekitar sini. " 

"Kemana?" 

"Ayo istirahat di Doyle. Burung phoenix hitam yang tertidur di mata kananku membisikkan 
hal yang sama padaku. " 

"Baik. Phoenix hitam, ya? Anda hanya ingin tidur di ranjang yang hangat. " 

Pertukaran Mynk dan Olgan berlanjut seperti biasa. 

"Oh, ngomong-ngomong tentang ... ternyata bocah paladin ada di negara ini." 

"Hmph, munafik itu. Itu tidak pernah cukup ... " 

"Ayolah, itu lucu. Berkat orang-orang seperti dia, kegelapan saya memiliki kesempatan 
untuk bersinar. " 

Olgan memutar matanya sebelum melayang di udara. Mynk melompat ke atas benteng, dan 
pasangan itu mulai dalam perjalanan ke kota Doyle. 

Ruang Bawah Tanah Bastille -- Level 1 

(Ini ramai ... tapi energinya tidak buruk.) 

Raja Iblis tersenyum saat melihat alun-alun yang ramai. Beberapa berteriak ke kerumunan 
untuk menjual makanan atau minuman, beberapa memiliki jamu yang disiapkan untuk 
dijual, dan beberapa bahkan merekrut anggota party untuk pergi ke penjara bawah tanah. 
Bastille Dungeon berada di tengah kota, dikelilingi oleh kota. Tidaklah berlebihan untuk 
mengatakan bahwa penjara bawah tanah itu sendiri adalah mesin ekonomi daerah tersebut 
dan bisnisnya sendiri. Dimana orang berkumpul, berbagai macam peluang bisnis lahir. 

"Biaya masuknya adalah satu medali emas, kan?" 

"Tepat sekali. Dan pemerintah mengambil 10% dari pendapatan yang Anda peroleh dari 
menjual item dan bagian monster di sana ... Ngomong-ngomong, berbicara kepada diri saya 
sendiri. " 

"10% tidak terlalu tidak adil untuk pajak. Sebenarnya cukup masuk akal. " 
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"Apa Anda sedang bercanda? Kami mempertaruhkan hidup kami setiap kali kami masuk ... 
Namun, masih berbicara sendiri! " 

Saat dia mendengar Mikan "berbicara pada dirinya sendiri," Raja Iblis menyadari bahwa 
penjara bawah tanah ini adalah mesin pencetak uang untuk negara. Berbagai item dan 
monster mengisi kembali diri mereka di penjara bawah tanah, jadi pemerintah meraup 
keuntungan dalam pendapatan pajak dengan meminta para petualang melakukan semua 
kerja keras berburu dan mengumpulkannya. Mereka tidak mempekerjakan petualang ini 
dalam kapasitas apa pun, jadi bukan masalah negara jika ada di antara mereka yang terluka 
atau mati. Para petualang praktis adalah koloni semut yang meraup uang untuk 
pemerintah sampai mati. 

(Bahkan pasokan petualang secara otomatis diisi ulang ...) 

Raja Iblis membentuk kesan seperti ini, tetapi dia tidak mengatakannya dengan keras 
karena takut menghina banyak petualang di sana. Kali ini, dia bertanya pada Yukikaze 
tentang sesuatu yang dia ingin tahu. 

"Kamu bilang sebagian besar Bangsa Utara memiliki setidaknya satu dari ruang bawah 
tanah atau reruntuhan ini, kan?" 

"... Mm-hm. Banyak tempat yang jauh lebih berbahaya daripada di sini. " 

"Saya melihat. Begitulah cara mereka berperang sepanjang tahun. " 

"...Maksud kamu apa?" 

"Sumber pendapatan, menurut saya. Sudahlah." 

Karena persembunyian monster, tanduk, taring, ekor, dan hal-hal seperti itu sangat 
berharga, ruang bawah tanah ini seperti tambang emas yang tak ada habisnya. Saat mereka 
mendekati pintu masuk penjara bawah tanah, dia bisa melihat banyak toko yang 
berdesakan, menghidupkan daerah itu meskipun masih pagi. Cabang dari Guild Petualang 
berdiri paling dekat dengan pintu masuk, ditemani oleh kantor pemungut pajak tepat di 
sebelahnya. Sepertinya perayap penjara bawah tanah akan keluar dari penjara bawah 
tanah dan segera menjual jarahannya di guild. 

(Ini adalah situs kerja harian langsung.) 

Tanpa jenis jaminan sosial untuk dibicarakan, para crawler hanya memperoleh dari kerja 
harian mereka, membayar pajak di tempat. Raja Iblis dapat membayangkan bahwa setiap 
uang yang tersisa dari jarahan mereka menghilang pada minuman keras, wanita, pakaian, 
dan sejenisnya. Ini mungkin gaya hidup yang bagus untuk yang muda dan sehat, tetapi 
ketika para petualang bertambah tua, terluka, atau sakit, mereka tidak lagi memiliki 
kemampuan untuk menjelajahi penjara bawah tanah. Tentu saja, baik Guild Petualang 
maupun pemerintah tidak akan mengulurkan tangan membantu pada saat itu. 
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"Tidak mengherankan jika banyak dari mereka pensiun, tidak pernah melewati tahap 
Rookie. Mereka hanya buruh tanpa prospek untuk masa depan. " 

"... Anda benar, Mister Fox, tapi para petualang juga bisa menang besar." 

"Seperti menemukan barang langka?" 

"... Mm-hm. Saya kenal beberapa orang yang menang besar dan membeli rumah atau 
pertanian. " 

(Bermain lotere dengan hidup Anda sampai Anda jatuh ke tulang ... Bukannya saya tidak 
menghargai gaya hidup seperti itu.) 

Pada akhirnya, Raja Iblis tidak menyukai mentalitas 'go big or go home'. Itulah mengapa dia 
menuangkan begitu banyak detail ke dalam kasino, yang tidak ada hubungannya dengan 
permainan, dan berulang kali memperbaruinya. Kerja keras dan semangat perjudiannya 
dilambangkan dalam permainan peluang tersulit di kasino. Jika seorang pemain menang 
pada permainan itu, Pertandingan minggu itu akan berakhir saat itu juga, memberikan 
pemenang dengan akhir yang spesial dan membebaskan semua pemain. Meski begitu, tidak 
ada satu orang pun yang berhasil menang di game itu ... 

"Banyak dari mereka yang memiliki tas atau kotak besar." 

Mereka meneriakkan harga seperti 'enam medali perunggu!' Beberapa didekati oleh 
petualang dan bernegosiasi. 

Siapa mereka, Mikan? 

"Jangan sebutkan namaku ... Itu adalah kuli angkut. Mereka membawa jarahanmu. " 

"Hm. Jadi Anda bisa membuat mereka memikul beban. " 

"Yang bagus bisa membongkar monster juga, jadi harganya bisa sangat mahal. Jika Anda 
menginginkannya, Anda membayarnya. " 

Aku tidak membutuhkannya. 

Raja Iblis bisa melempar item sebanyak yang dia inginkan ke dalam Item Folder. Seolah-
olah dia memiliki kantong yang terhubung ke dimensi lain. Secara teknis, setiap pemain 
dalam game hanya dapat menyimpan hingga sepuluh item, tidak termasuk peralatan 
mereka. Mereka dapat membawa lima secara default, dan dapat menambahkan hingga lima 
lainnya (satu per satu) dengan membeli Back-up Back Pack di toko. Di sisi lain, penasehat 
dari Sleepless Castle memegang sembilan puluh lima Back-up Back Packs dari awal 
permainan, memungkinkan mereka untuk menyimpan total seratus item. 

(Bahkan Back-up Back Packs berfungsi seperti desainnya ...) 
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Sama seperti untuk Basis, Back-up Back Pack mengabaikan ukuran dan massa item. 
Seseorang dapat dengan mudah melempar truk pick-up ke salah satunya. Ketika efek 
semacam itu menjadi hidup, apa lagi yang bisa dijelaskan seseorang selain sihir? 

(Sekarang, mari bertani SP dari beberapa monster. Aku ragu aku akan menemukan item 
magis di sini.) 

Bagaimanapun, itu adalah penjara bawah tanah pemula. Tujuan Raja Iblis untuk ekspedisi 
ini adalah menjadi terbiasa dengan penjara bawah tanah itu sendiri, serta dengan para 
petualang di sekitarnya. Dia tidak tahu kapan lain kali dia akan masuk ke penjara bawah 
tanah dengan pesta. Sebagian karena dia harus menjaga penampilan jika salah satu 
penasihatnya atau anak-anak kebetulan ikut serta. 

"Oh, dan kamu bertindak sebagai porter." 

"Itu peranku?" 

"... Karena Anda tidak terdaftar sebagai petualang, Tuan Fox." 

"Mau bagaimana lagi. Mari kita lakukan itu untuk saat ini. " 

"Oh, dan kamu akan membawa sebanyak yang kami perintahkan!" Mikan dengan penuh 
kemenangan menyatakan dalam upaya untuk membalas semua stres yang disebabkannya 
padanya. 

"Porter, ya ...? Anda dapat menyerahkannya kepada saya. " 

"Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi sebuah petualangan ... err !!?" 

Raja Iblis menarik Mikan dekat pinggangnya sebelum mengangkatnya ke bawah lengannya 
dan terus berjalan. Mempertimbangkan bahwa Mikan membawa pedang panjang, ini 
bukanlah hal yang mudah bagi seseorang dengan kekuatan biasa. 

"L-Lepaskan aku! II tidak memberitahu Anda untuk membawa saya !" 

"... Kamu sudah mati, Mikan." 

------B1 Level dari Ruang Bawah Tanah Bastille 

(Ini adalah penjara bawah tanah, ya ...? Bertanya-tanya siapa yang membuat benda ini ...) 

Party itu disambut dengan jalan masuk setelah menuruni tangga panjang dari pintu masuk 
dungeon. Sepertinya poros tambang yang digali berabad-abad lalu, seperti gua stereotip 
dalam kepingan fantasi. Selain itu, jalurnya cukup lebar untuk memuat dua puluh pria 
bahu-membahu. Siapa yang membuat tempat ini? Pertanyaan itu terus kembali ke Raja 
Iblis. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Mikan, sebenarnya sudah berapa lama penjara bawah tanah ini ada?" 

"Grr!" 

Mikan menggeram ke arah Raja Iblis. Dia tampak gelisah setelah dia menggendongnya di 
bawah lengannya satu menit yang lalu. Mikan membanggakan dirinya dengan kekuatan 
fisiknya, dan dia bahkan tidak bisa melawannya. Bagian darinya, tentu saja, adalah 
penghinaan. 

"Tidak banyak yang perlu ditakuti jika ada begitu banyak orang." 

Karena sejumlah besar petualang telah masuk ke dalam dungeon, itu tampak lebih seperti 
tujuan wisata yang ramai daripada awal petualangan. Sementara mereka masih di level 
pertama, suasananya jauh dari usaha yang mempertaruhkan nyawa. 

"... Banyak orang sampai kita melewati level ketiga. Apalagi setelah itu. " 

Saat Yukikaze menjawab, makhluk seperti siput besar muncul dari sudut gelap jalan 
setapak. Itu setinggi lutut, dan mendekati party saat memutar tubuh tanpa tulangnya. 

"Siput Pasir. Wow, apakah itu membawaku kembali. " 

"... Mengingatkan saya pada hari-hari Rookie saya." 

(Ini hanya besar dan kotor ...) 

Sementara Yukikaze dan Mikan memperhatikan makhluk itu dengan nostalgia, makhluk itu 
adalah siput yang luar biasa besar bagi Raja Iblis. Tampaknya tidak ada jumlah garam yang 
cukup untuk melarutkan garam yang satu ini. 

"Heh. Mari berburu satu demi masa lalu. " 

Mengayunkan pedang panjangnya, Mikan memotong-motong tubuh lunak siput itu, lalu 
mencabut belatinya dari pinggangnya untuk dengan cepat melepaskan cangkang dari 
tubuhnya. 

"Mikan. Cangkang itu jarahannya? " 

"Tepat sekali. Jika Anda memecahkannya dan mencampurnya dengan tanah, itu akan 
mengeras. " 

"Hm. Bahan bangunan, lalu. " 

"... Ini menjadi sekeras batu." 
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Mikan melemparkan cangkang itu ke Raja Iblis seolah-olah itu adalah bola basket. Dia 
menangkapnya dengan mudah, dan memeriksanya dengan ekspresi serius untuk beberapa 
saat dengan membelai, mengetuknya, dan memfokuskan pada detail. 

"Tentang berapa banyak yang Anda dapatkan untuk salah satu dari ini?" 

"... Tergantung musim. Biasanya, sekitar lima koin perunggu untuk tiga di antaranya. " 

"Ini berlaku lebih sebelum pertempuran besar." 

"Saya melihat. Untuk membangun benteng dan pangkalan, saya yakin. Mungkin juga 
berguna untuk membangun kembali area yang rusak. " 

Fenomena serupa terjadi di dunia nyata, di mana bahan konstruksi lepas landas setelah 
bencana alam. Sepanjang sejarah, meski bencana dan perang memakan korban, mereka 
juga memicu segala macam tuntutan. Melalui perang terus-menerus, Bangsa Utara, 
anehnya, memperkuat berbagai pasar. 

"... Bawalah ... Snow Dolly." 

Dengan lambaian tongkat sihir Yukikaze, sebuah kereta besar muncul, terbuat dari salju 
dan es. Ini adalah boneka yang mengikuti di belakang kastor, dan bisa membawa berbagai 
barang. Karena penyesuaian suhunya memungkinkan seseorang untuk membekukan 
barang di atasnya, itu berguna saat mengangkut daging tanpa membiarkannya membusuk. 

"... Tetaplah, Pak Fox. Batunya keras ... erm. " 

"Isap itu sebentar." 

Raja Iblis melemparkan sepotong permen ke mulut Yukikaze saat dia melemparkan 
cangkangnya ke boneka itu. Sebagai pelempar ahli, kedua gerakan itu tanpa cela. Jika dia 
mau, dia bisa melempar apa saja dengan presisi seperti memasukkan jarum. 

"Aku bertanya-tanya ... Apa yang terjadi dengan bangkai monster itu?" 

"Hah? Ini menghilang setelah beberapa saat. " 

"Meskipun cangkang ini tidak mau?" 

"Saya tidak bisa menjelaskannya. Itu objek yang berbeda setelah dipotong, kan? " 

"Itu sangat ceroboh dan tidak jelas ..." 

Ketika Raja Iblis menggumamkan keluhannya, suara keras dan peluit bisa terdengar dari 
jauh ke dalam penjara bawah tanah. Ekspresi Yukikaze dan Mikan berubah saat mendengar 
peluit itu. Setelah mendengarkan kombinasi tiga suara aneh, pasangan itu menjadi 
bersemangat. 
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"Sinyal itu ... Ini Pesta Monster! Sekarang kita sedang berbicara! " 

"... Biarkan pestanya dimulai." 

"Pesta?" 

Raja Iblis memperhatikan para petualang di sekitar mereka mulai berlari. Sebagian besar 
wajah mereka memerah karena kegembiraan, karena teriakan agresif dan bahkan tawa 
terdengar dari mereka. Para petualang mulai memasang obor dan Batu Mantra di 
sepanjang dinding dan langit-langit untuk menerangi ruang bawah tanah dengan cepat. 

"Baiklah! Ayo pergi, teman-teman! " 

"Ya!" 

Para petualang balas meraung menanggapi panggilan Mikan. Suara-suara bersemangat 
menyebar seperti gelombang besar, dan mereka bisa mendengar desakan kerumunan di 
belakang mereka. Meraih pedang panjang dari punggungnya, Mikan berlari ke ruang bawah 
tanah tanpa ragu-ragu, seperti macan kumbang liar. 

"... Tunggu sampai aku datang juga, Mikan." 

"Aku bukan orang yang melewatkan pesta." 

Menikmati energi kerumunan, dengan hiasan mantelnya, Raja Iblis mulai berlari. 

Pesta Monster dan Desa Rabbi 

------Tempat bertelur Monster Party di Bastille Dungeon. 

Kerumunan petualang dengan panik menyisihkan Siput Pasir. Entah bagaimana, Siput Pasir 
dan Gagak Raksasa yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka. Para petualang 
berburu monster demi monster, menyimpan jarahan mereka ke dalam tas dan kotak. 
Semua kuli angkut sibuk mondar mandir juga. Sementara paruh Gagak Raksasa memiliki 
nilai tertentu, hadiah terbaik untuk berburu Gagak Raksasa adalah bulunya. Meskipun 
sering digunakan untuk panah, mereka juga digunakan untuk menghias pakaian dan baju 
besi juga. Sekitar dua belas bulu bisa diperoleh dari setiap gagak, yang dijual seharga satu 
medali perunggu sebagai satu set. Namun secara alami, jika ada bulu yang rusak, harganya 
turun. 

Semua orang di sekitar Raja Iblis berada dalam hiruk pikuk membongkar siput dan 
mencabut gagak. Dengan semakin banyak orang bergegas dari belakang mereka, seluruh 
penjara bawah tanah dipenuhi dengan energi hiruk pikuk. Pantas saja orang menyebut ini 
pesta. Mikan ikut serta, dengan gembira menghunus belatinya. Sementara target ini 
bernilai sepeser pun dibandingkan dengan jarahannya yang biasa, tampaknya Pesta 
Monster memiliki kegembiraan yang tak tertahankan bagi seorang petualang. 
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"... Dulu, Pesta Monster membuat kita tetap bertahan." 

"Sesuatu seperti bonus," gumam Raja Iblis. 

Namun, bagi para petualang, masalahnya pasti lebih mengerikan. Banyak dari mereka tidak 
tahu apakah mereka mampu membeli tempat berteduh atau makanan untuk hari itu. 
Terlebih lagi, karier mereka bisa berakhir dalam sekejap jika mereka terluka. Wajar bagi 
mereka untuk ingin menghasilkan dan menabung uang sebanyak mungkin selagi mereka 
masih bisa. Namun, saat dia menyaksikan kerumunan orang dalam keributan, Raja Iblis 
teringat pada waktu yang sama sekali berbeda ... 

"Ini membawaku kembali ..." 

"... Tuan Fox?" 

"Oh, hanya mengenang." 

Dengan nostalgia, Raja Iblis menatap ke kejauhan. Dia mengingat berbagai adegan dari 
game tersebut. Waktu ketika itu begitu padat sehingga orang hampir tidak bisa mendaftar, 
ketika seseorang menang besar di kasino dan menyebabkan keributan, semua 
pertempuran acara khusus, dan serangan sekali-dalam-bulan-biru dari Kastil Tanpa Tidur . 
Semua adegan ini telah dibakar ke dalam ingatannya dalam warna hitam dan putih. Mereka 
tidak lagi memegang warnanya. 

"Ini pesta mereka. Saya tidak ingin orang luar seperti saya menghancurkannya. " 

Saat Raja Iblis membalikkan punggungnya, dia bisa mendengar langkah kaki keras 
mendekat dari ujung penjara bawah tanah. Saat langkah kaki semakin dekat, golem 
raksasa, berkarat, berlapis logam muncul. 

"Sampah! Ini dia Tin Man! " 

"Seseorang hentikan dengan sihir!" 

"Tidak ada yang bisa menjebak mereka !?" 

Golem Tin Man lambat. Tetap saja, itu tetap tidak gentar tidak peduli berapa banyak 
pemula yang mengayunkan senjata mereka padanya. Bahkan, pedang patah dan palu 
bengkok. Ketika Tin Man dengan paksa mengayunkan lengannya, tiga petualang terbang. 

"... Tuan Fox. Hal itu terlalu berlebihan untuk pemula. " 

"Hm ..." 

Yukikaze menatap Raja Iblis dengan penuh harap. Mikan mulai berlari ke arah Tin Man 
dengan pedang panjang di tangan, tapi sinar merah melewatinya sebelum dia mendapat 
kesempatan. Itu adalah Api Sodom dari Raja Iblis. Dalam sekejap, wajah Tin Man meledak 
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seperti mainan. Tin Man berdiri diam beberapa saat, seolah tidak bisa memahami apa yang 
baru saja terjadi, sebelum jatuh ke tanah dengan suara benturan keras. Para petualang 
yang berkumpul untuk pesta semuanya beralih ke Raja Iblis. 

"Maafkan gangguan itu ... Tolong, terus berpesta." 

"... Berpesta." 

Saat Raja Iblis berbalik untuk pergi, Yukikaze mengikutinya dengan lambaian tongkat yang 
lucu. Para petualang tercengang untuk beberapa saat, tapi keributan terus bertambah lagi. 
Pestanya belum berakhir. 

"S-Siapa itu !?" 

"Apa yang dia lempar ...?" 

"Keluar dari itu! Ini tiket makan kita di sini! " 

"Tunggu sebentar! Siapa yang mendapat bagian Tin Man? " 

"Orang yang membunuhnya tidak ada di sini. Langsung di atasnya! " 

"Lupakan Siput Pasir! Kupas logam dari Tin Man! " 

Sementara para pria tersentak kaget dan mengerumuni Tin Man, para petualang wanita 
mulai mengobrol tentang masalah lain. Banyak yang terpesona oleh kekuatan luar biasa 
dari Raja Iblis dan penampilan yang luar biasa. 

"Sungguh pria yang tampan ... Siapa dia !?" 

"Apakah cewek di sebelahnya pacarnya?" 

"Sialan ... Ini semua tentang penampilan, bukan ?! Seorang gadis pasti manis di dunia ini! " 

Di tengah keributan para petualang, Mikan berteriak, "jangan tinggalkan aku seperti kamu 
datang ke sini sendirian!" 

Dia akan membuat dirinya lebih mudah jika dia baru saja meninggalkan penjara bawah 
tanah, tapi Mikan bukanlah tipe yang melakukan itu. Dia tipe yang mengejar badai. Dengan 
Mikan mengikuti pasangan itu, para petualang bersenang-senang dengan pesta monster 
pertama mereka dalam beberapa saat. 

------ Resor mata air panas di desa Rabbi. 

"Nyonya, apa mahakarya oriental ini ...!?" 

Kelompok beruntung yang terdiri dari tiga puluh istri bangsawan secara kolektif terpesona 
pada segala hal tentang resor, dari aura fantastik dan lonceng angin yang berdering hingga 
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angin sepoi-sepoi, hingga lantai berpelitur yang menunjukkan pantulan mereka dan kelinci 
cantik dalam pakaian terbuka ... Tidak ada yang seperti fasilitas ini di tempat lain di negara 
ini, bahkan mungkin tidak di seluruh dunia ini. 

"Silahkan. Ini adalah pintu yang disebut Fusuma. " 

"D-Pintu ...? Jika ini disentuh setiap kali seseorang memasuki ruangan ...! " 

"Keindahannya bersinar lebih cerah saat digunakan." 

Nyonya membalas senyuman penuh percaya diri pada para wanita yang menggumam. 
Berkat penjelasan Tahara yang mendetail, Nyonya sekarang dengan lancar menjelaskan 
fasilitas resor. Dia bukan hanya satu-satunya penyedia tiket figuratif untuk fasilitas 
tersebut, tetapi juga perintis pengetahuan bagi para wanita. Kekuatan dan pengetahuannya 
tentang fasilitas hanya meningkatkan karismanya di dalamnya. Dengan kelompok yang 
mengobrol di belakangnya, Nyonya melanjutkan menuju mata air panas. Di sana, dia 
semakin heran melihat mereka di toko. Begitu mereka mengalaminya ... mereka tidak akan 
pernah bisa benar-benar meninggalkan fasilitas itu. Mereka tidak akan pernah bebas 
darinya. 

(Nyonya itu punya karakter tertentu.) 

Tahara keluar dari Stealth Stance dan menampakkan dirinya berdiri di pojok lorong. 
Masing-masing dari tiga puluh istri bangsawan itu adalah pemimpin rumah mereka, orang-
orang yang mengenakan celana dalam pernikahan mereka. Untuk dipuja sebagai pemimpin 
di antara mereka bukanlah hal yang mudah. Dia benar-benar seorang permaisuri. 

(Sebentar lagi, kita mungkin memiliki banyak harta karun di tangan kita ...) 

Menggaruk kepalanya, Tahara menyalakan sebatang rokok. Yang benar adalah bahwa 
menginap semalam di resor ini tidak semahal itu, karena Raja Iblis menyatakan bahwa 
'koin emas cukup.' Meskipun setara dengan $ 1000 mungkin tampak mahal, itu adalah 
tawaran yang luar biasa mengingat fasilitas yang menyertainya. Masalahnya, harga untuk 
tinggal itu sendiri tidak terlalu penting. Untuk meningkatkan reputasi Raja Iblis, harga yang 
tercantum paling baik dijaga agar tetap sebanding dengan hotel kelas atas di kota lain. 
Keuntungan riil akan datang dari arahan yang terjadi di bawah permukaan. Sebuah 
kesepakatan telah dicapai dengan Nyonya bahwa dia akan membagi barang dan uang apa 
pun yang pasti akan dikirimkan kepadanya. Tidak perlu pengaturan harga yang tidak 
masuk akal. Awalnya, Nyonya telah menjelaskan bahwa dia tidak menginginkan satu koin 
perunggu, selama dia bisa tinggal di resor, tetapi Raja Iblis bersikeras bahwa kedua belah 
pihak harus menang untuk menahan tawar-menawar. Dengan enggan, Nyonya menyetujui 
desakan Raja Iblis. Saat dia mengembuskan asap yang enak, Tahara mengingat 
pertemuannya dengan Sekretaris, satu-satunya pria yang berdiri di atasnya. 

Dengar, Tahara. Setiap barang lokal yang Anda peroleh, jual ke pedagang bernama 
McBonald di kota Yahooo, jauh lebih rendah dari harga pasar. Bangun hubungan yang baik 
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dengannya. Lebih mendesak untuk membangun satu kemitraan yang dapat dipercaya 
daripada membuat jaring yang luas. Buat dia berpikir bahwa suatu hubungan akan 
menghasilkan banyak uang. 

Jadi, rencananya dia membeli barang kita dengan harga bagus dengan uang yang kita bantu 
dia hasilkan? 

Tentu saja. Dalam bisnis, kepercayaan dibangun dari menghasilkan uang bagi mitra Anda 
sebelumnya, dan terkadang lebih dari, diri Anda sendiri. 

Masuk akal. Dan apa yang kita lakukan dengan uang yang kita hasilkan ...? 

Gunakan semuanya untuk meningkatkan dan memperluas desa Rabbi. Jelas bahwa 110 
medali emas tidak akan dipotong setelah beberapa saat. Dan jangan berhemat pada 
makanan, tempat tinggal, pakaian, dan gaji kelinci. Kami akan membuat hujan emas di desa 
ini. 

... Apakah itu bagian dari 'mengumpulkan reputasi', Pak Sekretaris? 

Itu sebagian dari itu, setidaknya ... 

Di situlah percakapan mereka berakhir sebelum Raja Iblis menuju utara. Sementara baris 
terakhir Raja Iblis menyarankan beberapa implikasi, dia tidak benar-benar memiliki 
subteks apa pun dalam pikirannya. Dia hanya berpikir bahwa bisnis mereka tidak akan 
bertahan jika rumah atau pakaian karyawan Bunnie mereka compang-camping. Namun, 
Tahara menyimpulkan arti lain darinya. 

(Membuat hujan emas di desa yang rusak ini? Itu adalah presentasi kekuatan dan 
kecakapan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Semua desa di sekitarnya akan sangat 
cemburu. Mereka pada akhirnya akan mempertanyakan kompetensi tuan mereka sendiri.) 
Perpajakan yang berat tanpa keuntungan apa pun ... Hidup yang suram. Dan di sisi lain, 
rumputnya berwarna emas. Siapa yang bisa bertahan? 

(Ini adalah invasi tanpa kekerasan, dengan lapisan gula yang bagus dan tebal di atasnya.) 

Tahara mengingat kalimat tertentu. Bahkan dengan otaknya, dia berjuang untuk 
memahami dengan tepat apa artinya. 

Saya berencana untuk pergi ke arah berlawanan dari Empire. 

"Baiklah ... maksudku, ini bukan kesepakatan busuk." 

Cara Kekaisaran, secara alami, adalah pendudukan yang kejam. Invasi yang sedang 
dikerjakan Raja Iblis sekarang, bagaimanapun, memiliki warna yang berbeda. Nyatanya, ini 
adalah jenis invasi yang akan membuat penduduknya memohon agar desa mereka diambil 
alih pemerintahan mereka. 
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"Gra hah ha! Tuan Sekretaris sama menakutkannya seperti biasanya. Saya harap saya tidak 
pernah melewati jalannya. " 

Mematikan rokoknya di asbak portabel, Tahara melangkah keluar dari resor. Dia masih 
punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. 

Inspeksi Tahara 

Sejak kelompok istri bangsawan dibawa ke pemandian air panas oleh Nyonya, mereka 
berada dalam kegelisahan. Mereka yakin, setelah melihat ubin tanpa noda, banyak bak, uap 
yang memenuhi area itu, pemandian yang semarak, dan pancuran yang mengeluarkan air 
panas dengan menekan sebuah tombol ... bahwa mereka berada di surga dongeng yang 
bonafide. 

"Sabun apa ini !?" 

"Rambutku ... Rambutku yang kering semuanya terhidrasi ...!" 

"Ooh ... aku hanya ingin meleleh di bak mandi busa ini ..." 

"Batu ... mandi ...? Aku belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya ... " 

Kelompok itu tampak takjub, bingung, dan gembira tanpa henti. Bagaimana mereka bisa 
membantunya? Mereka berada di surga di mana semua impian mereka menjadi kenyataan. 
Tanah perjanjian yang diimpikan semua wanita. Saat Nyonya menjelaskan fasilitas untuk 
satu istri pada satu waktu, kelinci betina masuk sesekali dengan gelas air dan jus, masing-
masing didinginkan dengan banyak es. Di bak mandi yang menghadap bintang, para tamu 
dapat meminta anggur dingin dan bir putih juga. Surga ini melelehkan mereka dari dalam 
dan luar. 

(Tidak ada jalan keluar sekarang, nona ...) 

Nyonya tersenyum saat dia berendam di pemandian herbal favoritnya, Green Forest. 
Senyumannya tidak terlalu jahat. Lebih seperti seringai seorang anak yang berhasil 
melakukan lelucon. Pengetahuan tentang fasilitas yang seperti mimpi ini saja sudah sangat 
berharga. Terlebih lagi, para wanita ini adalah tamu perdana. Mereka bangga akan fakta itu, 
dan membual tentang pengalaman mereka kepada semua orang di sekitar mereka sampai 
telinga mereka lepas. Dalam masyarakat bangsawan di mana kebaruan dihargai, fakta 
bahwa mereka telah mengalaminya pertama kali akan menguntungkan para wanita ini di 
jalan. Iklan gratis. 

"Aku tidak akan pernah meninggalkan kamar mandi ini ...!" 

"Dan aku tidak akan meninggalkan pemandian listrik ini ... Ooooh!" 

"Mandi dalam ini sangat menenangkan." 
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"Kumohon ... Aku juga ingin mencoba mandi itu." 

"Tidak! Bak ini milikku! " 

Menyaksikan pertengkaran kelompok seperti siswi, Nyonya tidak bisa menahan tawa. Dia 
memiliki cukup kesadaran diri untuk mengetahui bahwa, jika dia tidak mengenal Luna, dia 
kemungkinan besar akan berakhir di antara wanita-wanita ini. 

(Membagi di tengah ...) 

Nyonya menduga bahwa biaya rujukan untuk fasilitas ini akan menjadi jauh lebih mahal 
dari yang mereka bayangkan. Mengapa membaginya di tengah? Nyonya ingat dia 
menanyakan Tahara pertanyaan itu. Pada saat yang sama, dia ingat mata Tahara yang 
mengantuk dan sikapnya yang terlihat lalai. 

(Isami Tahara. Dia pria yang menakutkan ... Dan yang tampan.) 

Nyonya merasakan teror tentang dia. Tangan kanan Raja Iblis pasti akan membunuh siapa 
pun yang diperintahkan perintahnya tanpa belas kasihan. Bahkan jika targetnya adalah 
malaikat literal. Dan cahaya biru bersinar jauh di dalam matanya yang muncul sesekali ... 
Itu adalah sesuatu yang tidak pernah membuat seorang wanita lelah. 

(Meskipun, itu masih tidak bisa menahan daya pikat Raja Iblis ...) 

Untuk wanita seperti Nyonya, yang telah melihat banyak pria pada masanya, baik Raja Iblis 
maupun Tahara adalah spesimen yang sangat indah. Daya pikat mereka, kombinasi 
maskulinitas yang menetes dan bahaya yang mengancam nyawa, bisa dibilang ajaib. Saat 
aroma hutan menyelimuti dirinya, suara Tahara terulang kembali di kepalanya. 

Membaginya di tengah berarti kita makan di ember yang sama. Paling tidak, kita tidak perlu 
terlalu khawatir ditikam dari belakang. Saya yakin Anda sudah familiar dengan hal-hal 
semacam ini. 

Dia benar. Tidak ada yang cukup bodoh untuk menendang pasangan mereka dari jungkat-
jungkit saat mereka menginginkannya terus berjalan. Mereka akhirnya akan kehilangan 
diri mereka sendiri. 

Selain itu, memindahkan uang mati bukanlah hal yang buruk. Jika orang-orang di atas tidak 
melakukan apa-apa selain duduk di atas uang mereka, ekonomi akan berhenti dan mulai 
membusuk, dan orang-orang di bawah akhirnya menderita. Begitulah cara kerjanya, tidak 
peduli di dunia mana Anda berada. 

Nyonya melihat Raja Iblis sebagai seseorang yang akan memaksa roda ekonomi untuk 
berputar, mengubah uang mati menjadi sarana dan vitalitas bagi rakyat jelata. Di satu sisi, 
Nyonya tidak salah paham. 

(Raja Iblis itu pada akhirnya akan membawa negara ini dan seluruh benua dengan badai ...) 
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Nyonya tidak keberatan dengan itu. Bahkan, dia mendukung penuh usahanya. Sejauh yang 
dia bisa ingat, Nyonya selalu mengutuk tubuh lahirnya, dan berdoa kepada Malaikat untuk 
mengubahnya. Doa-doanya yang mengerikan tidak pernah dijawab, sampai Raja Iblis, 
seseorang yang lebih gelap dari kehampaan, telah mengalahkan takdirnya. Suara yang 
dalam terdengar di telinganya. 

( Selamat datang ... di duniaku. ) 

Setiap kali itu terjadi, Nyonya disetrum dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena takut 
akan hal yang tidak diketahui. Tetap saja, suaranya membawa gema mistis yang 
meyakinkan Nyonya bahwa dia akan dibimbing sampai akhir. 

(Raja Iblis itu adalah malaikatku ...) 

Menurut legenda, Raja Iblis adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Anehnya, nama 
malaikat yang jatuh Lucifer (yang dikatakan memberontak melawan Cahaya Agung di masa 
lalu) adalah 'Raja Iblis.' Nyonya tidak bisa tidak membayangkan malaikat yang jatuh ketika 
dia melihatnya tanpa gentar berseru bahwa dia membuat semua yang dia katakan menjadi 
kenyataan. Dia yakin bahwa Raja Iblis yang dia kenal tidak akan memiliki masalah 
melawan surga. Nyatanya, dia pasti akan mencengkeram langit dengan tenggorokannya, 
menjepitnya ke tanah, dan mencoba membengkokkannya agar tunduk. 

(Seorang malaikat dan Raja Iblis, sekaligus. Aku bisa mencari seluruh dunia dan tidak 
menemukan orang lain seperti dia ...) 

Nyonya itu tenggelam ke dalam bak mandi ketika dia membayangkan hal-hal seperti itu. 
Aroma hutan diam-diam menyusulnya. Dia menikmati sensasi berbaring di bak air panas di 
tengah hutan. 

------Tempat konstruksi di desa Rabbi. 

Untung konstruksi ini sedang berlangsung. 

"Kami hampir tidak bisa bertahan selama musim perang ..." 

Masih dalam Stealth Stance, Tahara berjalan mengelilingi desa. Sementara sebagian besar 
pekerja adalah tukang kayu dan pekerja konstruksi penuh waktu, ada beberapa petualang 
di antara mereka juga. Kekuatan fisik dan vitalitas mereka sangat cocok untuk pekerjaan 
kasar, dan gaji mereka dari desa adalah lima medali perunggu. Dengan pasar saat ini, 
merupakan kesepakatan yang manis bagi mereka untuk mendapatkan sebanyak itu tanpa 
mempertaruhkan nyawa mereka. Tentu saja, tukang kayu penuh waktu yang 
berspesialisasi dalam jenis pekerjaan ini setidaknya menghasilkan dua kali lipat. Wajar jika 
ada selisih gaji antara para meathead dan para profesional yang telah menghabiskan waktu 
bertahun-tahun untuk mengasah teknik mereka. Mungkin, di dunia mana pun, cara cerdas 
untuk hidup adalah dengan melakukan pekerjaan harian dan mendapatkan pengalaman 
serta teknik di bidang itu. 
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Dalam hal ini, bertualang adalah kebalikan dari pekerjaan biasa. Karena tidak ada 
petualang yang akan merayapi penjara bawah tanah sendirian, jarahan setiap hari harus 
dibagikan, yang membuat pekerjaan itu semakin tidak stabil. Merayapi ruang bawah tanah 
dengan tim dua puluh orang, misalnya, akan jauh lebih berbahaya daripada pergi dengan 
pesta yang lebih kecil, tetapi bayaran yang diharapkan dalam kasus itu tidak akan pernah 
memberi cukup makanan untuk semua orang. Akibatnya, kebanyakan dari mereka 
mengambil ruang bawah tanah dalam tim beranggotakan dua hingga empat orang, karena 
itu memberikan keseimbangan yang masuk akal antara keamanan dan bagian jarahan. 
Banyak pemula tewas saat menyerbu ke dalam penjara bawah tanah sendirian, dan tidak 
jarang mendengar beberapa petualang menjadi sombong dan turun dengan tim yang 
terlalu kecil, hanya untuk tidak pernah kembali. 

"Pemandian umum di sini luar biasa!" 

"Kamu mengatakannya. Saya hampir ingin pindah ke sini hanya untuk itu ... " 

"Mereka tidak akan membuat penginapan, ya?" 

Saat dia mendengarkan percakapan orang-orang, Tahara memeriksa kemajuan konstruksi 
secara detail. Dia memberikan perhatian khusus pada jalan yang menjadi tulang punggung 
desa. Dia membuatnya diaspal dengan batu berkualitas baik dan berulang kali dilapisi 
dengan sihir untuk memastikannya tidak akan retak. Ini karena dia yakin banyak gerbong 
yang akan mondar-mandir di atasnya. 

(Saya lebih baik menambah jumlah gerbong shuttle ...) 

Seperti yang ditunjukkan para petualang, desa itu tidak memiliki penginapan. Para pekerja 
diangkut melalui gerbong dari Kota Suci dan Yahooo. Mereka juga iklan hidup. Untuk 
menyebarkan dari mulut ke mulut, Tahara harus menyuruh para pekerja kembali ke kota 
mereka setiap hari. Mereka akan kembali ke kota mereka dan bercerita tentang pemandian 
umum, mengatakan bahwa ada pekerjaan yang tersedia di desa Rabbi, dan berbicara 
tentang konstruksi skala besar yang misterius yang sedang berlangsung. Biasanya, ini akan 
terlihat samar jika bukan karena Luna yang bertanggung jawab atas desa dan 
pembangunannya. Dengan kewenangannya sendiri, proyek tersebut tiba-tiba menjadi 
pengembangan publik. Sama seperti citra Paman Sam yang dapat diandalkan, ini memberi 
para pekerja ketenangan pikiran. 

(Berbicara tentang Perawan Suci ...) 

Tahara tiba di daerah pemukiman Kelinci dan menemukan Luna berdiri di atas sebuah 
kotak kayu, terlihat sangat penting. Mereka sedang dalam proses memindahkan pertanian 
ke daerah ini, tetapi tanah yang jauh lebih baik sedang digunakan. Itu bukan tanah biasa, 
tapi tanah yang sangat bergizi yang disebut 'Sesuatu yang Coklat Kemerahan.' Mereka 
selanjutnya mencampurkan banyak pupuk Kekaisaran. Tanaman apa pun akan tumbuh di 
tanah ini. 
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(Saya ingin menanam semua jenis sayuran, jujur saja ...) 

Tahara lebih suka menyebar luas di pasar dengan menjual hal-hal seperti kubis, mentimun, 
terong, kentang, lobak, dan bawang di samping wortel, tetapi wortel sejauh ini merupakan 
tanaman paling populer di pasar. Karena hanya kelinci yang berhasil menumbuhkannya, 
mereka memiliki monopoli penuh. Akibatnya, Tahara dipaksa untuk mencapai kesimpulan 
bahwa menanam wortel adalah tindakan yang paling menguntungkan. 

"Buatlah wortel elegan yang sesuai dengan namaku!" 

"... Bagaimana tanaman seharusnya menjadi elegan?" 

"Ahh! Jangan muncul begitu saja! Dasar penguntit! " 

"Mengapa aku menguntitmu, gadis kecil ...?" 

Menyalakan rokoknya, Tahara menyaksikan Bunnies dengan gembira di tempat kerja. Dia 
telah mengganti tim pertanian dan tim pekerja fasilitas saat ini, tetapi berencana untuk 
menugaskan setiap kelinci secara permanen sesuai dengan bakat dan preferensi. 

"Kita mungkin bisa membuat pertanian lebih besar ... Pekerjaan yang mengesankan," 
Tahara bergumam sambil mengembuskan asap. 

Kelinci terlalu produktif untuk jumlah mereka. 'Memiliki bakat untuk bekerja di pertanian' 
akan menjadi pernyataan yang meremehkan. 

(Saya yakin bumi dan tanaman mencintai kelinci sama seperti mereka mencintai mereka 
kembali ...) 

Itu adalah kesimpulan yang hanya bisa dicapai oleh Tahara, sebagai seseorang yang 
dicintai tanpa syarat oleh semua senjata api. Selama pertandingan, menodongkan pistol ke 
pria ini adalah ide yang buruk. Senjata sering macet, menyebabkan serangan meleset. 
Kasus terburuk, pistol itu akan macet dan menghancurkan dirinya sendiri. 
Mempertimbangkan bahwa senjata utama Game tidak dapat digunakan untuk melawannya, 
Tahara adalah musuh yang paling merepotkan di luar sana. Meskipun dia entah bagaimana 
populer di kalangan pemain wanita, dia akan selalu diejek oleh para pemain pria dengan 
komentar seperti: 'Sister-lover!' 'Lihat wajah menyebalkan itu!' atau 'Mati saja, sudah!' 

"J-Jadi ... Kapan dia kembali?" 

"Hm?" 

"K-Kamu tahu! K-Kapan dia ...!? " 

"Oh, Pak Sekretaris? Jeesh, kamu dan Yu ... " 
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Tahara menggeleng, jengkel. Bosnya adalah magnet cewek, seperti biasa. Bahkan di dunia 
asli Tahara, Raja Iblis adalah salah satu, jika bukan, orang paling terkenal di seluruh dunia. 
Sebagai pembawa acara dan master Game, dia sering muncul di TV, menempati setiap layar 
di dunia sendirian. Bintang film tidak memiliki apa-apa padanya, sementara penonton 
kebanyakan merasa benci padanya, bukan pemujaan. 

(Maksudku, kurasa orang-orang juga tahu nama dan wajah kita ...) 

Dengan kesepakatan yang sama, penasihat dari Sleepless Castle juga adalah selebritas. 
Mereka memiliki program khusus yang ditayangkan di TV, jadi semua orang tahu nama 
mereka. Masing-masing memiliki karunia astronomi di kepala mereka, cukup untuk satu 
orang menghabiskan sepuluh nyawa di pangkuan kemewahan. Yang Tahara benar-benar 
harus lakukan adalah melihat orang-orang di dunia ini tidak memiliki reaksi tertentu 
setelah melihatnya yakin bahwa dia benar-benar berada di dunia alternatif. 

(Saya ingat sekretaris memiliki beberapa penggemar fanatik ...) 

Seperti yang mungkin terjadi pada banyak selebritas TV-populer, ada klub penggemar 
fanatik untuk mendukung Hakuto Kunai, yang disebut Sembilan (karena nama Kunai 
dimulai dengan Kanji Jepang yang berarti '9'). Mereka akan memakai berbagai topi, pita 
lengan, dan aksesoris yang dihiasi dengan variasi angka 9. Sepanjang sejarah, tidak peduli 
seberapa hina atau jahatnya orang itu, sering kali ada kelompok yang memperlakukan 
tokoh-tokoh terkenal itu seperti selebriti biasa. Akira Ono telah menulis backstory itu 
untuk menambahkan sedikit humor gelap, yang tentu saja menjadi kenyataan di dunia 
Empire. 

"Kurasa kau salah satu dari Sembilan, gadis kecil ..." 

"Sembilan?" 

"Sudahlah. Aku akan memberitahunya bahwa kamu merindukannya. " 

"WW-Siapa yang melewatkan siapa, tepatnya !? Saya tidak peduli jika dia tidak pernah 
kembali! " 

"Uh huh." 

Tahara menepisnya saat dia berjalan lebih jauh ke daerah rakyat jelata. 
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Para Penasehat 

(Baiklah, orang biasa ini benar.) 

Tahara mengangguk puas saat dia melihat sekeliling ke banyak bar dan warung makan. 
Area ini memiliki pemandian umum di sudut terjauh, dan bisnis pop-up ini berbaris rapat 
di jalan menuju pemandian. Pada malam hari, area tersebut bersinar terang seperti festival 
musim panas Jepang. 

Sebagian besar restoran dan toko di bagian ini merupakan bangunan sederhana dengan 
barang dagangan sederhana. Perlu juga dicatat bahwa tidak ada sewa untuk tempat usaha 
yang dibangun di daerah ini -- pendapatan apa pun langsung masuk ke kantong penjual. 
Sebagai gantinya, Tahara telah memperingatkan mereka, setiap bangunan yang tidak 
populer akan didaur ulang tanpa ampun. Hanya mempertahankan bisnis populer akan 
meningkatkan kualitas distrik secara keseluruhan. Namun, dia tidak mengharapkan 
pendapatan moneter dari area ini; hanya lebih banyak orang dan energi di desa. 

"Tron, mereka telah menusuk Raging Chickens di sana!" 

"Saya ingin memakannya!" 

Dia memperhatikan Aku dan Tron dengan senang hati berkeliling di sekitar kios makanan, 
dan tidak bisa tidak bertanya-tanya ... Apa kesepakatan Aku? 

(Tron, aku mengerti.) 

Dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kekuatan misterius untuk melihat orang 
dengan warna-warni. Tahara dapat melihat bagaimana talenta itu dapat menarik bagi 
Sekretaris dan layak untuk diundang. Tahara melihatnya sebagai sifat dan tugas Sekretaris 
untuk menimbun siapa pun dengan bakat yang tepat, tidak peduli seberapa keras mereka 
sebagai penjahat. Tapi, sejauh yang Tahara tahu ... Aku tidak punya bakat seperti itu. 

(Dia hanya seorang anak kecil ... Atau adakah sesuatu tentang dia yang tidak saya lihat?) 

Tahara tidak mengerti. Faktanya, Hakuto Kunai tidak akan pernah melirik Aku lagi. Itu 
sebabnya hal ini sangat membingungkan Tahara, yang sama sekali tidak tahu kalau Akira 
Ono sedang menghuni tubuh Kunai. Siapa pun yang kurang maha tahu tidak akan mencapai 
kesimpulan bahwa Hakuto Kunai membuat Aku tetap ada karena Akira Ono di dalam 
dirinya menyukai dia. 

(Bagaimanapun, dia adalah kargo kami yang berharga.) 

Jika Tahara harus memilih satu orang untuk dilindungi di desa ini, dia akan memilih Aku 
tanpa ragu-ragu ... bahkan dengan mengorbankan nyawa orang lain. 

(Dia juga tidak seperti Ren atau Akane ...) 
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Hakuto Kunai menyukai yang berbakat, bahkan jika mereka masih anak-anak. Dia 
mengundang siapa pun yang bakatnya dia kagumi ke Sleepless Castle dan memberi mereka 
status yang sesuai. Tahara tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa pasti ada sesuatu 
yang luar biasa tentang Aku. 

(Maksudku, dia bukan anak nakal. Kurasa aku akan menganggapnya sebagai 'Favorit 
Sekretaris' untuk saat ini.) 

Tahara menuju ke rumah sakit lapangan. Di sarang penyihir, sudah ada banyak sekali 
pasien, kebanyakan dari mereka menderita dalam kemiskinan. Setelah Tahara 
menjalankan gerbong ke kota-kota dan desa-desa tetangga yang mengiklankan perawatan 
medis murah, tempat itu penuh sesak. 

"Saya tidak sakit kepala sejak meminum obat itu ..." 

"Memar saya tidak sakit lagi sejak saya meletakkan Salonpass itu di atasnya ...!" 

"Dokter Yu ... Dia terlalu cantik ..." 

"Dia hanya perlu menyentuhku untuk ..." 

Meskipun jumlah mereka masih sedikit, ada beberapa bangsawan di sana melalui 
hubungan mereka dengan Nyonya. Setiap orang yang dirawat telah menyebarkan rumor 
bahwa Yu adalah dewi penyembuhan. Tentunya, namanya akan segera menyebar ke 
seluruh Holylight. 

"Kecantikannya mengingatkanku pada bulan!" 

Mungkin pantulan bulan di atas air yang tenang. 

"Tapi bangunan itu luar biasa ... Ini menunjukkan kekayaan dan kekuatan Raja Iblis yang 
Nyonya bicarakan." 

"Siapa yang peduli dengan bangunan itu !? Di usia tuaku, aku jatuh cinta lagi ...! " 

Sebagian besar, rumah sakit itu diterima dengan baik. Sementara harga terjangkau dan 
perawatan tanpa cela berperan, kecantikan Yu tampaknya menguasai hati orang-orang 
lebih dari apapun. Bagi Tahara, yang tahu bagaimana dia di dalam, itu tidak lucu. Tapi bagi 
para pasien, dia tampak seperti dewi keselamatan. Faktanya, Yu telah menggunakan 
berbagai obatnya untuk setia menyembuhkan orang-orang ini. Yah, dia merawat mereka ... 
tetapi baginya, setiap hari dipenuhi dengan eksperimen, penemuan baru, dan kegembiraan. 
Selain meresepkan obat, Yu juga melakukan operasi. Lapisan peraknya adalah pasien tidak 
dapat melihat wajah Yu karena mereka dibius. 

(Aku yakin setiap hari seperti mimpi bagi Yu ...) 
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Marmot berbaris keluar pintu untuk datang menemuinya setiap hari. Dia pasti sangat 
gembira. Tentu saja, dia menyembuhkan semua orang dengan benar, jadi tidak ada yang 
kalah di sini. 

(Saya tidak peduli jika saya terkena flu, saya tidak pernah menginjakkan kaki di sini ...) 

Bayangkan saja itu membuat tulang punggung Tahara menggigil. Rasanya seperti dia akan 
mempermainkan otaknya, bukan hanya tubuhnya ... Bahkan, dia bisa. 

(Saya kira sudah waktunya untuk mengurus hal lain sekarang ...) 

------Di luar desa Rabbi. 

Malam itu, Milligan sedang bersembunyi di semak agak jauh, mengamati desa Rabbi 
dengan seksama. Desa itu tidak seperti desa terpencil yang diingatnya; rasanya seperti 
sedang melamun. Tempat yang rusak itu berubah menjadi sesuatu. Apa itu, dia tidak tahu. 
Milligan adalah tentara bayaran yang terampil dan kekuatan yang tangguh di medan 
perang, tapi tidak lebih. Dari luar, dia hanyalah seekor anjing gila yang sedang menyerang 
orang-orang yang lebih lemah darinya. 

(Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya masih bisa merebut beberapa kelinci kecil.) 

Dia menyukai gadis-gadis muda. Satu-satunya saat dia benar-benar merasa hidup adalah 
ketika dia memukuli dan menghancurkan gadis-gadis itu, memperlakukan mereka seolah-
olah mereka mainan saat mereka memohon kepada orang tua mereka. Dia hidup hanya 
untuk hobi ini sekarang. Bahkan baginya, seorang gadis Bunnie akan menjadi yang 
pertama. Karena ada banyak legenda tertinggal bahwa kelinci dipuja oleh Malaikat 
Bijaksana, mereka dihormati namun dijauhkan. Namun dia akhirnya diberi lampu hijau 
oleh Dona, bosnya. 

Ketika Milligan mengambil langkah maju dalam kegembiraan yang luar biasa, sebuah suara 
melengking menyela dia. Suara aneh yang acuh tak acuh yang hampir membuat 
pendengarnya merasa santai juga. 

"Hey saudara. Kemana tujuanmu? " 

"... Hm?" 

Milligan berbalik ke arah suara itu dan menemukan seorang pria sedang berbaring di 
papan di atas pagar desa. Menilai dari batang logam aneh di tangannya, Milligan 
menetapkannya sebagai penjaga. Dia hampir tertawa terbahak-bahak -- dia telah bertemu 
banyak penjaga dalam hidupnya, tetapi belum pernah bertemu seseorang yang tampak 
begitu tidak termotivasi. Seorang penjaga yang sedang bekerja? Akan lebih berguna untuk 
memasang orang-orangan sawah. 

"Maksud saya, saya sudah tahu jawabannya. Tapi seperti, formalitas, Anda tahu? " 
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"Maaf mengganggumu terlambat." 

Milligan pikir yang terbaik adalah memanipulasi si bodoh ini untuk membawanya ke desa 
daripada langsung membunuhnya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa "idiot" ini 
mengarahkan senapan snipernya ke penyusup, siap untuk membunuh ... dia juga tidak tahu 
bahwa tidak ada yang bisa lolos dari peluru itu sekarang. 

"Tersesat dalam kegelapan. Benci untuk memaksakan, tapi ... " 

"Tentu." 

Pop. Milligan mendengar suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Saat itu juga, 
kaki kanannya terlepas, menjatuhkannya ke samping. Milligan kehilangan kesadaran 
karena shock, tapi segera pulih dari rasa sakit. Dia mencoba berteriak, tetapi tidak dapat 
menemukan suaranya. Yu, berdiri di belakangnya, telah menyuntikkan sesuatu ke 
tubuhnya. 

"Hei, Tahara! Jangan merusak sampel saya! " 

"Kau hanya akan merobeknya dan menyatukannya kembali ... Perbedaan yang sama." 

"Anda tidak bisa seenaknya saja ... Anda tidak tahu cara perawatan yang tepat untuk 
marmot!" 

"Mengapa saya ingin tahu itu?" 

Mendengarkan percakapan ini, Milligan dengan putus asa menggerakkan tangannya dan 
berhasil membunyikan alarm menggunakan item sihir berharga yang mengirimkan 
seberkas cahaya ke lokasi yang jauh. Tapi tidak ada tanda-tanda pendukung yang dipikir 
Milligan akan dia bawa. 

"Oh maafkan saya. Teman-teman kecilmu ada di sini. " 

Yu membuka Tas Ransel Cadangannya dengan senyuman dan menunjukkan isinya kepada 
Milligan. Setelah menyaksikan ruang putih yang melengkung di dalam tas itu, Milligan 
diam-diam berteriak. Semua anak buahnya ada di sana, terjerat satu sama lain dalam 
bentuk eldritch. Mereka tidak hanya berdarah dari tempat yang tak terhitung jumlahnya, 
tangan dan leher mereka menekuk dengan cara yang tidak seharusnya, dan ada tanaman 
dengan taring dan jarum yang tidak menyenangkan tumbuh di sekitar mereka, seolah-olah 
menghisap darah mereka. 

"T-Tidak, kumohon ... Memang benar, aku baru saja tersesat ..." 

Air mata mengalir di wajahnya, Milligan dengan putus asa mengaku tidak bersalah. 
Menyadari bahwa kakinya yang hilang tidak lagi sakit hanya memperkuat terornya. 
Ekspresi Yu tetap tidak berubah. Jika ada, senyumnya hanya melebar. Milligan menoleh ke 
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Tahara dengan ekspresi mengerikan, mencari bantuan. Dia hanya bertemu dengan ekspresi 
biasa, seolah-olah dia hanya mendiskusikan apa yang akan dia makan untuk makan malam. 

"Kamu telah mengintip desa kami sejak siang hari." 

"T-Tidak ... aku, tersesat ..." 

"Oh ya? Tron, apa keputusanmu? " 

"Dia berbohong. Bersalah. " 

"Baik? Perutku memberitahuku bahwa dia bajingan bahkan lalat tidak mau makan. " 

Tron muncul entah dari mana, ikut bersenang-senang. Bahkan jika Tahara (tidak mungkin) 
mempercayai Milligan, Yu tidak akan pernah percaya. Dia sama saja sudah mati. 

"Sekarang, mari kita mulai ... Anda akan menjadi bagian dari tanah kami yang sangat 
penting." 

"L-Lepaskan, tolong ... Tolong ...!" 

Yu menjambak rambut Milligan dan menyeretnya pergi. Dia seperti cacing menyedihkan 
yang direnggut oleh monster. 

"Yu, mainkan semua yang kamu mau, tapi dapatkan semua info yang kita butuhkan dulu." 

"Jangan khawatir. Kau tahu aku pandai menyiksa dan bermain sebagai dokter. " 

"Yeesh. Kamu dengar itu, Tron? Saya tidak peduli seberapa sakitnya Anda, jangan 
mendekati tempat itu. Yu, aku tidak yakin ingin tahu jawabannya, tapi ... Apa maksudmu, 
'tanah'? " 

"Saya sedang menanam tanaman baru. Dengan tubuh manusia sebagai makanan, dia 
tumbuh dari darah dan nutrisinya. Dia akan menumbuhkan ... bunga yang indah. " 

"A-Baiklah ..." 

"Aku ingin menghadiahkan sekretaris bunga itu ketika dia kembali dari utara." 

Mendengar ini, Milligan berusaha mati-matian untuk membebaskan diri, tetapi tubuhnya 
tetap tidak bergerak. Seseorang yang berbicara tentang sesuatu yang begitu mengerikan 
memiliki ekspresi seorang remaja yang sedang menulis surat cinta. 

Tahara. Tidakkah menurutmu Sekretaris akan menyukainya? " 

"Y-Ya ..." 
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"Aku tahu itu! Ketika saya mencobanya dengan teman-temannya sebelumnya, saya pikir 
bunga itu menjadi lebih semarak ketika saya menyebabkan tingkat rasa sakit tertentu pada 
mereka. Yang ini banyak pekerjaan yang harus dilakukan. " 

"B-Benar ..." 

Meninggalkan ekspresi Tahara yang membeku dan Tron dengan polosnya melambai, Yu 
membawa pupuk barunya dengan sikap gembira. Diseret oleh penyihir, Milligan meremas: 

"A-aku tidak tahu, tidak apa-apa ... Aku baru saja diberitahu aku bisa datang dan bermain!" 

"Jangan khawatir ... Aku akan memastikan kamu menceritakan semuanya padaku. 
Misalnya, saya memiliki keterampilan yang disebut Sensor, yang memungkinkan saya 
memanipulasi informasi. Manusia, dalam arti tertentu, hanyalah kumpulan informasi. " 

"A-Apa yang kamu ...?" 

"Ambil umurmu. Itu adalah sebuah informasi. Jika saya memanipulasinya untuk 
menjadikan Anda delapan, Anda akan menjadi anak kecil lagi, bersemangat untuk 
menceritakan semuanya. Ooh, aku juga bisa memanipulasi jenis kelaminmu. Bisa juga 
menyenangkan untuk memanipulasi siapa orang tua Anda. Begitu aku ibumu, kamu akan 
terbuka padaku. " Yu menjelaskan keahliannya seperti seorang guru memberikan 
pelajaran. Dengan setiap contoh baru, lebih banyak darah terkuras dari wajah Milligan 
sampai dia tampak seputih hantu. Awalnya, skill Sensor diciptakan untuk mengatur ulang 
jumlah pembunuhan seseorang untuk bertahan dari serangan kuat yang menghasilkan 
lebih banyak kerusakan semakin tinggi jumlah pembunuhan musuh mereka, seperti Zero's 
Righteous Hero dan Do or Die. Tapi, karena setiap cerita latar kecil menjadi hidup di dunia 
ini, keahliannya memiliki lebih banyak kegunaan sekarang. Kemampuan untuk 
memanipulasi informasi apa pun dapat digunakan untuk kebaikan yang luar biasa atau 
kejahatan yang mengerikan. 

"Saya ingin membuat Sekretaris bangga, jadi saya mengandalkan Anda. Aku akan berusaha 
keras juga! " 

"H-Helb ..." 

"Hah ha ha ha! Kamu orang bodoh!" 

Yu akhirnya tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan menyedihkan Milligan. Sisi 
penyihirnya akhirnya keluar. 

"Tidak ada yang akan membantumu. Apakah Anda pernah membiarkan seseorang pergi 
karena mereka berteriak minta tolong? Saya rasa tidak. Jadi, saya juga tidak membantu 
Anda. Mengapa saya harus? Anda akan mati, dan bukan sebagai manusia, tapi sebagai 
tumbuhan. Anda akan segera melupakan semua kata-kata Anda. " 

"T-Tidak ... Tidaaaaak!" 
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"Oh, itu tangisan yang bagus. Saya telah berpikir akhir-akhir ini. Bahkan seekor semut tidak 
boleh tidak menghormati Sekretaris dengan mengotori sol sepatunya. Semut harus 
membuka jalan untuknya. Apakah kamu tidak setuju? " 

Saat dia dengan gembira melanjutkan, dia menyimpan Milligan dan kakinya yang robek ke 
dalam Ransel Cadangannya. Keesokan paginya di desa Rabbi damai, seolah-olah tidak 
terjadi apa-apa. Faktanya ... tidak ada yang terjadi sama sekali. 

Pisahkan Macan Kelaparan 

Seorang gadis yang tampak seperti petani sedang berjalan melalui kota Yahooo. Namanya 
Hanzo, kepala spionase Kerajaan Baru Xenobia. Dia memasuki sebuah rumah dan melepas 
semua pakaiannya. 

(Ini akan menjadi lebih buruk dari yang saya kira ...) 

Mengingat kejadian di masa lalu, gadis itu menghela nafas sedikit. Dia telah mengunjungi 
desa Rabbi dengan kedok mengirimkan surat dari seorang ksatria yang tampak mulia ... 
Seperti yang diarahkan oleh Kongming, tentu saja. 

(Gedung itu ...) 

Ketika dia melihat Hot Springs Resort, sebuah bangunan di tanah airnya muncul di 
benaknya. Itu luar biasa. Nenek moyangnya telah mewariskan, dari generasi ke generasi 
mendongeng, bahwa mereka berlayar melintasi lautan yang sangat panjang dari timur 
jauh. Legenda telah memudar dari generasi ke generasi, tetapi Hanzo tidak bisa tidak 
mengingatnya setelah melihat konstruksi itu. 

(Dan pria yang sulit dipahami itu ...) 

Ekspresinya berubah jijik saat dia mengingat wajah menyeringai. Rasanya seperti 
menancapkan paku ke lumpur saat berhadapan dengan pria itu. Dia datang jauh-jauh ke 
desa Rabbi, setelah mendengar bahwa demi-human yang diangkut dulunya adalah pelayan 
Luna Elegant, tapi dia disambut oleh Tahara, bukan oleh Holy Maiden. 

(Dia tampaknya yang bertanggung jawab atas desa. Dan ada apa dengan konstruksi skala 
besar yang sedang terjadi ...?) 

Ada banyak hal untuk direnungkan dan dilaporkan. Saat dia mengatur semua informasi 
baru dalam pikirannya, dia dengan cepat mengenakan pakaian Ninja-nya. Setelah dia 
selesai, banyak bayangan muncul di ruangan itu, entah dari mana. Mereka semua adalah 
gadis yang mengenakan pakaian yang sama. 

"Lady Hanzo, bagaimana hasilnya?" 

"... Jangan panggil aku seperti itu." 
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"Apa ...?" 

"Sudah kubilang panggil aku Cocoa." 

"Nah, itu ..." 

Bayangan itu saling memandang, mencari arah. Hanzo adalah nama yang diberikan kepada 
pemimpin mereka dari generasi ke generasi. Itu tidak pernah diubah sebelumnya. 

"I-Itu adalah nama yang membanggakan yang membawa warisan dari klan kita ..." 

"Aku tidak tahan dipanggil dengan nama yang mengerikan itu!" 

"Aku tidak tahu harus ..." 

"Bayangkan gadis berpipi kemerahan berusia delapan belas tahun ini dipanggil Hanzo! 
Siapakah aku ini, pria berusia lima puluhan dengan bayangan jam lima !? " 

Bayangan lain di ruangan itu diam-diam mendesah pada tipu muslihat Hanzo yang biasa. 
Terkadang itu adalah Kotone, terkadang Touka ... bagaimanapun juga, Hanzo akan 
memaksa bawahannya untuk memanggilnya dengan nama Jepang tradisional yang feminin. 

"L-Lalu ... Nona C-Cocoa ...? Tentang misi ... " 

"Buat itu terdengar lebih manis! Taruh sedikit cinta di dalamnya! Itu artinya cinta di 
hatimu, oke !? " 

"Maaf harus mengatakan ini ... Nona Hanzo, Anda bertingkah seperti ... 'gadis itu'." 

"Jangan panggil aku Hanzo, kataku!" 

Hanzo adalah wanita yang sangat berbakat dalam spionase dan siluman, tetapi karena dia 
dibesarkan untuk hidup dalam bayang-bayang di bawah pelatihan ketat dari pemimpin 
klan mereka, dia sekarang mendambakan semua hal yang feminin. 

"Bagaimanapun ... Siapa pria itu?" 

Mandor desa Rabbi, yang datang dari suatu tempat di Holylight. Karena tidak ada bayangan 
lain yang menemukan jawabannya, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Hanzo. Pria 
itu secara praktis jatuh dari langit suatu hari. 

"Haruskah kita menyelam lebih dalam?" 

"Tidak. Ada wanita aneh juga di sana. " 

Hanya dengan pandangan sekilas, Hanzo tahu bahwa dia berbahaya. Bahkan terasa seperti 
wanita itu menampung ratusan iblis di bawah jas labnya. Hanzo memutuskan bahwa, 
kecuali ada perintah langsung, akan terlalu berbahaya untuk masuk lebih dalam. 
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"Kami akan menjaga jarak dari desa untuk saat ini. Mulailah mengumpulkan rumor di ibu 
kota. " 

Bayangan-bayangan itu segera tersebar, meninggalkan Hanzo sendirian di dalam kamar. 
Dia menutup matanya sebentar, merenungkan Holylight dan perubahan yang dialaminya. 
Desas-desus tentang kemunculan Raja Iblis, tentang Dragonborn yang mengalahkan iblis 
tingkat tinggi, dan sekarang pembangunan skala besar di desa yang rusak. Bahkan Hanzo 
dan pengalaman panjangnya dalam bayang-bayang tidak bisa memahami yang satu ini. 
Satu-satunya hal yang dia tahu pasti adalah bahwa iblis yang kuat telah dikalahkan. 

"Tidak ada gunanya memikirkan hal ini lebih lama lagi ... aku akan menunggu perintah 
kanselir dari sini." 

Saat dia mengatakan itu pada dirinya sendiri, Hanzo menghilang dari kamar juga. 

Sementara itu, kanselir dengan panik sedang menulis sesuatu di kamar pribadi Beatrice. 
Dia akan beralih dari menyilangkan kaki, yang mengintip dari gaun China-nya, menjadi 
terkekeh entah dari mana seolah-olah dia telah dirasuki. Menonton Kongming the Ice-Cold 
Chancellor bertindak seperti ini, Beatrice tidak menahan tatapan jijiknya. 
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"Salah satu skema jahatmu, Senpai?" Beatrice bertanya. 

"Jangan konyol. Saya melakukan semuanya untuk melayani negara kita. " 

"Tidak, bukan kau. Kau seperti melihat orang menggeliat kesakitan di telapak tanganmu. " 

"A-Menurutmu orang macam apa aku ini !?" 

"Kamu bukan manusia. Kamu adalah iblis. " 

"Dasar ... Y-Baiklah, baiklah, Beatrice. Aku akan menjelaskannya padamu. " 

Setelah hampir tidak menahan beberapa kata pilihan dengan memasukkan telapak 
tangannya ke wajahnya, Kongming menjelaskan rencananya saat ini ... Dia menyebutnya 
"Starving Tigers," sebuah strategi untuk mengadu domba dua kekuatan kuat satu sama lain 
seperti harimau kelaparan yang memperebutkan sepotong daging. Tujuan utamanya 
adalah untuk menghabisi kedua harimau sekaligus saat mereka kelelahan karena berkelahi 
satu sama lain. Jika dia berhasil, dia bisa meraup hadiah besar dengan sedikit biaya. Bahkan 
jika dia tidak sejauh mengeluarkan mereka, Kongming akan menganggap rencananya 
sukses jika dia hanya bisa menciptakan semacam irisan antara Tzardom of Light dan 
Holylight yang saat ini bersekutu. Kongming juga menerapkan taktik lain, meskipun ... 

"Sementara kita melakukannya, kita akan membuat celah yang lebih besar antara Tzardom 
dan paladin," kata Kongming, dengan anggun melambaikan kipas lipatnya. Melumpuhkan 
musuh-musuhnya dan merekrut pasukan yang dapat membuat mereka kehilangan 
keseimbangan adalah keahlian dan strategi pilihannya. Diam-diam, dia dengan lembut 
membisikkan ke telinga paladin tentang keseluruhan perilaku rombongan uskup. Dia 
berharap paladin menjadi bosan dan bergabung dengan sisinya suatu hari nanti, tetapi 
hanya menabur benih ketidakpercayaan sudah sangat efektif -- paladin telah berhenti 
muncul di medan perang. 

(Bagaimanapun juga, penting untuk menumpahkan semua perilaku memalukan Tzardom 
...) 

Mata Kongming menyipit lebih jauh, membuatnya tampak licik seperti biasanya. Beatrice 
memalingkan hidung pada pemandangan yang sudah dikenalnya, berdiri dari tempat tidur. 

"Kau benar-benar omong kosong, Senpai. Apakah Anda ingat ketika saya tersandung di 
tengah pesta dansa itu? ... Karena kamu menaruh minyak zaitun di sol sepatu saya? " 

"A-Apa yang kamu bicarakan ...? Anda pasti lelah, Beatrice. " 

"Jangan mencoba dan menyangkalnya! Siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu !? " 

"Beatrice, kamu menderita luka parah di kepala hari itu. Sejak saat itu, kamu mulai 
bercerita tentang masa lalu yang tidak pernah terjadi sama sekali, "kata Kongming, dengan 
tatapan sedih di matanya. 
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Dia mencoba menyikat semuanya di bawah permadani dengan cara ini. 

"Senpai? Pernah dengar pepatah 'pembohong, pembohong, celana Kongming terbakar'? " 

"Berhenti membuat bahasa sehari-hari! Dan jangan berdiri saat aku di sini ... Duduklah. " 

"Apakah itu sangat mengganggumu karena aku lebih tinggi darimu sekarang? 
Melakukannya? Melakukannya?" 

Beatrice memandang rendah Kongming, seolah ingin menggosoknya. Meskipun tidak 
banyak perbedaan dalam tinggi badan mereka, pasti ada perbedaan besar bagi keduanya. 
Melihat Beatrice menatapnya dengan kemenangan puas di wajahnya, bahu Kongming 
mulai bergetar. 

"Jangan meremehkanku, idiot! Aku akan menempatkanmu di tempatmu! " 

"Dan kebenaran terungkap! Seseorang! Ayo penjara kanselir jahat ini! " 

"Kamu akan menjadi orang yang dikurung ...! Kamu ingin makan di toilet lagi !? " 

"Aku benci negara ini! Aku kabur, lihat saja! " 

"Kamu tidak akan lolos ... Bukan kamu ...!" 

Pasangan itu berguling-guling di tempat tidur, terjerat, dan melanjutkan pertengkaran 
mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana skema Kongming akan berjalan. 

Bastille Dungeon: Level 5 ~ 7 

Setelah meninggalkan Partai Monster, kelompok Raja Iblis pergi lebih jauh ke dalam 
penjara bawah tanah dengan kecepatan luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah penjara 
bawah tanah untuk Pemula, jadi petualang peringkat B seperti Yukikaze dan Mikan bisa 
melewatinya dengan mata tertutup. Sementara monster dari level pertama hingga level 
ketiga hampir sama, segera setelah mereka mencapai level 5, monster bernama Raging 
Chicken mengejutkan Raja Iblis. Burung setinggi satu meter itu menyerang mereka entah 
dari mana. Mikan dengan mudah memenggal kepalanya, tapi seekor ayam raksasa yang 
menyerang manusia adalah pemandangan yang mengejutkan bagi Raja Iblis. Baginya, itu 
lebih menakutkan bahwa versi yang diperbesar dari hewan familiar menyerangnya 
daripada harus diserang oleh sesuatu seperti singa atau beruang. 

"Cabut bulunya, potong dagingnya." 

Dengan gembira, Mikan menyanyikan lagunya tanpa suara sembari membongkar 
pembunuhannya. Dalam cara dia dengan cepat mencabut bulu-bulu putih dan mengiris 
dagingnya, Raja Iblis bisa melihat betapa berpengalamannya dia. 

"Berapa harganya?" 
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"... Daging adalah kelezatan orang biasa. Bulu juga memiliki banyak kegunaan. Semuanya 
akan dijual seharga dua koin perak. " 

"Pembunuhan yang cukup bagus." 

Itu berarti untung satu koin perak per anggota di pesta tandem, atau lima medali perunggu 
di pesta empat orang. Meskipun itu tampaknya tidak cukup untuk mempertaruhkan nyawa 
seseorang, itu bisa dengan cepat berubah ketika lebih banyak monster yang muncul. 

Sementara itu, selama percakapan mereka, Mikan terus membongkar monster tersebut 
dengan keahliannya. 

"Saya terkesan, Mikan. Itu kerja bagus. " 

"Heh. Jika Yang Mulia Porter membongkarnya, kita bisa berburu lebih banyak lagi tanpa 
membuang waktu ... Tapi hanya berbicara sendiri. " 

Tatapan tajam dan sarkasme Mikan sepertinya tidak mempengaruhi Raja Iblis. Lagipula dia 
tidak benar-benar membawa harta rampasan mereka. Dia baru saja melemparkannya ke 
dalam kereta Yukikaze. 

"Baik! Semua selesai!" 

"...Terima kasih. Pemutihan. " 

Dengan mantra pembersihan Yukikaze di tangannya, Mikan tampak segar. Mereka 
sepertinya adalah tim yang bagus. Melihat mereka, Raja Iblis tidak bisa menahan senyum. 
Sama seperti saat kembali ke arena permainan, menonton tim yang terkoordinasi dengan 
baik bisa sangat menyenangkan. 

Kemudian, suara serak merembes ke udara, seolah merusak momen. 

Ada apa, Mikan? Suara itu memanggil. 

Raja Iblis berbalik untuk menemukan seorang pria gemuk dengan wajah bekas jerawat. 
Segera, dia mengirimkan Komunikasi ke Yukikaze. 

Yukikaze, siapa pria itu? 

... Aku bisa mendengar suara Tuan Fox di kepalaku. Seperti apakah pernikahan itu? 

Apa yang sedang Anda bicarakan? Siapa pria itu? 

... Itu Endjoy, peringkat-D. Dia mengejar ceri Mikan. 

Untuk masing-masing miliknya. 
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Raja Iblis hampir ingin mendoakannya untuk mengejar kuda perunggu ini. Tetap saja, sikap 
Endjoy sepertinya terlalu familiar baginya. 

"Ada apa dengan bahu dingin itu? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya bahwa Anda ada 
di sini? " 

"Hah? Mengapa saya harus melakukan itu? " 

"Ini kau dan aku, sayang. Ayolah." 

"Ew!" 

Sementara Endjoy bertingkah konyol, sikap Mikan cukup keras untuk menyamainya. 
Kemudian Endjoy menoleh ke Raja Iblis dengan gerakan berlebihan 'oh, aku tidak 
melihatmu di sana,' dan senyum sombong dan merendahkan untuk boot. Raja Iblis hampir 
mengukur wajah pria itu, tetapi berhasil mengendalikan amarahnya. 

"Mikan, jangan bilang sekarang kau jadi orang tua ... Ogghhh!" 

Komentar Endjoy dihentikan oleh Raja Iblis dengan ringan menjentikkan kerikil ke 
perutnya. Meskipun dia benar-benar bisa mengendalikan amarahnya, dia tidak menghindar 
untuk memberi pelajaran kepada pemuda yang tidak sopan itu. 

"Apa, sakit perut? Kamu pasti makan terlalu banyak es krim. " 

Komentar Raja Iblis tampaknya tidak mencapai Endjoy, karena dia berjuang untuk 
bernapas sambil menahan isi perutnya. Saat dia berlutut karena rasa sakit yang menyiksa ... 
Kentut keras menggema dari belakangnya. Setelah beberapa saat hening, Raja Iblis 
meludah dengan tawa, yang dia tutupi dengan tenggorokannya yang bersih sebelum 
menenangkan ekspresinya. Dengan nada serius, Raja Iblis berkata: "Membiarkannya robek 
di tengah penjara bawah tanah... Dan kamu menganggap dirimu seorang petualang? Saya 
harus mengatakan, Anda harus menganggap ini lebih serius. " 

"A-Apa-apaan ..." 

"Apa? Apakah itu keahlian khususmu untuk memikat monster hingga bau busuk? " 

"Aku akan membunuhmu...!" 

Ketika Endjoy mencoba berdiri, dengan marah, ledakan kedua dilepaskan. 

"Saya tidak mengerti ... Anda mengecewakan saya," simpul Raja Iblis, seolah-olah dia 
memiliki prospek untuk Endjoy. Tak dapat menahan rentetan hinaan ini, Mikan akhirnya 
tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, Raja Iblis hampir tidak bisa mengingat nama pria itu. 
Jika dia bertanya lagi, dia hanya akan mengingatnya sebagai 'pria kentut.' 

"Ambil senjatamu! Aku akan membunuhmu!" 
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"Betulkah...?" 

Raja Iblis melempar kerikil lain, yang melewati bagian belakang Endjoy. Dengan gesekan 
yang memicu gas ... api yang berguna meletus di celana Endjoy, cukup terang untuk 
menerangi ruang bawah tanah dengan baik. 

"Panas! Panas! Air! Saya butuh air!" 

"Aksi kebakaran, sekarang? Mengapa Anda tidak mempertaruhkan hidup Anda dengan 
melakukan sesuatu yang lebih berguna? " 

"... Selamat menikmati pertunjukan." 

Komentar Yukikaze menyebabkan Raja Iblis mulai tertawa juga. Tertawa di sepanjang 
jalan, party menuju ke level 6, meninggalkan Endjoy untuk berlari dengan panik mencoba 
memadamkan api. 

"Aku akan membunuhmu ... Aku akan membunuhmuuuuu! Agh, panas! " 

Ketika party telah mencapai level 7, Raja Iblis berhenti di jalurnya. Dia telah menerima 
Komunikasi dari Tahara. 

"Saya akan bermeditasi sebentar. Selamat bersenang-senang, kalian berdua. " 

"...Baik. Aku akan melindungimu, Tuan Fox. " 

"Merenungkan? Kamu pikir kamu sangat keren, bukan? " 

Bahkan saat dia menunjukkan rasa jijiknya, Mikan beralih ke Raging Chicken dengan 
pedang panjangnya terhunus. Pada akhirnya, dia sepertinya menikmati penjara bawah 
tanah nostalgia ini. 

Ada apa, Tahara? Keadaan darurat? 

Nah, hanya laporan insiden. Kami merawat orang bodoh yang datang ke desa ini, kemarin ... 
Menurut Yu, dia bekerja untuk bangsawan itu, Dona Dona. Seperti yang Anda rencanakan, 
Pak Sekretaris. 

Butuh waktu cukup lama ... 

Raja Iblis berhasil bersikap tenang. Faktanya, ini pertama kalinya dia mendengar nama 
Dona Dona. Yang bisa dia pikirkan hanyalah lagu yang tak terlupakan. 

Sepertinya dia mengejar kotak musik, seperti yang Anda rencanakan. Kamu selalu pandai 
menggantung umpan yang bagus. Inilah mengapa Anda pergi dan mengiklankan 
ketidakhadiran Anda dengan melintasi perbatasan, bukan? 
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Ha. Itu tidak pernah menjadi niat saya. 

Heh, iya benar! Nah, sekarang kita bisa secara terbuka memanggilnya untuk itu. Apa yang 
Anda inginkan, tambangnya? 

Kami akan menambahkan ini ke map pertemuan kami ketika saya kembali ... 

Baiklah. Sobat, sungguh ... Aku tidak ingin mencari tahu bagaimana rasanya menganggapmu 
sebagai musuh. 

Raja Iblis goyah dan tersandung ke dinding, bersandar di atasnya dengan lengannya. 
Rasanya seperti semua energi tersedot keluar darinya. 

(Apa sih yang dia bicarakan !? Bagaimana dengan kotak musik !?) 

Tentu saja, Raja Iblis hanya menjual kotak musik itu untuk mendapatkan uang, tetapi 
tampaknya Tahara dan Yu telah salah mengira itu untuk semacam skema ... yang rumit, 
menjerat itu. 

(Rasanya seperti aku yang berada dalam jebakan!) 

Raja Iblis, tentu saja, tidak bisa mengatakan itu dengan keras, tetapi memutuskan untuk 
menanyakan sesuatu yang dia ingin tahu. 

Ada yang tidak biasa tentang Luna ...? 

Setelah masalah dengan White, dia ingin memastikan bahwa tidak ada bagian dari 
peristiwa itu yang keluar. Dia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa besar kekacauan 
yang akan ditimbulkan Luna jika dia mengetahui bahwa (meskipun secara tidak sengaja) 
dia telah berbagi kamar mandi dengan saudara perempuannya. 

(Dan dia sepertinya bermasalah ...) 

Dia ingat malam percakapan tertentu yang mereka lakukan. Luna selalu memiliki semangat 
juang dan sisi yang sembrono, tapi sepertinya temperamen itu semakin ekstrim. Raja Iblis 
bisa saja disalahkan untuk sebagian dari itu, mendorongnya untuk bersaing dengan 
saudara perempuannya. 

... Sial. 

Tahara terdiam beberapa saat, tidak bisa berkata-kata, untuk beberapa alasan. Sementara 
Raja Iblis ketakutan bahwa insiden di mata air panas telah terjadi, dia tidak mengharapkan 
tanggapan ini: Baru saja ada laporan dari Xenobia, atau semacamnya. Anda tidak menanam 
ini juga, kan? 

... Saya tidak tahu apa yang Anda sindir. 
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Baik. Aku akan memberikan laporannya padamu. 

Setelah mendengar isi laporan itu, Raja Iblis menghela nafas lega. Meskipun dia tidak 
benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, dia menganggapnya seratus kali lebih baik 
daripada dia mandi dengan Holy Maiden yang paling terkenal muncul. 

Rupanya, pelayan Luna diangkut ke sana, tapi itu tiba-tiba saja. Tidak tahu seberapa benar 
itu. 

Saya melihat. 

Pak Sekretaris. Apakah ini sesuatu yang bisa saya sampaikan kepada Luna? 

Raja Iblis mempertimbangkan ini sejenak, ketika wajah sedih Luna muncul di depan 
matanya. 

---Apakah kamu punya teman? 

Mengingat sikap tenang Luna yang tidak biasa, Raja Iblis memutuskan untuk memberikan 
jawaban yang aman. 

Kami tidak ingin memberinya informasi yang belum dikonfirmasi, tapi beri tahu dia apakah 
pelayan itu baik-baik saja atau tidak. Mengetahui Luna, dia akan bertingkah untuk 
sementara waktu, tapi bersikap lembut padanya. 

Nyata...? Kami akan memainkan permainan mereka, ya? 

(Apa...?) 

Raja Iblis merasakan firasat subteks dalam tanggapan Tahara, tetapi tidak tahu apa itu. Jadi, 
dia buru-buru menambahkan: 

Tentu saja, selidiki intelnya dulu. 

Raja Iblis hanya berpikir bahwa, jika pelayan ini adalah teman Luna, dia ingin tahu. Tahara, 
di sisi lain, sudah tahu bahwa Kerajaan Baru Xenobia sedang memulai semacam permainan 
pikiran. Meskipun Tahara tidak menghabiskan banyak waktu di dunia ini, dia berharap 
dapat mengetahui apa yang dikehendaki Xenobia setelah dia mempelajari hubungan dan 
sejarah negara-negara tetangga. 

Hmm. Ini akan membebani kita sedikit, tapi itu bukan kesepakatan yang buruk untuk jangka 
panjang. 

Tahara yakin bahwa Sekretaris tidak akan puas hanya dengan mengendalikan negara. Itu 
hanya masalah waktu, dia berharap, sampai Raja Iblis akan membuat gerakan besar dan 
mencolok untuk menelan Holylight dan negara-negara sekitarnya. 
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(Menanam benih lagi ... Sama seperti kotak musik.) 

Lebih banyak alasan untuk memulai perang hanya akan membuat mereka lebih baik. 
Sepanjang sejarah, sudah menjadi praktik umum bagi setiap kelompok untuk 
menggunakan sikap moral sebagai pembenaran untuk konflik. 

Tidak menyadari niat Tahara, Raja Iblis bertanya-tanya tentang hal lain. 

(Temannya diangkut sebagai budak, kan ...? Kurasa biayanya sangat mahal.) 

Raja Iblis benar-benar lega karena Tahara tidak menyarankan mengambil kembali teman 
itu dengan paksa. 

Biaya tidak akan menjadi masalah. Manfaat yang akan kita peroleh nanti akan sangat 
berharga ... 

Dia tidak bisa berhenti memikirkan bahwa, begitu temannya kembali dengan selamat, Luna 
tua yang sial itu akan sedikit tenang. Mengingat itu, tidak ada jumlah uang yang terlalu 
banyak sebagai investasi. Raja Iblis telah membangun fondasi yang cukup untuk membeli 
kemewahan itu, bahkan jika mereka merobeknya. 

Baik. Kemudian saya akan mulai memeriksanya. Mungkin butuh sedikit, apakah itu keren 
bagimu? 

Tidak apa-apa. 

Sementara mereka tampaknya melakukan percakapan yang koheren, harga dan tujuan 
yang mereka pikirkan masing-masing sangat berbeda. 

Setelah menyelesaikan Komunikasinya dengan Tahara, Raja Iblis menghela nafas lega ... 
sama seperti Yu mengiriminya Komunikasi. 

Apakah Anda mendapatkan laporannya, Pak Sekretaris? 

Aku melakukannya. Kerja bagus. Saya akan menghubungi Anda dengan instruksi lebih lanjut. 

Ya pak. Dan, ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda, Pak, ketika Anda kembali. 
Saya telah menumbuhkan beberapa bunga yang indah. 

Betulkah!? 

Dia tidak bisa membantu tetapi bereaksi berlebihan, terkejut oleh penasihat ilmuwan gila 
yang mengambil bagian dalam hobi yang begitu sederhana. Tentu saja, Akira Ono tidak 
ingat pernah menulis cerita latar apa pun untuk itu. Dia tidak bisa menahan senyum saat 
mengetahui hobi feminin Yu. 

Saya tidak tahu Anda tertarik pada hal-hal seperti itu. Betapa indahnya! 
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T-Terima kasih, Pak! Saya akan menumbuhkannya sebaik mungkin sesuai keinginan Anda. 

Mm. Saya akan menantikan untuk melihat mereka. 

Terima kasih Pak. Saya akan menunggu Anda kembali. 

Setelah percakapannya dengan Yu, Raja Iblis menyalakan rokoknya, lega. Yu, yang 
menyukai pembedahan dan membongkar semua hal di atas segalanya, mengalami 
perubahan positif. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat tentang itu. Yu 
sendiri sangat gembira setelah Komunikasi ini, mungkin bahwa dia akan membuat banyak 
bajingan tidak manusiawi berharap mereka tidak pernah dilahirkan ... Raja Iblis tidak akan 
pernah tahu tentang itu. 

(Tahara mencoba menyelesaikan masalah secara finansial dengan damai, dan sekarang Yu 
sedang menumbuhkan bunga ...?) 

Senyumnya semakin lebar, mengingat perubahan penasihatnya ke arah yang damai. Pada 
tingkat ini, sepertinya dia akan memiliki hari-hari tenang yang dia rindukan sebelum 
terlalu lama. 

"Baik. Mengapa kita tidak berhenti di sini untuk hari ini dan pergi makan malam! " 

"... Makan malam dengan Mister Fox ... Sungguh menyenangkan." 

"Siapa yang menjadikanmu bos? Kamu hanya porter yang tidak membawa apapun, "keluh 
Mikan sambil melemparkan kill ke dalam gerobak. Faktanya, Mikan dan Yukikaze adalah 
satu-satunya yang berburu hari ini. Satu-satunya hal yang dilakukan Raja Iblis adalah 
Endjoy panggang, baik secara harfiah maupun kiasan. 

"Datang sekarang. Saya membeli. " 

"Nyata!? Aku akan mendapatkan makanan paling mahal di menu dan membuatmu 
menyesal! " 

"Jaga dirimu, atau pantatmu mungkin terbakar juga." 

"... Mikan akan menyukainya. Lilin lilin yang meleleh panas. 

"Aku akan membuat kalian berdua terbakar! Ubah Anda menjadi abu! " 

Jadi, party itu selamat dari hari pertama mereka di dungeon. 

Cahaya Putih 

Setelah meninggalkan penjara bawah tanah, kelompok itu langsung pergi ke Persekutuan, 
di mana mereka menerima pembayaran dan membayar pajak. Sama seperti tempat kerja 
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harian, mereka tidak akan membiarkan siapa pun menghindari pajak ini. Faktanya, party 
tersebut dibawa ke guild di bawah pengawasan ketat oleh para penjaga. 

(Hadiah penuh ...) 

Raja Iblis telah mengawasi pembayaran dibandingkan dengan harga yang dikatakan 
Yukikaze kepadanya, dan semuanya dibeli dengan harga penuh. Mereka mendukung 
keputusan mereka dengan menunjukkan pemrosesan bangkai yang minimal merusak dan 
tepat. Secara alami, kebanyakan pemula akan memiliki hasil yang jauh berbeda. Pada saat 
mereka menangkap Ayam Raging, masing-masing ayam sudah compang-camping dan 
rusak berat. Dikombinasikan dengan pengalaman mereka dalam membongkar monster, 
tidak jarang melihat game Rookie dibeli 30% lebih murah dari ini. 

"Keterampilan pemrosesan Anda, bersama dengan kondisi game, secara langsung 
memengaruhi hadiah Anda." 

"...Iya. Mikan pandai membongkar sesuatu. " 

"Ayo, ini waktunya membayar. Kami tidak benar-benar membicarakannya, jadi perpecahan 
yang merata. " 

Mikan memberikan masing-masing sepertiga dari hadiah kepada Yukikaze dan Raja Iblis. 
Raja Iblis mengguncang tas kulit kecil itu, menikmati suara denting koin perunggu dan 
perak di dalamnya. Karena itu, dia tidak pergi ke penjara bawah tanah untuk mendapatkan 
uang. 

"Saya tidak benar-benar membutuhkan potongan saya." 

"Ambil!" Mikan bersikeras. Menaikkan suaranya menyebabkan orang-orang di sekitar 
mereka berbalik dan melihat sebelum berjalan lagi, kehilangan minat. 

"Tentu, Anda seorang porter yang gagal, tetapi pekerjaan Anda di bawah sana tidak 
memengaruhi potongan Anda di sini. Ingatlah bahwa setiap kali Anda pergi ke penjara 
bawah tanah. " 

"Saya melihat..." 

Raja Iblis mengambil banyak hal dari komentar itu. Dia memang memiliki imajinasi yang 
luar biasa -- cukup untuk menciptakan dunia baru sendiri. Raja Iblis berteori bahwa pasti 
ada insiden seperti itu sebelumnya, dan yakin bahwa kekurangan porter mengikuti karena 
itu. Selama mereka memasuki dungeon, menjadi porter juga merupakan pekerjaan yang 
berbahaya. Siapa yang rela mempertaruhkan hidup mereka dengan bekerja berdasarkan 
komisi? Terutama ketika seorang anggota partai dapat menurunkan gaji mereka karena 
mengklaim bahwa mereka kurang kerja. Para petualang adalah orang-orang yang 
menderita tanpa kuli angkut, yang pada akhirnya akan menyebabkan runtuhnya sistem 
perpajakan negara ini. 
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"Saya yakin pemerintah mulai menindak hal semacam itu." 

"Hah? Yah ... Ya, mereka melakukannya. " 

Mikan mengangkat alisnya pada komentar Raja Iblis yang melompati beberapa langkah 
dalam logika. Dia selalu seperti ini. Kadang-kadang, dia bisa keluar dari rantai imajinasi 
dari satu kata. Sampai terbukti sebaliknya, kesimpulan yang diambilnya dikukuhkan 
sebagai fakta. ... Ini adalah proses berpikir seorang diktator. Tidak diubah oleh orang lain, 
dia tidak pernah meragukan pilihannya. Pria ini, meski samar-samar, mengerti bahwa ini 
bisa jadi sebuah kekurangan. Akibatnya, dia mulai mengumpulkan orang-orang di 
sekitarnya dan mendengarkan berbagai suara. Fakta bahwa Hakuto Kunai, bos terakhir 
dari ciptaan Akira Ono, menyimpan sekelompok penasihat yang dia cari di sekitarnya 
adalah indikasi cita-citanya dalam kehidupan nyata. 

"Hei! Para pahlawan sudah kembali! " Seseorang berteriak, menyebabkan keributan. Anak-
anak memimpin serangan ke luar dan orang-orang dewasa mengikuti. 

"Pahlawan!? Benar-benar ada pahlawan di sini? " 

"Hah? Tidak, duh. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, kan? " 

"... Tzardom of Light memiliki dua paladin." 

Saat dia diam-diam merenungkan betapa kerennya cincin 'paladin', dia berlari menuju 
pusat keributan. 

"Pahlawanku!" 

"Disini!" 

"Dia sangat putih ... Dia bersinar dalam terang!" 

Kerumunan besar telah berkumpul di pintu masuk kota, menyerupai penampilan selebriti 
di Bumi. Semuanya melambai dan tersenyum, mencoba menarik perhatian sosok ini. 

Kuda putih itu benar-benar cocok untuknya. 

"...Putih." 

"Hmph. Seorang pahlawan di atas kuda putih. Sebuah stereotip ... ya? " 

Melihat sosok itu, mata Raja Iblis membelalak. Itu adalah pria di atas kuda yang indah, tapi 
yang agak gemuk dengan perut menonjol. Di wajahnya ada kacamata perak berkilauan. Dia 
memiliki kotak putih besar di punggungnya, dengan dua batang menonjol darinya. Yang 
bisa dilihat Raja Iblis hanyalah jiwa pemberani dalam perjalanan pulang dari pasar komik. 
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"Jangan bilang ... Itu yang mereka maksud dengan 'pahlawan'?" 

"Apa yang sedang Anda bicarakan? Sir Weeb jelas seorang pahlawan. " 

"Itu namanya, ya !?" 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi menghancurkan karakter. Baik penampilan dan 
namanya berkomitmen penuh untuk itu. 

"... Sir Weeb memiliki julukan 'Komet Putih'." 

"Dia berkulit putih, tapi bukankah dia pucat karena tidak pernah keluar?" 

"... Paladin lain memiliki moniker Setan Merah." 

"Itu adalah sebaliknya ... Di mana saya harus mulai?" 

Dua tipe baru muncul di benak Raja Iblis, tapi dia mencoba mengabaikan gambar itu. 
Mengesampingkan namanya yang konyol, Weeb melambai dengan cepat ke kerumunan 
dan turun dari kudanya, menghentikan rangkaian kereta yang dia tarik di belakangnya. 
Melihat ini, anak-anak segera membentuk barisan, bersorak sorai. Sebelum mereka 
menyadarinya, banyak penjaga telah berkumpul dan mulai mengatur kerumunan. Yang 
mengejutkan Raja Iblis, yang terjadi selanjutnya adalah distribusi makanan. Weeb 
membagikan roti dan keju kepada anak-anak dan semangkuk bubur gandum untuk orang 
dewasa, dengan menggunakan panci besar. Sekarang bisa dimengerti mengapa semua 
orang menyambutnya dengan senyuman. 

"Apakah dia selalu melakukan hal-hal seperti ini?" 

"Dia pergi dari satu Negara Utara ke negara lain selama setidaknya setengah tahun. Luar 
biasa, bukan? " 

Mikan menjawab Raja Iblis dengan sikap yang mengesankan. Sebaliknya, Raja Iblis skeptis. 
Dia tidak terlalu suka menyumbang dan menjadi sukarelawan. Faktanya, jika seseorang 
yang meminta sumbangan ingin tinggal di rumah yang bagus, dia akan memanggil mereka 
untuk menjual rumah dan menyumbangkan uangnya. 

"Apakah ini aksi untuk popularitas? Atau apakah para pahlawan dipaksa untuk melakukan 
hal-hal ini? Atau, apakah Tzardom memesannya juga? " 

"Seberapa sinis kamu? Tzardom terus menyuruhnya untuk berhenti, tapi Sir Weeb terus 
membeli roti untuk anak-anak dari kantongnya sendiri. " 

"Itu cukup menarik." 

"... Di negaranya sendiri, dia dikritik karena terlibat dalam urusan luar negeri dan mencari 
bantuan." 
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"...Betulkah?" 

Ekspresi Raja Iblis berubah. Tatapan skeptisnya berubah menjadi seekor burung 
pemangsa, tatapan tajam yang tidak akan melewatkan sedikit pun perubahan ekspresi pria 
itu. 

"Makan malam dibatalkan. Kalian berdua bersenang-senanglah. " 

"Apa kamu lupa kalau kamu akan membeli !?" 

"Dapatkan sesuatu untuk dimakan dengan ini." Dia melempar mereka koin. 

"Hah...? Hei, ini medali emas! Apa yang kamu pikirkan!?" 

Raja Iblis mencoba untuk berhenti di situ, tapi Yukikaze meraih lengan bajunya. 
Ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan. Bahkan Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi 
merasa bersalah karena mengaburkan wajah sempurna itu. Dia menambahkan, dengan 
lembut, "baiklah, uh, hrm. Dapatkan apapun yang Anda inginkan. Bagi jika ada terlalu 
banyak makanan. " 

"... Makan dengan Anda lebih penting, Tuan Fox. Saya tidak butuh uang. " 

"Kalau begitu ayo pergi besok. Tidak perlu terburu-buru, sungguh. " 

"...Janji? Jika tidak, kamu harus tidur di sampingku. " 

Yukikaze mengulurkan kelingkingnya, dan Raja Iblis mengerutkan kening. Hanya 
membayangkan melakukan janji kelingking di tengah jalan membuatnya pusing. Tanpa 
ampun, Yukikaze membungkus kelingkingnya di sekelilingnya dan secara sepihak 
mengukuhkan janjinya. Raja Iblis menyaksikan ini terjadi padanya dengan tatapan apatis, 
lalu menghilang ke kerumunan. 

"... Makan malam atau berbagi tempat tidur? Ini adalah situasi win-win bagi saya. " 

"Kamu cukup licik, bukan?" Mikan bergumam sebelum terpesona dengan medali emas yang 
berkilauan di tangannya, melompat ke udara dengan kepalan tangan kemenangan ke langit. 

"Kita akan berpesta malam ini! Ini uangnya, aku akan makan semuanya! " 

"... Di ranjang yang sama. Bersama sampai pagi. Terjebak bersama. Disatukan. " 

Pasangan itu pergi dengan senyum di wajah mereka, masing-masing dengan alasan 
berbeda untuk bahagia. 

------ Daerah kumuh kota Rookie. 
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Weeb berjalan menyusuri gang yang sepi di malam hari. Dengan jubah compang-camping 
menutupi segalanya kecuali wajahnya yang biasa, dia hampir tampak seperti pengemis di 
jalanan. Dia berada di bagian kota yang dimiliki setiap kota di sini: daerah kumuh. Di mana 
ada cahaya, di sana ada kegelapan, dan semakin terang cahayanya, semakin gelap 
bayangannya. Bahkan kota Rookie yang sibuk secara finansial tidak terkecuali. 

Penduduk kelas bawah dan petualang berkumpul di kios makanan yang remang-remang di 
sana-sini, menyekop makanan murah dan menjijikkan ke tenggorokan mereka. Weeb 
mendekati sebuah kios dan berbicara dengan pemiliknya. 

Apa yang kamu miliki hari ini? 

"Bubur gandum untuk tiga koin perunggu. Empat jika Anda tidak memiliki mangkuk 
sendiri. " 

"Baiklah. Tolong satu, dengan mangkuk. " 

"Juga punya lobak kering. Itu dua koin perunggu ekstra. " 

Dengan lambaian tangan, Weeb menolak add-on dan mengambil semangkuk bubur 
gandum. Dia duduk di atas batu di gang dan menyesapnya. 

"Harga naik dari tahun lalu. Harga kentang goreng sekarang lebih mahal dua koin 
perunggu, tetapi porsinya lebih kecil. " 

"Oh benarkah...?" 

Seseorang menanggapi Weeb berbicara pada dirinya sendiri. Itu adalah Demon Lord, 
menyembunyikan dirinya dalam Stealth Stance. Weeb tidak menunjukkan tanda-tanda 
terkejut, dan melanjutkan. "Minyaknya juga buruk. Sudah digunakan untuk sementara 
waktu ... Itu tidak baik untuk Anda. Tidak ada lagi lemak babi untuk menumis sisa sayuran, 
dan juga tidak ada garam di bubur ini. " 

Kamu memperhatikan detail. 

"Tidak sebanyak yang Anda lakukan." 

Sambil tertawa kecil, Weeb menyesap bubur itu lagi. Dengan hampir tidak ada rasa, sulit 
menelan. Dibandingkan dengan bubur yang dia sajikan sebelumnya, yang dibumbui dengan 
benar, dia tidak bisa menahan kecewa. 

"Kamu menarik. Perbuatan baik yang tidak bermoral lebih baik daripada kelambanan 
moral. " 

"Tidak bermoral ... Aku tidak bisa membantahnya." 
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"Jangan salah paham. Ini pujian ... Tidak semua orang bisa berkeliling negara sepanjang 
tahun untuk melayani orang-orang di jalanan. Terutama bila itu membahayakan status 
Anda di negara Anda sendiri. " 

"Status ... Saya hanya melakukan apa yang saya inginkan." 

"Keputusanmu sendiri itu penting bagimu ...?" 

Suara itu membuat Weeb dingin sampai ke tulang. Dia mendongak untuk pertama kalinya, 
tangan secara naluriah meraih pedangnya. Nada suara Raja Iblis cukup jahat untuk 
menjaminnya; rasanya seolah-olah tangan yang tak terhitung jumlahnya telah tumbuh dari 
bumi dan menjeratnya ... 

"... Sekarang, aku harus bertanya padamu. Apa yang kamu inginkan?" Weeb berkata, tetapi 
Raja Iblis melanjutkan keheningannya yang lama. Meskipun dia tidak terlihat, Weeb bisa 
merasakan sikap main-mainnya. 

"Menarik. Kamu menarik. Sangat menarik." 

Ketika Raja Iblis akhirnya berbicara, itu mungkin juga reaksi anak-anak. Dia menyiratkan 
tidak ada niat jahat. Itu adalah reaksi jujurnya. 

"Saya mau kamu." 

Mudah. Memotong ke kanan untuk pengejaran. Tampilan betapa tulusnya Raja Iblis. 

"Aku menghargai sentimennya, tapi kamu membuatku takut. Sejak aku merasakan matamu 
tertuju padaku, aku gemetar. " 

"Maaf tentang itu. Saya harus melihat semuanya untuk diri saya sendiri sebelum membuat 
keputusan. " 

"Sungguh mengagumkan bahwa Anda terus melakukan pekerjaan Anda sendiri meskipun 
Anda memiliki kekuatan." 

"Ketika saya memiliki cukup orang, saya akan mendelegasikan omong kosong itu dari 
pekerjaan saya. Dengan lebih banyak orang yang mampu di bawah saya, hidup saya 
menjadi lebih mudah, pekerjaan menjadi lebih efisien, dan lebih banyak orang mendapat 
manfaat darinya. " 

Sederhana, namun benar. 

Setelah menghabiskan buburnya, Weeb berdiri untuk pergi. Raja Iblis memanggilnya, "Aku 
sedang mengembangkan desa Rabbi di Holylight sekarang. Suatu hari, aku ingin kamu di 
sisiku ... Aku akan memilikimu di sisiku. " 

"... Kamu tidak berhenti membuatku takut." 
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Weeb pergi, tanpa berbalik. Raja Iblis berjalan ke arah yang berlawanan. Pertemuan 
pertama antara pahlawan dan Raja Iblis. 

------Sementara Cahaya dan Kegelapan berpapasan ... 

Lebih jauh ke daerah kumuh, seorang petualang kelas bawah sedang merajuk. Dia 
terhuyung-huyung mendekat, lalu menjauh dari kios makanan berulang kali. Tidak ada 
kekuatan apapun di belakang langkahnya. 

"M-Nona Michi ..." 

"Itu kamu, Hammer. Ditipu lagi? " 

Michi, seorang wanita paruh baya, mengakui bahwa pria paruh baya gemuk itu 
mendekatinya. Atas komentarnya, Hammer meminta maaf mengecilkan tubuh beratnya. 

"Seseorang menjualmu barang aneh, lagi? Kau memang mendapatkan bagianmu, bukan !? " 

"Y-Yah ... aku melakukannya, tapi mereka menggunakannya untuk membayar makanan 
mereka ..." 

"Kumpulkan! Mereka hanya menginjak-injakmu, menjadikanmu kantong uang mereka! " 

"A-aku minta maaf ..." 

"Berhenti meminta maaf! Meredam mood di sekitar sini! " 

Cemoohannya yang menggelegar menyebabkan Hammer berguling seperti roly-poly. Michi 
mengangkat suaranya lagi, bahkan lebih frustrasi dengan keadaannya yang menyedihkan. 

"Aku akan memberimu satu mangkuk. Makan itu dan enyahlah. " 

"T-Terima kasih banyak ... Lagi ..." 

Tanpa menjawab, Michi dengan cepat mengisi mangkuk kayu dan menyerahkannya. Itu 
diisi dengan beras, tanaman yang sangat langka di benua ini. Itu datang dengan porsi keju 
yang bagus di atasnya, seperti risotto. 

"O-Suatu hari nanti, aku akan membayarmu dua kali lipat ..." 

"Jangan bertingkah seolah kau punya tulang punggung!" 

"T-Tapi aku tahu keadaanmu sulit, Nona Michi ..." 

"Bisnis saya harus kacau bahkan jika Anda mengasihani saya." 
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Michi mengangkat hidungnya. Hammer adalah seorang petualang yang terkenal di Rookie 
karena tidak berguna. Kedai makanan Michi di daerah kumuh juga tidak menghasilkan 
banyak keuntungan. 

"Y-Yah ... Aku-aku sedang berpikir untuk menonton pertunjukan di Euri ..." 

"Tidak peduli kemana kau pergi. Anda akan berhenti begitu kaki Anda basah. " 

Hammer datang ke kota ini untuk mencari nafkah sebagai seorang petualang, tetapi 
menderita cedera segera setelah kedatangannya. Sekarang, dia mengais setiap hari 
mengumpulkan sisa-sisa di ruang bawah tanah. 

"T-Ada armada besar kapal yang keluar dari Euri ... Menyewa banyak porter." 

"Ha! Kamu akan jatuh ke laut dan tenggelam sebelum kamu menyadarinya, "Michi tertawa. 

Karena dia sering melihat Hammer tersandung apa-apa di jalan, dia tidak bisa 
membayangkan dia bertahan hidup di kapal. 

"A-Aku akan menghasilkan cukup uang untuk kembali, dan mengembalikan bayaran 
berapa pun yang aku bisa ..." 

"Tidak ada yang belum saya dengar sebelumnya." 

Michi melanjutkan, dan kepala Hammer terkulai lebih rendah. Bukan karena Michi 
memiliki kebencian padanya, tapi Hammer terlalu menyedihkan. Dia tidak bisa tutup mulut 
ketika dia melihat pria dewasa ini diperintah dan diejek oleh para petualang yang 
setidaknya satu dekade lebih muda darinya. 

"T-Kali ini ... Aku akan membawa kembali." 

"Jangan biarkan orang menggertak uang Anda. Tapi aku tidak akan mengharapkan apapun 
darimu. " 

Menatap langit keruh di daerah kumuh, Michi menghela nafas. Hammer hanya menahan 
diri untuk tidak merobek betapa menyedihkannya dia, dan tersedak isi mangkuknya. Tak 
satu pun dari mereka memiliki petunjuk tentang apa yang sedang diangkut di Euri. 

March of the Demon Lord 

------Di luar kota Rookie. 

Di luar kota, ada banyak gerbong yang diparkir dan beberapa tenda didirikan untuk 
menampung pesta Weeb. Ketika berkeliling negara, dia selalu memastikan untuk 
mendirikan kemah di luar kota, karena dia akan didekati tanpa henti oleh orang-orang 
penting jika dia tinggal di mana saja di dalamnya. Beberapa hanya ingin berterima kasih 
padanya, sementara yang lain mencoba untuk mendukung kesuksesannya, 
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memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri, atau bahkan mengejarnya untuk 
negara mereka sendiri. Tawaran itu berkontribusi pada reputasinya yang memburuk di 
negara asalnya. Jadi, sekarang, bahkan dalam panas terik atau badai salju yang sangat 
dingin, Weeb telah memutuskan untuk tinggal di luar kota mana pun yang dia kunjungi. 

Ada beberapa ksatria yang menemaninya. Ksatria mana pun yang ditemukan bepergian 
dengan Weeb akan menghadapi masalah dengan petinggi Tzardom dan terlempar dari 
tangga karier mereka. Sementara Weeb telah menyewa seorang kusir untuk setiap 
gerbongnya, dia hanya bergabung dengan tiga ksatria yang tepat. 

"Sir Weeb memasang ekspresi sedih di wajahnya." 

"Mungkin ada sesuatu yang mengganggunya ...?" 

Apa itu? 

Ketiganya disebut Trinary in White, semuanya ksatria terampil. Singkatnya, mereka 
berotot. Dengan otot yang dibangun seperti gunung, ini adalah petarung tak tertandingi 
yang telah menaklukkan medan pertempuran dengan Weeb. Masing-masing memiliki 
tulang punggung baja dan mengabdikan diri pada paladin. Pada titik ini, para petinggi 
Tzardom telah menyerah pada mereka. Sementara Tzardom hanya melihat mereka sebagai 
sekelompok pembuat onar, mereka harus menahan mereka agar tidak melayani negara lain 
dan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada Tzardom. 

"Tapi lihat bagaimana Sir Weeb bersinar ...!" 

"Betapa putihnya dia bersinar!" 

"Saya merasa dimurnikan hanya dengan menatapnya." 

Seperti yang dijelaskan para ksatria, Weeb diselimuti cahaya putih. Itu bukan halusinasi, 
tapi disebabkan oleh kotak di punggungnya. Itu berisi senjata yang lebih kuat daripada 
Legendaris mana pun, menyebabkan kotak itu terus-menerus memancarkan mantra 
Pemutih. Tidak peduli seberapa kasar atau kotornya pertempuran tersebut, tubuh Weeb 
akan selalu tetap bersih. Paladin yang tidak ternoda. Weeb telah duduk di atas batu dekat 
api unggun, tapi akhirnya angkat bicara. 

"Apakah ada di antara kalian yang tahu tentang desa Rabbi?" 

"Tentu saja," jawab Kaiya, pemimpin trio. Omong-omong, dua lainnya adalah Ultima dan 
Mushroom. 

"Seingat saya, ada banyak populasi kelinci miskin yang tinggal di sana." 

Ketiganya setuju dengan pernyataan Weeb. Tzardom of Light dan Holylight memang 
memiliki hubungan yang layak. Meskipun mereka memiliki perbedaan agama dalam apa 
yang mereka sembah, Cahaya Agung dan Malaikat memiliki beberapa karakteristik yang 
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sama. Cahaya Agung hanya dicatat dalam literatur karena telah memimpin para Malaikat. 
Tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar ada atau perbuatan apa yang telah 
dilakukannya. Dalam pengertian itu, dapat dikatakan bahwa Tzardom of Light pada 
dasarnya adalah teokrasi yang lebih setia. Di sisi lain, keberadaan para Malaikat sudah 
terbukti, dan banyak doktrin mereka yang praktis. Dapat dikatakan bahwa Holylight 
kurang setia. 

"Bagaimana dengan desa Rabbi, Sir Weeb?" 

"Aku telah mendengar beberapa kali selama perjalanan kita bahwa Raja Iblis telah muncul 
di Holylight." 

Trio itu terkekeh, tidak yakin harus berkata apa. Tentu saja, Trinary telah mendengar 
rumor yang sama, tapi menepisnya. 

"Dengan segala hormat, Sir Weeb, Raja Iblis ...?" 

"Jika Raja Iblis itu tinggal di desa Rabbi, apa pendapatmu tentang itu?" 

"A-Apa ... Maksudmu?" 

"Sudahlah ... Itu pertanyaan konyol." 

Weeb kembali ke api unggun. Mata di bawah kacamatanya tanpa henti tenang dan jernih. 
Hanya dengan melihat mereka, para ksatria dipenuhi dengan rasa kepuasan yang tak 
terlukiskan. Mereka bergumam sendiri: "Betapa cantiknya dia ..." 

"Sir Weeb adalah cahaya sejati kami." 

"Betapa aku berharap lengannya yang kuat bisa memelukku sampai pagi." 

Saat Mushroom membisikkan itu pada dirinya sendiri, udara berubah. Tatapan mereka 
menajam seolah mereka bisa membunuh. 

"Tutup jebakan kotormu, Mushroom." 

"Aku akan menjadi orang yang menerima berkah Sir Weeb suatu hari nanti." 

"Teruslah bermimpi! Tak satu pun dari kalian kotoran yang akan mencemari Cahaya Putih! 
" 

Mereka adalah ksatria yang kuat dan terhormat yang bisa membela negara mereka sendiri. 
Sayangnya, ketiganya melihat Weeb dengan mata romantis, mencampurkan kesopanan 
mereka dengan kegilaan. Tampaknya pahlawan itu sama mengkhawatirkan seperti yang 
dilakukan Raja Iblis. 

------ Penginapan murah di kota Rookie. 
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"Oh, hari ini libur?" 

"Tepat sekali. Kami selalu beristirahat sehari setelah kami pergi ke penjara bawah tanah. " 

Keesokan paginya, Raja Iblis dan Mikan sedang sarapan di lobi penginapan. Yukikaze masih 
tertidur. Bukan karena dia ketiduran, tapi dia perlu tidur untuk pulih. Pasangan itu telah 
belajar selama bertahun-tahun berpetualang bahwa istirahat yang banyak memulihkan HP 
dan Stamina, jadi mereka memastikan untuk memesan satu hari untuk istirahat setelah 
menjelajahi penjara bawah tanah. 

"Panggilan bagus," Raja Iblis mengangguk, menyesap secangkir kopi pahitnya. Dalam 
bisbol, misalnya, pelempar awal tidak akan pernah melempar keesokan harinya. Dia tidak 
akan tampil sebaik itu, dan itu bisa menyebabkan cedera. Terutama ketika datang ke 
pertempuran hidup atau mati, masuk akal untuk memastikan untuk beristirahat 
sepenuhnya. 

"Kalian berdua tahu apa yang kalian lakukan, secara mengejutkan. Bagus untukmu." 

"Dari mana semua ini berasal? Apakah kamu sakit?" 

"Hanya saja, ketika saya berumur enam belas atau tujuh belas tahun, saya hanya berpikir 
untuk bermain-main. Mengingat itu, kalian berdua berdiri di atas tanah yang kokoh. " 

"Aneh ..." 

Mikan tidak menghiraukan komentar itu, tapi Raja Iblis itu tulus. Di Jepang modern yang 
damai, siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka benar-benar mandiri, mencari nafkah 
dengan mempertaruhkan hidup mereka setiap hari? Raja Iblis memiliki rasa hormat yang 
baru ditemukan untuk pasangan itu, dan untuk Weeb. 

"Bukannya aku tertarik ... Tapi apa yang kamu lakukan ketika kamu masih muda? Dari 
mana asalmu? " 

"Saat aku seusiamu, aku pergi ke sekolah." 

"Sekolah? Seperti di mana Anda akan berlatih menjadi petualang? " 

"Saya kira ini adalah tempat untuk mempelajari akademisi dasar ... Sebenarnya, dengan 
berinteraksi dengan berbagai orang, mungkin itu adalah tempat untuk mempelajari 
hubungan antarmanusia, atau masyarakat manusia secara keseluruhan dalam skala kecil." 

Penjelasan Raja Iblis tentunya tidak terlalu jelas bagi Mikan. Akan sulit untuk 
mendeskripsikan sekolah secara akurat kepada seseorang yang belum pernah melihatnya, 
tapi Mikan mendengarkan dengan rasa ingin tahu yang lumayan, matanya yang merah 
delima menatap ke arah Raja Iblis. 

"Kalau begitu kau secara teknis adalah manusia? Tapi juri masih keluar. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Kita akan lihat ... aku mungkin bukan orang yang memutuskan itu. 

"Hah?" 

"Aku akan keluar sebentar. Karena ini hari liburmu, kenapa kamu tidak bermain-main 
dengan ini? " 

Raja Iblis mengeluarkan Bajak Laut Pop-up dari kehampaan hitam pekat dan 
menyerahkannya kepada Mikan. 

"A-Ada apa dengan tong kecil itu !? Tunggu, bagaimana kamu membawa ini !? " 

"Tusuk larasnya secara bergiliran dengan pedang kecil. Yang pertama membuat bajak laut 
itu kalah. Saat Yukikaze bangun, kamu harus mencobanya dengan semacam taruhan. " 

Dengan itu, Raja Iblis meninggalkan penginapan. Tertinggal, Mikan memeriksa tiap bagian 
laras, bingung. 

(Sekarang mari bertani beberapa SP dengan monster itu.) 

Menggunakan Perjalanan Cepat, Raja Iblis melompat ke tingkat ketujuh dari Ruang Bawah 
Tanah Bastille yang telah mereka jelajahi sehari sebelumnya. Dia tidak perlu membayar 
tiket masuk untuk masuk dengan cara ini. 

------Bastille Dungeon, level 7. 

Sama seperti hari sebelumnya, itu adalah gua yang gelap. Dengan Batu Mantra yang 
diilhami cahaya yang diterapkan di dinding di sana-sini, itu diterangi dengan baik. Melihat 
Raja Iblis, monster mulai berkerumun. 

(Saya ingin tahu apa level mereka.) 

Dia melancarkan tendangan besar melawan Raging Chicken yang sedang menyerang. 
Burung tebal itu terlempar, menabrak dinding. Raja Iblis memeriksa layar admin untuk 
melihat bahwa SP-nya telah meningkat dari 29 menjadi 33. 

(Yang itu level 4.) 

Dalam permainan tersebut, serangan pertama yang berhasil menambahkan bonus 1 SP. 
Selain itu, pemain akan mendapatkan SP yang setara dengan perbedaan level antara 
mereka dan musuh mereka. Sistem SP sedikit lebih rumit dalam hal serangan balasan, 
tetapi Raja Iblis tidak berharap untuk tidak melakukan langkah pertama melawan monster 
mana pun di sini. 

"Aku senang levelku rendah," Demon Lord bergumam pada dirinya sendiri. 
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Semua penasehat di Sleepless Castle juga berada di level 1. Karena statistik dan skillset 
mereka yang kuat, persyaratan EXP untuk menaikkan level mereka sangat tinggi. Ada 
beberapa alasan lagi mengapa ini terjadi, tetapi dalam game, level yang lebih tinggi tidak 
selalu menjamin keuntungan. Akira Ono tidak suka berjalan dengan susah payah melalui 
permainan dengan meratakan kekuatan. Di dunianya, pemain harus bertarung dengan 
cerdas atau mati. 

(Mari bertani dimulai ...) 

Raja Iblis melanjutkan melalui gua yang gelap. Monster di sini semuanya tidak cerdas, 
dijamin akan menyerang Raja Iblis tanpa merasakan keunggulannya yang luar biasa. 
Mereka hanyalah domba kurban untuk pertumbuhannya. 

The Ruthless March 

"Seperti berjalan melalui lapangan kosong ..." Demon Lord bergumam pada dirinya sendiri. 

Dia tidak terlalu ceria tentang itu. Bahkan, dia tampak agak kecewa. Penjara bawah tanah 
ini untuk pemula, setelah semua. Tidak ada tanda-tanda monster berbahaya sampai jauh di 
lubuk hati. Dengan kekuatan Raja Iblisnya dan semuanya, dia tidak bisa mengharapkan 
lawan yang layak di sini. 

"Anda lagi. Tidak cukup, ya? " 

Seorang Manusia Timah berdiri di depan Raja Iblis. Mengupas lapisan logamnya bisa 
menghasilkan petualang yang cukup banyak, tapi ini adalah musuh yang paling sulit 
dijatuhkan oleh para Rookie. Namun, sebelum Raja Iblis, monster ini tidak lebih dari 
kaleng. Raja Iblis mendekat tanpa sepatah kata pun dan menghantamkan tinjunya ke tubuh 
logamnya. Tanpa harus menggunakan Sodom's Fire, Manusia Timah itu terbang, 
menyebarkan pecahan peluru ke mana-mana sebelum menabrak dinding. Di ruang bawah 
tanah hari ini, Raja Iblis telah bertarung dengan tangan kosong, menjelajahi berbagai gaya 
bertarung. 

"Tidak ada uang yang bisa dihasilkan, tapi ini sempurna untuk bertani SP." 

Setelah mengalahkan setiap musuh, Raja Iblis tidak menyentuh mereka sama sekali. Dia 
tidak memiliki teknik atau firasat untuk membongkar atau memproses monster-monster 
ini. Raja Iblis jahat memiliki mata air emas. Tidak perlu mengikis uang dengan 
membongkar makhluk bawah tanah ini. Mengalahkan satu monster demi monster, Raja 
Iblis terus turun. 

Ketika dia akhirnya mencapai level 10, sesuatu berubah. 

"Satu lagi idiot yang merangkak sendiri!" 

Hari ini adalah hari keberuntungan. 
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Sepasang petualang yang tampak kasar muncul, mengacungkan pisau mereka. Penampilan 
mereka sendiri memberikan kesan berbahaya. Bahkan, bau darah, seperti logam berkarat, 
memenuhi udara. Raja Iblis mengerutkan hidungnya karenanya. 

"Aku akan menanyakan apa yang kamu inginkan ... Tapi aku punya tebakan yang bagus." 

"Ooh, pintar. Tinggalkan semua koin yang kamu punya. " 

"Tunggu ... Dia tidak memiliki jarahan apa pun padanya." 

Tidak ada yang bisa menyalahkan para perampok karena bingung. Sementara seseorang 
yang percaya diri dengan keterampilan mereka dapat menjelajahi penjara bawah tanah 
sendirian, mereka biasanya membawa porter, atau setidaknya semacam kotak atau tas 
untuk membawa barang jarahan mereka. Orang ini, bagaimanapun, tidak memiliki hal 
semacam itu. 

"Aku ragu aku akan pergi tanpa hukuman, bahkan jika aku membayar." 

Raja Iblis melirik tubuh tanpa kepala di tanah, dari mana bau itu berasal. Tubuh tanpa 
kepala itu sepertinya palsu, seperti boneka yang dibuat dengan baik. Dia kesulitan 
mencatat fakta bahwa itu adalah tubuh asli. 

"Orang itu mendapat acara spesial malam ini ... Kupikir dia bisa berjuang untuk keluar." 

"Kamu tidak ingin menjadi seperti itu, kan? Sekarang, bayar. " 

"Orang mati tidak menceritakan dongeng... Saya yakin mata pencaharian Anda 
dipertaruhkan jika Anda terguncang ke permukaan. Anda mengatasi situasinya. " 

Terlepas dari kesulitan yang dia alami, Raja Iblis tidak bisa tidak membayangkan era 
Demam Emas Amerika. Ketika tambang emas pertama kali ditemukan, semua orang 
menambang untuk diri mereka sendiri, sampai seseorang menemukan cara alternatif 
untuk mendapatkan emas mereka ... membunuh dan mencuri dari mereka yang telah 
menambang bagian mereka. Metode yang tidak terlalu melelahkan dan memakan waktu. 
Itu pintar, meskipun tidak bermoral, tentu saja. Saat Raja Iblis melangkah maju, salah satu 
perampok membentak mantra. 

"Sekarang, tetaplah di sana ... Tidur Nyenyak." 

"Ragh ...!" 

Mantra Air yang dilemparkan dari jari perampok menangkap mata Raja Iblis. Saat itu juga, 
lutut Raja Iblis tertekuk dan tubuhnya goyah. Mantra Air kelas 2, efektif melawan monster 
dan juga manusia. Karena Raja Iblis tidak memiliki Pertahanan Sihir untuk dibicarakan, itu 
sangat efektif. 

"Gr ... Ragghhhhhh!" 
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Kemudian, kabut gelap dan menyeramkan muncul dari jari di tangan kanannya, 
menyelimuti seluruh tubuhnya dalam kegelapan dalam sekejap mata. 
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Seperti jentikan sakelar, sesuatu berubah. Sama sekali. Yang muncul di sana adalah Hakuto 
Kunai sendiri, pemilik sah dari tubuh Raja Iblis. Kunai memegang Sodom's Fire dan 
menusuknya ke pahanya sendiri, dengan tujuan untuk mengatasi rasa kantuk dengan rasa 
sakit yang hebat. Meskipun masuk akal dalam teori, menindaklanjutinya adalah masalah 
lain. Tidak ada proses pemikiran manusia biasa untuk membuat keputusan cepat untuk 
menusuk dirinya sendiri. 

Saat dia bangkit, kebencian meluap dari dirinya, cukup untuk menggetarkan udara. Di 
matanya, cahaya merah berkilauan, mengingatkan pada nyala api. Meninggalkan jejak 
cahaya merah tua, Kunai menutup jarak dalam sekejap, meraih penodong yang 
mengucapkan mantra di wajahnya. Mengangkat pria itu dengan tangan kanannya saja, 
Kunai mulai menghancurkan kepala pria itu. 

"Petani ... Apa yang kamu lakukan?" 

"Hrgh ... M-Wajahku ...!?" 

"Apakah kamu tidak memiliki cukup kecerdasan untuk memahami pertanyaanku?" 

Kunai meningkatkan tekanan. Dengan suara yang tampaknya terlalu aneh untuk keluar 
dari tubuh manusia, wajah perampok itu menjadi cacat hingga ke tulang, seolah-olah 
kepalanya adalah bola dempul. Jari-jari Kunai yang hampir anggun merobek kulit, otot, dan 
tengkorak si perampok. 

"M-Sihir ... A ... air ... spegh!" 

Tanpa sepatah kata pun, Kunai mengayunkan lengannya, membenturkan perampok ke 
dinding. Dia berceceran dengan suara keras yang aneh dan mengecat sekelilingnya dengan 
darahnya. Perampok, sekarang berserakan di lantai tanpa nyawa, tampak lebih seperti 
boneka daripada apapun. 

"Sihir. Ini adalah dunia yang menjengkelkan. " 

"B-Tolong ..." 

Perampok lainnya telentang, mencoba merangkak mundur. Segera, punggungnya 
membentur dinding, membuatnya tidak punya tempat untuk lari. Kunai menoleh ke 
perampok yang masih hidup dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Ekspresi Kunai 
adalah seseorang yang mengamati makhluk aneh, atau mempelajari perilaku serangga. 

"Aku akan... tidak pernah... Aku akan memberikan uangku. Semua itu...!" 

"Petani selalu mengulangi kesalahan yang sama." 

"Apa?" 
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Secercah harapan menerangi ekspresi perampok itu. Nada suara Kunai sangat tenang, 
tanpa sedikitpun niat untuk membunuhnya. Perampok berpikir bahwa mungkin pria itu 
menginginkan sesuatu yang lain darinya, apakah itu informasi atau sesuatu yang berupa 
uang. Jawaban yang benar, bagaimanapun, bukanlah keduanya. 

"Saat kamu mengemis untuk hidupmu, pastikan lawanmu memiliki kapasitas untuk belas 
kasihan ..." 

Kunai mengangkat kakinya dan menginjak tumitnya langsung ke wajah perampok itu. 
Kepalanya melayang saat menyemburkan segala macam cairan, mengecat noda merah lain 
di dinding. Melihat sekeliling ke tiga bangkai di ruangan itu, Kunai menggerutu, "pencipta 
idiot ini ... Aku butuh hiburan yang lebih baik dari ini." 

Dengan itu, Kunai menatap cincin di tangan kanannya. Cincin itu menunjukkan ukuran 
yang sepertinya berisi darah, yang menurun seiring waktu. Setelah memeriksa pengukur 
ini, Kunai memasang senyuman yang tidak biasa. 

"Yah, dia menyebabkan semacam kekacauan ... Ha ha ha ..." 

Dengan cahaya merah memudar dari matanya, Kunai pergi ke tingkat di bawah. 

------Bastille Dungeon, level 11. 

"Persetan bajingan itu ... Bertingkah seperti dia memiliki tubuh ini." 

Raja Iblis menyalakan rokok dan mengembuskan asap. Kehilangan kendali atas dirinya 
datang dengan rasa jijik yang ekstrim. 

"Membunuh orang kiri dan kanan ..." 

Seolah-olah dia sedang menginjak serangga. Itu bukan pertarungan. Di bagian bawah 
kakinya, Raja Iblis masih bisa merasakan sensasi yang jelas dari menginjak-injak dan 
menghancurkan wajah perampok. Menyadari SP yang dia buang, dia masih mengeluarkan 
sebotol air dan membilas sol sepatunya. 

(Tapi ... ini aneh. Kenapa aku begitu tenang?) 

Itu adalah cara yang sama saat kembali ke Shrine of Wishes di mana dia bertemu dengan 
Still Angel. Ada banyak mayat di sana, juga, dengan bau tak tertahankan yang bocor dari 
organ-organ yang berserakan di tanah. Dia telah mengamati pemandangan itu seolah-olah 
dia telah melihatnya berkali-kali sebelumnya. 

(Saya terbiasa melihat mayat ...? Itu konyol.) 

Namun, benih keraguan Raja Iblis hanya tumbuh. Dalam upaya untuk memeriksa sesuatu, 
dia kembali ke tingkat di atas dan tercengang. 
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(Mayat ... hilang ...!) 

Noda merah yang tampak dilukis, tubuh tanpa kepala ... semuanya hilang, seolah-olah tidak 
pernah ada sama sekali. Komentar santai Mikan muncul di benaknya. 

Mereka menghilang setelah beberapa saat. 

Dia ingat bahwa monster mati menghilang setelah beberapa waktu. Namun, dia tidak 
menangkap implikasi bahwa ini akan sama dengan manusia. Pada saat yang sama, 
pakaiannya dengan Durability yang tak terbatas mulai memperbaiki dirinya sendiri, 
membalik lubang di pahanya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sepertinya itu semua 
hanya mimpi. 

"Sangat menyeramkan ...!?" 

Sebuah visi datang kepadanya dalam sekejap yang kuat. Dalam sekejap, dia berdiri di 
tengah Shibuya, seperti yang dia ingat. Dengan penyeberangan yang ramai, dan gedung 
pencakar langit yang melambangkan puncak evolusi manusia. Kemudian, penglihatannya 
secara bertahap kehilangan warna saat gedung pencakar langit runtuh. Sebelum dia 
menyadarinya, retakan yang tak terhitung jumlahnya menembus aspal, saat ribuan orang 
jatuh ke tanah. Mayat busuk berjalan di sekelilingnya dan burung hitam pekat seperti 
gagak terbang di atasnya. 

(Apa apaan...!?) 

Raja Iblis menggelengkan kepalanya seolah ingin menghilangkan pemandangan 
mengerikan itu dan menyalakan sebatang rokok, gemetar. Saat dia menghirup asap 
penyembuh Stamina, kepalanya perlahan menjadi bersih. 

(Hal ini...) 

Raja Iblis menatap cincin terkutuk itu. Ketika tubuhnya dikendalikan oleh Kunai, dia 
merasakan sumber kemauan yang kuat dari cincin itu, serta efeknya. 

(Cincin itu ingin aku membawa kekacauan dan kehancuran ke dunia ini. Lakukan itu, dan 
harapanku menjadi kenyataan.) 

Untuk saat ini, dia dapat menyimpulkan bahwa ini adalah kehendak Malaikat yang Diam. 
Melalui cincin ini, Kunai sepertinya sedang mencari sesuatu. 

(Anda pikir saya akan membiarkan Anda menginjak-injak saya ...!?) 

Raja Iblis yang kesal perlahan mendapatkan kembali ekspresinya yang tidak gentar. Sejuta 
pilihan muncul di benak. 

"Aku akan menjadi satu-satunya orang yang keinginannya terkabul di sekitar sini ..." 
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Membisikkan itu ke udara kosong, Raja Iblis menuju lebih jauh ke dalam dungeon. 

Ruang Bawah Tanah Bastille Level 12 ~ 15 

"Jadi ini penjara yang mereka bicarakan." 

Raja Iblis sedang menghadapi ruang seperti sel penjara dengan batang logam. Bisa 
dikatakan, batang logam berkarat dan rusak di sana-sini, sehingga ruang itu tidak bisa lagi 
memenuhi tujuannya. Bahkan hanya sekilas memberi tahu Raja Iblis bahwa sel itu dibuat 
sejak lama. 

"Mereka baru saja menggali ke dalam dinding dan memasang jeruji logam ... Sangat kuno." 

Dia dengan rasa ingin tahu memeriksa seluruh ruangan dengan mengetuk jeruji dan 
menjalankan tangannya di sepanjang dinding, tapi sepertinya tidak ada yang penting. Raja 
Iblis hampir mengharapkan kerangka manusia stereotip, tapi selnya sangat bersih, dia 
kecewa. 

(Ini seperti seseorang membersihkannya secara teratur. Sekarang aku memikirkannya, 
seluruh penjara bawah tanah terlalu bersih.) 

Meskipun lalu lintas padat, tidak ada satu pun sampah di sekitar. Ini bukan tujuan wisata, 
tapi medan pertempuran hidup dan mati -- tidak aneh baginya melihat bilah yang 
terkelupas, bekas darah, atau bahkan bagian tubuh. Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi 
berpikir bahwa seseorang mengelola ruang bawah tanah. Seperti kompleks apartemen 
kelas atas, seseorang harus menjaganya agar tetap rapi. 

(Jika demikian ... Siapa yang melakukan pekerjaan itu? Sepertinya ada sekelompok petugas 
kebersihan yang sangat kuat ...) Raja Iblis merenung saat dia menendang monster yang 
menyerang ke arahnya. Monster itu menabrak jeruji besi di belakangnya hingga berakhir 
rapi di dalam sel. Sejauh yang dia tahu, jeruji itu adalah logam biasa, tidak ada yang 
istimewa dari mereka. 

"Ini adalah penjara di masa lalu. Tidak diragukan lagi. Dan masih ada seseorang yang 
menjaga tempat itu. " 

Pada titik ini, Raja Iblis menyeringai gembira. Rasa ingin tahunya pasti terusik. Yukikaze 
telah memberitahunya bahwa ruang bawah tanah itu turun 20 tingkat, tapi tidak ada yang 
istimewa di sana. Hanya jalan buntu, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang 
mempertanyakannya. Ini hanyalah kantor lain untuk para petualang. Bukan di suatu 
tempat yang mereka cari untuk memenuhi keingintahuan mereka. Itu adalah tempat yang 
lebih membumi yang memutuskan apakah mereka bisa meletakkan makanan di atas meja 
atau tidak. Tidak ada orang lain di sini yang memiliki kemewahan merayapi penjara bawah 
tanah untuk hobi. 

Sekarang saya harus tahu lebih banyak tentang penjaga lapangan. 
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Raja Iblis mengambil tangga lebih jauh ke bawah. Hampir tidak ada petualang yang turun 
sejauh ini, menjaga keheningan di sekitarnya. Saat Raja Iblis maju ke level 15 
menghancurkan monster sepanjang waktu, pandangan tajamnya melihat sesuatu yang 
redup. Kotak kayu kecil. Di dalamnya ada sesuatu yang telah dilihat Raja Iblis sebelumnya, 
tapi terlalu aneh untuk berada di dunia ini. 

"Kamu bercanda ... Apakah ini senjata ...?" 

Raja Iblis menatap seolah-olah akan membuat lubang pada benda mirip pistol di dalam 
kotak. Lalu dia menusuknya dengan jarinya. Dia bertingkah seperti gadis remaja yang takut 
pada sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia akan tersipu malu jika ada yang 
melihatnya. 

"Sebaiknya Tahara melihat ini ..." 

Dalam hal senjata, Tahara tidak bisa berbuat salah. Dengan pemikiran tersebut, Demon 
Lord menyimpan pistol (masih di dalam kotak) di Item Folder-nya. Tahara sudah 
menangani semuanya di desa, tetapi dia adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu. Raja 
Iblis, di sisi lain, adalah yang terbaik dalam memerintah, bertempur, dan licik. 

"Kurasa aku akan kembali ke penginapan sekarang." 

Menggunakan Quick Travel, dia kembali ke kamarnya di penginapan murah. Sementara 
Quick Travel sudah rusak karena biayanya 30SP untuk lompatan apa pun terlepas dari 
jarak, itu sangat konyol bahwa dia bisa menggunakannya untuk melarikan diri dari penjara 
bawah tanah juga. Sementara skill itu tidak bisa digunakan di tengah pertempuran, itu 
lebih merupakan keajaiban daripada mantra sihir ketika sampai pada seberapa banyak 
penghemat waktu itu. Ketika Raja Iblis kembali ke kamarnya, dan menggantungkan jas 
hujannya yang hitam pekat, dia melihat gumpalan aneh di tempat tidurnya. Dia membuka 
kembali selimut dan menemukan Yukikaze tertidur lelap dengan piyama imutnya. Untuk 
beberapa saat, pikiran (dan tubuh) Raja Iblis membeku. 

"Kenapa kamu di kamarku?" 

Yukikaze tidak menjawab. Dia tertidur lelap. 

"Tunggu, bagaimana kamu bisa masuk?" 

"...Masuk ke dalam? Tuan Fox, Anda ingin--- hrm? " 

"Suck ini." 

Dia melempar permen ke mulut Yukikaze saat dia bangun, bereaksi terhadap kata kunci 
tertentu. Itu adalah bentuk seni pada saat ini. Menggulung permen di mulutnya, Yukikaze 
mendesah lembut. 

"... Aku menyuap pemilik penginapan untuk membuka pintu dengan kunci utama." 
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Pengakuannya, bagaimanapun, kurang lembut dari yang diharapkan Raja Iblis. Dia 
menutupi kepalanya dengan tangan, mencoba untuk menekan migrain yang mengganggu. 
Pertama perampok di ruang bawah tanah, dan sekarang pelanggar kecil ini. 

"Apakah tidak ada keteraturan di dunia ini ...?" 

Raja Iblis menggerutu, tapi dia tidak ada di tempat untuk berbicara. Mempertimbangkan 
seberapa banyak kekacauan yang dia masukkan ke dalam Holylight, masuk tanpa izin ke 
tempat tidurnya adalah pelanggaran yang paling buruk. 

"... Tuan Fox. Permainan bajak laut itu, itu benar-benar mainan yang menyenangkan. " 

"Senang mendengarnya. Ini favorit pesta tradisional. " 

Tentu saja, itu adalah item tidak berguna lainnya dengan 1 Serangan, tapi itu melayani 
tujuan hiburan dengan baik. Menurut Yukikaze, para petualang mengalami perubahan 
besar di saku taruhan. Ada permainan panas yang berlangsung di lobi saat mereka 
berbicara. 

"Hm. Mungkin juga mencobanya. Sudah lama. " 

"... Pak Fox, jika Anda akan memberikan sesuatu yang hrm mencoba-?" 

"Suck itu." 

"... Rasanya sangat sakit, tapi rasanya sangat enak." 

Setelah putaran lain dari rutinitas mereka, Raja Iblis pergi ke lobi. Dia dapat mendengar 
suara-suara gembira dari bawah, karena sejumlah besar peserta sepertinya sedang 
bermain game. Itu adalah permainan meja-atas klasik karena suatu alasan. 

"Baik! Saya menang! Sekarang masing-masing tiga koin perunggu. Bayar! " 

"Sialan! Gadis merah ini terlalu bagus! " 

Wajah janggut bodoh ini! 

"Satu pukulan kecil dan dia akan meletus ...!" 

Saat para petualang mengumpat, Mikan dengan gembira meraup koin perunggu yang 
dilemparkan ke atas meja. Sementara uang sejumlah itu hanya uang kembalian untuknya, 
Mikan berseri-seri secerah matahari. Seperti petualang yang baik, dia tampaknya 
menikmati judi sekaligus menang. Dia berjudi dengan hidupnya setiap hari. 

"Sepertinya kita mengadakan pesta sendiri." 
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Dengan senyum berani, Raja Iblis mendekati meja yang menjadi tuan rumah permainan di 
tengah aula. Para petualang secara alami berpisah untuknya. Mikan sendiri menunggu Raja 
Iblis dengan tangan disilangkan. Payudaranya yang indah, pinggang yang ramping, kaki 
yang panjang, dan mata yang tajam semuanya memberinya kecantikan seperti macan 
kumbang liar. 

"Oh, Anda siap memberi saya lebih banyak uang?" 

"Saya suka bermain rumah, kebanyakan. Saya tidak suka permainan untung-untungan. " 

"Sudah membuat alasan? Apa, kamu takut? " 

"Itu upaya murah untuk menghina ..." 

Dengan itu, Raja Iblis menangkap bajak laut itu dan meletakkannya kembali ke dalam tong. 
Dia kemudian meraih salah satu pedang kecil -- nostalgia di matanya -- dan 
memasukkannya ke dalam lubang di laras. Melihat itu, Mikan menyeringai agresif. Setelah 
bermain sepanjang hari, dia tampak yakin akan menang. Dia mengambil pedang lain dan 
pindah untuk menusuknya ke dalam tong, tapi kemudian Raja Iblis berbicara: "Jika Anda 
menantang saya, saya butuh taruhan." 

"Berapa banyak? Oh, ini perubahan dari kemarin dulu. " 

Mikan melempar tas kulit. Dia akhirnya tidak menggunakan medali emas. Dia hanya 
menggunakan dua koin perak, meninggalkan koin senilai sekitar $ 20.000 di dalam tas. 
Raja Iblis mengambilnya dan membiarkan isinya turun ke atas meja. 

"I-Itu adalah koin emas!" 

"Lihat semua perak itu ... Mereka sangat cemerlang!" 

Para petualang di lobi semuanya pemula yang tinggal di penginapan murah ini. Perak dan 
emas di atas meja terlalu terang untuk mereka. Bahkan Mikan, seorang petualang peringkat 
B dengan rekor menghasilkan 880 koin emas dalam sebulan, mau tidak mau menelan 
nafasnya pada kekayaan kecil ini. 

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

"Jika kau yang terbaik untukku, semua ini milikmu. Jika kamu kalah, meskipun ... " 

"Jika aku kalah ...?" 

Mata semua orang beralih ke Raja Iblis. Tak satu pun dari mereka akan melewatkan satu 
kata pun yang dia ucapkan atau satu gerakan yang dia buat. Setelah jeda panjang, dia 
menyatakan dengan seremonial: "Ayo lihat. Anda bisa menjadi hewan peliharaan saya yang 
taat selama sehari. " 
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"Apa...!?" 

"Apakah Anda lebih suka kucing atau anjing? Kelinci juga akan baik-baik saja. Tentu saja, 
Anda harus mengakhiri setiap kalimat dengan 'meong', 'ruff', atau 'hippity hoppity.' " 

"Aku lebih baik mati!" Mikan berteriak dengan wajah merah padam dan menancapkan 
pedang ke dalam tong. Tanpa ragu-ragu, Raja Iblis mengikutinya. Setelah bolak-balik 
beberapa kali, Mikan mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpikir sebelum 
bergerak. Di sisi lain, Raja Iblis masih tidak ragu-ragu, seolah tatapannya menembus 
segalanya. 

"Apa masalahnya? Beku karena ketakutan, jeruk keprok kecil? " 

"Diam!" 

Saat Mikan semakin kesal, para petualang di sekitar mereka tersentak atau terdiam setiap 
kali pedang tertancap di laras. Di atas meja di depan mereka ada setumpuk koin yang 
jumlahnya lebih banyak daripada yang pernah mereka impikan untuk didapatkan pada 
satu waktu. 

"...Sini!" 

Saat Mikan menghantam laras dengan tekad berbentuk pisau cukur, perompak itu 
melayang ke udara. Sorak-sorai dan jeritan tiba-tiba terhenti saat kesuraman memenuhi 
ekspresi Mikan. Saat lebih banyak suara dan sorak-sorai memenuhi lobi, Raja Iblis 
tersenyum dengan elegan. 

Dalam perang, lebih sering daripada tidak, pemenang sudah ditentukan sebelum 
pertempuran pertama dimulai. 

Dengan garis yang megah ini, Mikan mau tidak mau roboh ke atas meja. Faktanya, nasib 
pertempuran ini sudah ditentukan sebelum dimulai -- lubang yang muncul oleh bajak laut 
ditentukan oleh bagaimana bajak laut itu dipelintir ke dalam tong. Mikan dan para 
petualang lainnya tidak pernah memperhatikan mekanisme ini, karena mereka tidak 
memperhatikan saat mereka mengatur ulang permainan. 

"Malam ini pesta. Saya akan mengambil satu untuk tim untuk mempertahankannya. " 

Raja Iblis mendorong koin dari meja ke dalam tas kulit dan melemparkannya ke pemilik 
penginapan. 

"Belilah minuman keras, makanan, buah-buahan, apapun yang dapat kamu pikirkan. 
Pastikan Anda menggunakan semuanya. " 

"Gunakan ... A-Semua ini, Pak?" 

"Setiap koin terakhir. Juga, jangan biarkan siapa pun masuk ke kamarku lagi. " 
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"Y-Ya, Pak ...!" 

Terguncang seperti belalang, pemilik penginapan itu terpental ke jalan, dan sorak-sorai 
meledak di lobi penginapan murah ini sekali lagi. Untuk pemula, yang selalu puas dengan 
produk keriput dari stan makanan di jalan, ini adalah perlakuan VIP. Mungkin Raja Iblis 
mencoba meniru paladin dalam upaya untuk mendapatkan reputasi positif. Atau mungkin 
dia baru saja menikmati satu putaran permainan pesta nostalgia. Saat dia melihat para 
petualang di tahun Yobel, dia teringat kalimat yang dia ucapkan sebelumnya yang tidak 
berarti apa-apa baginya saat itu. 

(Pergi ke jalur terpisah sebagai Kekaisaran, ya ...?) 

Dia hanya mengatakan itu sebagai pembenaran putus asa kepada penasihatnya. Tapi 
sekarang dia tahu siapa di balik cincinnya, itu membawa arti berbeda baginya. Kunai 
mencoba mencapai sesuatu melalui cincin di jarinya itu. 

(Mungkin aku akan kembali ke desa sekali saja.) 

Masih ada segunung hal yang harus dilakukan dan dipikirkan, seperti benda mirip pistol 
yang diperolehnya, apa yang harus dilakukan dengan Dona Dona atau Xenobia, atau 
bahkan hanya kemajuan konstruksi di desa. Raja Iblis hampir memulai Komunikasi dengan 
Tahara, tetapi mempertimbangkan kembali siapa yang harus dihubungi. Wajah seorang 
gadis tertentu muncul di benaknya. 

Aku. Dimana kamu sekarang? 

Tuan Raja Iblis! Saya baru saja membantu kerja lapangan! 

Baiklah. Aku akan segera kembali ke desa. 

Betulkah!? Aku akan segera ke sana untuk menyambutmu kembali! 

Setelah menutup Komunikasi, Raja Iblis menoleh ke Mikan, masih merajuk ke meja. 

"Mikan, aku akan keluar sebentar. Saya akan kembali besok pagi. Anda harus mulai berlatih 
mengibas-ngibaskan ekor sekarang. " 

"Kalau begitu jangan keluar!" 

Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raja Iblis akan kembali ke desa. 

Divergensi: Lubang Hitam 

Akira Ono sedang berjalan menyusuri lorong panjang di lantai atas gedung pencakar langit. 
Setiap orang Jepang pasti akan mengenali nama-nama perusahaan besar yang berkantor di 
sini. Lorongnya panjang, dan Akira mengalami pusing yang parah. Dia bahkan tidak tahu 
apakah dia berjalan lurus atau berputar-putar; bahkan penglihatannya kabur. Saat dia tiba-
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tiba merasa mual, Akira melangkah ke kamar mandi dengan kaki goyah, tapi bahkan 
perjalanan ini terasa sangat lama. 

(Apa ini...?) 

Saat Akira sampai di kamar mandi, dia sedikit terkejut. Dia tidak bisa melihat label gender 
di pintu. Dia tahu bahwa ada siluet yang menempati papan nama di dinding, tetapi dia tidak 
bisa melihat apakah siluet itu memakai rok atau tidak. 

(Sial. Kurasa aku akan muntah ...) 

Berhenti di jalurnya, Akira mencoba mendapatkan kembali penglihatannya. 

Setelah beberapa saat, ketika dia membuka matanya lagi, dia bisa melihat dengan lebih 
jelas. Dia segera berlari ke toilet pria, dan dengan paksa memuntahkan isi perutnya. Dia 
telah minum dengan XX malam sebelumnya, jadi muntah saja bukanlah hal yang tidak 
terduga. 

"Yeesh. Kurasa aku semakin tua ... "Dia bergumam pada dirinya sendiri, sekarang melihat 
ke cermin. 

Pada saat itu, Akira bisa menahan minuman kerasnya dengan sopan karena berusia dua 
puluhan. Jarang sekali dia merasakan itu kembali ke tenggorokannya keesokan harinya. 
Setelah mencuci muka dan membilas mulutnya, dia kembali ke bayangannya. 

"Ya. Sepuluh dari sepuluh. Dia juga jenius. " 

Dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan saat dia berdiri sendirian di kamar mandi. 
Bahkan, ia merasa harus meyakinkan dirinya sendiri, mengingat orang yang akan 
ditemuinya: Mickity, salah satu pemain perdana yang pernah memainkan permainan Akira 
Ono. Profesi Mickity dalam kehidupan nyata, seperti yang dia ketahui kemudian, adalah 
direktur eksekutif untuk 42-OMG, sebuah perusahaan video game yang terkenal di luar 
negeri. Seseorang yang tinggal di dunia yang berbeda dari Akira. 

"MMO skala besar, astaga. Mungkin aku akan memikirkannya selama seratus juta, "katanya, 
tapi tidak bermaksud begitu dalam. 

Bahkan, dia terus memikirkan apa yang ada di balik kesepakatan ini. 

(Apa yang mereka pikirkan ...?) 

Sejujurnya, tidaklah normal bagi perusahaan internasional terkenal untuk menunjukkan 
minat pada game indie kecil, dan bahkan lebih tidak biasa lagi bahwa mereka mencoba 
menipu seseorang dengan cara yang sama. Jika mereka benar-benar tertarik, mengapa 
mereka tidak membuatnya sendiri? Mereka memiliki tenaga dan keuangan yang tidak 
terbatas. Siapa yang akan memperhatikan game indie yang sangat kecil di negara pulau 
kecil di Timur Jauh? 
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Asal tahu saja, aku tidak punya uang. " 

Sedih tapi benar. Satu-satunya hal yang akan diperoleh siapa pun dari menipu pria ini, yang 
menghabiskan semua uangnya untuk menciptakan dunianya sendiri, adalah banyak 
penghinaan. 

"Ayo pergi, kurasa ..." 

Menampar pipinya, Akira kembali ke lorong. Sekarang tampak lurus. Dia berjalan 
menyusuri lorong panjang dengan langkah bangga dan mengetuk pintu yang dia cari. 
Seorang pria tua dengan kacamata berlensa dan seorang asing dengan seragam kepala 
pelayan muncul. 

"Uh, um. Akira Ono. Apakah Anda berbicara bahasa Jepang ...? " 

"Selamat datang, Pak Ono. Terima kasih sudah datang sejauh ini, "pria itu menjawab dalam 
bahasa Jepang yang fasih. Dia adalah seorang penatua dengan aura yang tidak dapat 
ditembus tentang dirinya. Akira memiliki firasat bahwa dia berada di atas kepalanya. Dia 
yakin bahwa pria itu lebih berpengalaman dan berpengetahuan daripada dia, berkali-kali 
lipat. 

"... Um, apakah Mickity ada di sini?" 

Aku adalah dia. 

"... Apa?" 

--Beberapa jam kemudian 

Setelah pertemuan yang tidak terlalu singkat, Akira Ono kembali ke tempat XX. Untuk 
menghemat hotel, dia telah mogok di sini selama dia tinggal. Meskipun sikapnya bukanlah 
seseorang yang menerima penginapan gratis. 

"Bagaimana hasilnya, Akira?" 

"Yah, mereka ingin menjadi sangat besar." 

"Itu luar biasa! Anda bisa membelikan saya minuman saat Anda mendapat uang! " 

"Dapatkan pekerjaan." 

"Tidak mungkin! Kau tahu betapa sulitnya bagiku untuk bernapas? Apa kamu tidak tahu 
sakitnya? Saya menggerakkan paru-paru dan jantung saya. Itu kerja yang berat. " 

"Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan setiap bayi." 
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Komentar kasar Akira sudah menjadi Penguasa Iblis di masa depan. Saat Akira 
mengantongi sampah yang membanjiri lantai dan melemparkan karung itu ke dapur, dia 
menghela nafas. Kamar yang sudah dia bersihkan sudah berantakan lagi. 

"Bagaimana kamu bisa menghasilkan omong kosong sebanyak ini dalam sehari?" 

"Apaaaaaa? Tidakkah Anda mendapatkan sedikit produk sampingan saat Anda mencari 
sesuatu yang Anda butuhkan? " 

"Hidupmu adalah produk sampingan." 

"Sial! Kamu benar-benar hasil kerja, Akira! Anda asbes! Polyethylene! " 

"Kamu tahu itu hanya plastik, kan?" 

Saat membuka kaleng bir, Akira menoleh untuk melihat XX memainkan video game aneh. 
Ada spiral hitam di tengah layar yang menyedot semuanya. Orang, kuda, mobil, bangunan, 
semuanya ditelan oleh pusaran hitam. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk 
dilihat. 

"Apakah kamu membuat yang ini juga?" 

"Hmm. Ini seperti ... ramalan, kurasa? " 

"Hah?" 

Akira mendengus, memiringkan kembali kaleng birnya. Dia dengan tegas menolak ramalan, 
horoskop mimpi, malaikat pelindung, membaca telapak tangan, dll. Dia percaya bahwa 
hidupnya adalah miliknya untuk merintis, dan tidak perlu percaya pada semua itu. 

"Itu bodoh ... Kamu membuat keputusan untuk menciptakan masa depanmu sendiri." 

Jika beberapa kerutan di tangan seseorang menentukan kehidupan orang itu, tidak ada 
gunanya bakat, kerja keras, atau bahkan keberuntungan. Itu tampak konyol baginya. 
Pastinya, di luar sana pasti ada beberapa orang seperti Akira, yang tidak pernah mengalami 
kegagalan. Mereka yakin bahwa apapun bisa ditaklukkan dengan kerja keras dan bakat 
mereka sendiri. 

"Kamu bukan bagian dari kawanan, Akira, tapi menurutku kamu tidak bisa mengambil 
spiral besar." 

Spiral besar apa? 

"Itu tepat di tikungan ... Lubang hitam." 

"Apa yang sedang kamu bicarakan?" 
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Percobaan biasa dalam ilmu gaib, pikir Akira. XX menyukai pikiran roh dan kejadian 
supernatural, mengklaim bahwa ada hantu korban bunuh diri yang menghantui ruangan 
ini. 

"Di mana hantu bunuh diri itu? Tidak pernah melihatnya. " 

"Saya pikir dia keluar. Dia takut padamu, kurasa. " 

"Apa yang pernah aku lakukan padanya ...?" 

"Dia gay paruh baya, tapi kamu bukan tipenya, kurasa." 

"Pria gay paruh baya !?" 

Meskipun reaksi Akira berlebihan, XX hanya tertawa. Bahkan saat mereka berbicara, layar 
menunjukkan gerakan cepat saat pohon, anak-anak, mobil, dan bahkan tabung reaksi 
ditelan oleh pusaran hitam. Pusaran itu semakin besar setiap detik. 

Apa yang diinginkan pusaran ini? 

Aku tidak terlalu tahu. 

"Dan juga tidak ada akhir untuk yang satu ini." 

"Nah. Sudah banyak menyedot, jadi kupikir itu akan meledak pada akhirnya. " 

"... Jadi kamu hanya akan meledakkannya untuk menyelesaikannya." 

Pasangan itu tertawa terbahak-bahak, dan bersulang dengan kaleng bir mereka. 

Di masa depan, nubuat XX menjadi hidup dengan kepedihan yang menakutkan. Saat itu 
tahun 2004, ketika monster lahir, siap menelan keseluruhan budaya internet Jepang. Situs 
web pribadi dihapus, blog ditinggalkan, dan konsep individualitas terkubur karena 
semuanya dikumpulkan dalam satu kesatuan. Mungkin itu blackhole XX yang dibicarakan. 

"Ugh. Saya berharap hulu ledak akan jatuh di Harajuku, atau semacamnya. " 

"Dapatkan pekerjaan agar kamu bisa membeli hulu ledak." 

"Atau Menara Tokyo akan runtuh." 

"Dapatkan pekerjaan agar kamu bisa membeli gergaji." 

"Anda ingin memotongnya? Buat itu runtuh? " 

"Satu ... satu ... nol ..." 

"Hei, Akira! Apa kau benar-benar menelepon !? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Layar berkedip menjadi hitam dan spiral menelan semua ikon desktop juga. Begitu tidak 
ada lagi yang bisa ditelan, atau saat bosan, reset paksa. Semuanya akan berbaris di baris 
yang sama. Orang dewasa di sana, dan gadis cantik di sana ... Mereka semua memiliki 
penampilan yang sama di hari pertama sekolah. 

Selamat dan selamat datang. Dunia akan segera meledak. Selamat wisuda. Semua orang 
sama-sama akan mati. 

Kembalinya Putih 

------Benteng Suci di Holylight. 

Sedikit lebih awal dari ketika Raja Iblis mulai menghantam penjara bawah tanah dan Yu 
memulai proyek tamannya, Kastil Suci meledak dalam keributan di sekitar pemimpin Gadis 
Suci, Malaikat Putih. Di atas kepalanya ada Cincin Malaikat, yang memancarkan cahaya 
agung. Dia tidak punya cara untuk tetap diam. Bagi orang-orang Holylight, itulah arti 
malaikat bagi mereka. Ketika White muncul di depan gerbang depan Holycastle, rahang 
penjaga jatuh ke tanah sebelum dia berlutut. Dia bahkan tidak bisa mengangkat matanya di 
depan cahaya ilahi Cincin. Keributan menyebar dengan cepat, saat orang-orang keluar dari 
kastil dan berkerumun di sekitar White. Masing-masing dari mereka meneriakkan sesuatu 
atau lainnya, dan beberapa berlutut dan menyatukan tangan mereka untuk menyembah 
White. Dengan cahaya dari halo yang menyinari fitur White, "Lady White!" 

"Dia seorang malaikat! Lady White menjadi malaikat! " 

Lihat cahaya ilahi itu! 

"Mataku! Mataku!" 

"Nyonya Putih! Ini aku! Menikahlah denganku!" 

"A-Whua- Whua ...! Whua! " 

Dengan senyuman lembut, White berjalan melalui sorak-sorai yang menderu ke dalam 
Holy Castle, melambai kepada orang-orang. Setiap orang, pria atau wanita, kehilangan diri 
mereka di hadapan kecantikan ilahi. 
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Daya tarik luarnya tidak diragukan lagi ditingkatkan oleh kepercayaan dirinya yang 
memancar. Lingkaran di atas kepalanya secara langsung diberikan kepadanya oleh 
keberadaan yang lebih tinggi. Dengan pemikiran tersebut, White sangat percaya diri. Selain 
itu, dia juga mendapat kepastian. 

(Dia bilang itu cocok untukku ...) 

White menutup matanya dan mengingat kejadian itu. Di matanya, Raja Iblis adalah 
pemberontak legendaris, bertarung melawan Cahaya Agung dengan sayap hitam di 
punggungnya. Gadis-gadis yang baik sepertinya selalu menjadi orang-orang yang jatuh 
cinta pada kejahatan, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa 'hanya aku yang bisa 
memahaminya. Hanya aku yang bisa melindunginya. ' 

(Lord Lucifer ...) 

Mengingat tubuhnya yang diselimuti uap putih, pipinya memerah. Otaknya yang licik, 
sikapnya yang tak kenal takut, kehadirannya, semua siap untuk menginjak-injak segala 
yang ada di jalannya, berbaris ke ujung Neraka. Dia adalah mitos malaikat jatuh ... orang 
yang menguasai malam di masa lalu! Dia telah menerima White, dan menganugerahkan 
kepadanya lingkaran malaikat. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraan, 
kegembiraan, dan kegembiraan yang dia rasakan. 

"Nyonya Putih ...! Ada apa di ...!? " 

Saat White berjalan melalui lorong-lorong Holy Castle, keributan itu semakin keras. Saat 
orang-orang melihatnya, mereka lari ke rekan kerja mereka untuk menyebarkan berita. 
Seluruh kastil meledak dalam kekacauan sampai seseorang muncul. Setelah melihatnya, 
semua orang menegakkan punggung mereka dan mengencangkan bibir mereka. Itu adalah 
Gran, sejarah hidup Gereja Suci. Meskipun dia diduga lebih tua dari sembilan puluh tahun, 
kehadirannya tetap kuat seperti biasanya. Sebagai seorang penasihat, kata-katanya 
mengandung bobot yang luar biasa. 

"Putih, ada apa dengan semua suara itu !? Apakah mereka tidak menghormati Kastil Suci ... 
Aghhh! " 

Saat melihat Cincin Malaikat bersinar di atas kepala White, bahkan Gran goyah karena 
cahaya sucinya, jatuh ke tanah. White bergegas membantunya berdiri, tetapi kata-kata 
Gran gagal. 

"P-Putih ...! T-Hal itu ... Kepalamu ...! " 

"Itu diberikan kepadaku oleh seseorang ..." 

Sambil tersenyum, Angel menangkupkan tangannya di depan puncak kembarnya yang 
besar. Malaikat yang tidak salah lagi. 

"S-Siapa itu ...!?" 
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White tidak menjawab, tapi hanya tersenyum pelan. Dia telah berulang kali disumpah 
untuk menjaga kerahasiaan. Gran juga menerima sesuatu dari tanggapannya. White pasti 
menahan diri untuk tidak mengambil dengan sia-sia nama keberadaan yang telah 
memberikan lingkaran cahaya, dari semua hal, padanya. Para malaikat telah menghilang 
dari dunia ini sejak lama. Mereka tidak bisa mengambil risiko, tidak peduli seberapa tipis, 
untuk menyinggung keberadaan seperti itu. Ini adalah satu-satunya harapan yang mereka 
tunggu-tunggu. 

"Begitu ... aku tidak akan bertanya banyak. Tapi katakan ini padaku. Apakah dewa ini ada di 
negara kita? Mereka tidak akan meninggalkan kita dengan beralih ke negara lain, bukan? " 

Gran memasang tampang putus asa di wajahnya. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain 
melihat sekilas keselamatan ini. White menjawab dengan sengaja. 

"Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." 

"A-Baiklah ..." 

"Iya. Aku akan melayaninya di sisinya, dan ... " 

Putih tidak bisa membantu tetapi tersipu oleh pilihan kata-katanya sendiri. Dia tidak bisa 
membantu tetapi mengingat seberapa dekat mereka di mata air panas. Gran melihat ini, 
dan matanya membelalak. Dia menangkap aroma tertentu. 

"Ah! Ah, sulit dipercaya ... Jangan bilang kalau ... anak cc !? Dengan seorang Holy Maiden ...? 
A-Apa yang terjadi ...!? " 

"T-Tidak ... aku tidak ...!" 

"Saya tahu saya tahu. Situasi kita terlalu mengerikan ...! " 

Gran segera memutuskan untuk membuat undang-undang pembungkaman pada sebagian 
besar detail ini. Fakta bahwa seorang Perawan Suci diberi Cincin Malaikat itu bagus. Baik 
sekali. Informasi ini dapat menjadi intimidasi terhadap musuh dan menjadi harapan yang 
melimpah bagi rakyat mereka sendiri. Putih sangat populer di kalangan orang-orang pada 
awalnya, tetapi jika mereka membuat keributan tentang siapa sebenarnya yang 
memberikan halo padanya, dia mungkin menghilang. Legenda menceritakan tentang 
makhluk yang lebih tinggi dengan berbagai kepribadian. Malaikat dan manusia adalah 
sama, dalam pengertian itu. Beberapa diam, beberapa riuh, dan beberapa bahkan 
menghabiskan hari-hari mereka dalam kesendirian, jauh dari hal-hal sepele duniawi. 

"Aku akan menyerahkan masalah ini padamu, White. Jangan biarkan dia pergi. " 

"Ya, aku akan selalu ... k-jaga dia tetap dekat." 

"Hah ha ha! Kata yang bagus. " 
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Bahkan saat dia tersipu, tekad White datang melalui sifat pemalu. Gran balas tersenyum. 
Dia telah mengenal White sejak dia masih sangat muda, tetapi tidak pernah mengira dia 
akan mengalami romansa. Gran pasti juga merasa lega karena fakta itu. 

------Ruang pertemuan di Holy Castle. 

Ketika White kembali ke ruang pertemuan biasanya, Ratu tampak bosan, kakinya di atas 
meja bundar dan tangannya di belakang kepalanya. Ketika dia melihat cincin bercahaya di 
atas kepala White, dia dan kursinya jatuh ke lantai dengan suara keras. 

"S-Kak! A-Apa itu !? A-Di atas kepalamu ...!? " 

Tidak seperti biasanya, White tersenyum menggoda. Biasanya, White adalah orang yang 
dikejutkan dan disiksa oleh saudara perempuannya. Sekarang tabel telah berubah. 

"I-Itu adalah Cincin Malaikat... Apa yang terjadi !?" 

"Iya. Seseorang ... memberikannya padaku. " 

White memberi Ratu jawaban yang sama dengan yang dia berikan pada Gran, tetapi 
memiliki gambaran yang jelas tentang Raja Iblis sebagai pria itu. Siapa yang bisa 
menyalahkannya? Meskipun pertemuan mereka singkat, banyak yang telah terjadi selama 
waktu itu. Dia telah melihatnya telanjang, menyesap dari gelasnya, dan menarik 
pinggangnya untuk menemaninya melakukan mukjizat. Kemudian dia memberinya Cincin 
Malaikat. Dia tersenyum, dan berkata 'itu cocok untukmu.' Akhirnya ... dia berjanji mereka 
akan bertemu lagi. Setiap kali White mengingat pertemuan itu di benaknya, dia merasakan 
kehangatan menyala di dadanya. Meski singkat, setiap peristiwa mengejutkan, penuh 
bahaya misterius. Jantungnya berdebar kencang dengan setiap kenangan. Ratu mengambil 
sesuatu. 

"Apa yang terjadi ... Kenapa kamu terlihat seperti wanita seperti itu, Kak?" 

"S-Seperti wanita ...!?" 

"Aku tidak peduli lagi tentang Cincin Malaikat. Siapa ini? Aku bisa mencium bau pria itu 
padamu dari jarak satu mil, sekarang. " 

"K-Kenapa aku harus memberitahumu ...?" 

White salah bicara di hadapan saudara perempuannya. Sekarang dia telah mengakui bahwa 
ada seorang pria di belakangnya. 

"Woah ... Kamu, dari semua orang? Apakah dia memiliki Pedang Suci, atau sesuatu? Atau 
dia seperti naga ...? " 

"Itulah yang Anda sukai! Aku bersyukur padanya, tapi aku ... " 
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"Hah!? Anda punya masalah dengan Sir Zero !? Aku tidak akan menerima omong kosong 
itu! Bahkan darimu, Kak! " 

"A-aku tidak punya masalah dengannya ... aku hanya lebih suka, kau tahu, yang terhormat, 
dewasa ..." 

"Dasar tolol! Jangan mengerti !? Senyuman polos Sir Zero! Kekuatannya! Gerakannya! 
Pakaiannya! Apa kau tidak mengerti betapa kerennya dia !? Dia tak terkalahkan! Un! 
Dikalahkan! " 

"U-Tak Terkalahkan? Terus...? Dia melakukan mir ... T-Tidak apa-apa. " 

White hampir saja berbicara tentang keajaiban di saat panas, dan menangkap dirinya 
sendiri. Bahkan untuk Ratu, dia tidak akan berani membicarakannya dengan enteng. 

"Bagaimanapun, aku harus bertemu dengannya. Jika dia bisa menerima pukulan saya, dia 
akan mendapatkan persetujuan saya. " 

"Dan mengapa tepatnya aku membutuhkan itu !?" 

"Hah? Saya hanya tidak suka orang ini. Biarkan aku memukulinya. " 

"Kalahkan ... Kamu tahu kamu adalah Gadis Suci, bukan !?" 

"Siapa yang peduli?" 

Saya lakukan! 

Saat sepasang saudara perempuan melanjutkan pertandingan teriakan mereka, matahari 
terbenam di Kastil Suci. Namun, White tidak punya waktu untuk istirahat. Untuk 
menemukan makna yang lebih dalam di balik itu semua, dia meminta kehadiran seseorang. 
Mengingat jadwal yang padat di kedua sisi, memang butuh beberapa saat untuk membuat 
pertemuan itu terlaksana, namun akhirnya terjadwal. Dia telah menghubungi Madame 
Butterfly, wanita yang terus memengaruhi Holylight tanpa bantuan organisasi mana pun. 

Pertemuan Kupu-Kupu Putih 

Sebuah kereta tiba di depan Kastil Suci, memulai hari yang menegangkan untuk semua. 
Gerbong itu dihiasi dengan lambang dan spanduk, tidak salah lagi oleh siapa pun di 
Holylight. Itu adalah lambang kupu-kupu yang anggun yang melebarkan sayapnya. 
Bangsawan mana pun akan menyaksikan diri mereka sendiri di hadapan lambang ini. 
Nyonya keluar dari gerbong, mengenakan gaun biru tua dengan pola kupu-kupu yang 
indah. Penjaga itu menegakkan punggungnya dengan ekspresi gugup dan menyapanya 
sekeras yang dia bisa. 

"Oh, kamu punya banyak energi, bukan?" 
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Nyonya mengusap pipi penjaga dan dengan licik memasukkan koin perak ke dalam 
sakunya. Penjaga itu dikejutkan olehnya, tapi tidak bisa merendahkan wanita bangsawan 
tinggi dengan menolak. Sebaliknya, dia lebih menegakkan punggungnya untuk 
menunjukkan rasa terima kasihnya. Sementara bangsawan biasanya tidak disukai oleh 
rakyat jelata, Kupu-kupu kurang begitu. Bukan karena Nyonya secara khusus memiliki 
pengaruh atas semua orang di negara ini, tetapi lebih karena alasan moneter. Dari tambang 
yang dimiliki Kupu-kupu, mereka menghasilkan Batu Mantra berkualitas baik yang cocok 
untuk mantra Bumi. Untuk Holylight yang sebagian besar kering, itu adalah sumber daya 
yang penting. Selama beberapa generasi sekarang, Kupu-kupu tidak pernah memberi harga 
tinggi pada Batu Mantra ini, tetapi membanjiri pasar dengan mereka. Orang-orang 
menyadari hal ini, dan menganggap Nyonya sedikit lebih baik daripada kebanyakan 
bangsawan. Kupu-kupu tahu bahwa jika mereka memberi harga terlalu tinggi pada Batu 
Mantra, daratan akan memburuk, dan akhirnya menggigit mereka nanti. Kebijakan mereka 
bukan untuk belas kasihan atau belas kasihan, tetapi untuk mempertahankan diri. 

(Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya berada di sini ...) 

Nyonya berjalan ke salah satu ruangan terjauh dari gerbang, dengan kedap suara yang 
cukup, di mana (secara kebetulan) Putih dan Raja Iblis mengadakan pertemuan pertama 
mereka. Saat Nyonya duduk, dia langsung disuguhi teh dan kue (campuran tepung dan air 
yang dipanggang). Tanpa ragu-ragu, dia mengambilnya dengan sikap elegan. Itu adalah 
momen menegangkan bagi mereka yang ada di ruangan itu. Meskipun Nyonya bukan 
kritikus makanan, dia memiliki lidah yang tanggap. Ditambah dengan ucapannya yang 
terus terang, reaksi negatif darinya dapat menyebabkan malapetaka bagi restoran atau 
koki mana pun. Biasanya dalam masyarakat bangsawan, seseorang akan memuji makanan 
apa pun yang disiapkan oleh restoran atau koki terkenal, terlepas dari kualitasnya. Jika 
seseorang mengkritik mereka, mereka hanya akan ditertawakan karena dianggap kasar, 
tidak peduli akan hal-hal itu. Namun, Nyonya tidak mengikuti aturan tidak tertulis ini. 
Selama makanannya enak, dia akan memakannya, bahkan jika itu disiapkan oleh sous chef 
tanpa nama. Ketika seseorang dari statusnya menilai sesuatu berdasarkan konten mereka 
dan bukan reputasinya, orang-orang di sekitarnya akan dilemparkan. Dia pantang 
menyerah dalam pikiran dan keinginannya. Dengan hidup seperti itu, dia memiliki banyak 
musuh dan sekutu di sepanjang jalan. 

(Biasa...) 

Nyonya tidak berkomentar sama sekali untuk teh (bagian terpenting dari camilan) atau kue 
yang tidak biasa, mengisi ruangan dengan perasaan lega dan kecewa. Dia tidak akan 
mengorbankan etiket untuk mengomentari sesuatu yang tidak patut diperhatikan, baik 
atau buruk. 

Segera, White muncul di ruangan itu, menyebabkan semua orang keluar dengan busur. 

"Sudah terlalu lama, si Putih kecil." 
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Nyonya melakukan langkah pertama langsung dari pemukul. Dengan halus, dia 
menjelaskan bahwa ini bukanlah pertemuan resmi, tetapi kunjungan pribadi. Sebenarnya, 
ini bukanlah pertemuan resmi, dan tidak akan dicatat. 

(Dia benar-benar sesuatu ...) 

Nyonya tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata ke White. Segala sesuatu tentangnya 
hampir tampak palsu, seolah-olah dia dibuat sepenuhnya sesuai pesanan. Dia memiliki 
keindahan dan aura seseorang yang menerima berkah Malaikat untuk dirinya sendiri. 
Bahkan wanita lain tidak bisa tidak melihat White dengan kekaguman atau kekaguman, 
kecuali Nyonya. Dia sendiri, berkat sifatnya, tidak berpaling dari kecantikan White, tetapi 
menghadapinya secara langsung. Karena itu, Nyonya merasakan rasa iri yang kuat 
terhadap White. Ini menunjukkan kebanggaan sekaligus kelemahannya. Sampai sekarang... 

"Ya, sudah terlalu ..." 

Putih membeku sesaat. Sepertinya Nyonya menyusut sejak terakhir kali mereka bertemu. 
Selain itu, dia memperhatikan bahwa kulit Nyonya lebih cerah. White tidak bisa 
menganggap ini sebagai penyakit Nyonya yang diberitahukan kepadanya. Sebaliknya, 
Nyonya adalah perwujudan kesehatan, bersinar dengan cara yang belum pernah dia alami 
sebelumnya -- pancaran kepercayaan diri seorang wanita. Nyonya hidup setiap hari 
merasakan pertumbuhan dan kemajuan, yang pencapaiannya tidak dapat diungkapkan 
dengan kata-kata. Dia dipenuhi dengan harapan untuk hari esok. Bagaimana mungkin 
orang seperti itu tidak bersinar? Para penjaga dan pelayan hanya tidak memperhatikan 
perubahannya karena mereka jarang melihat Nyonya sebelumnya. 

"... Terima kasih telah melihat saya, Nyonya." 

White berhasil menyembunyikan keterkejutannya dan mengambil tempat duduknya. Tetap 
saja, dia bisa merasakan tekanan dari Nyonya. Reaksi jujur White adalah Nyonya yang 
sudah mengintimidasi telah berevolusi menjadi seseorang yang bahkan lebih merepotkan. 
Dan White memang bermasalah, sesaat, oleh cahaya itu. Nyonya tidak melewatkan sedikit 
pun indikasi itu, meskipun White sendiri tidak menyadarinya. 

"Aha ha ha ha!" 

Tiba-tiba, Nyonya tertawa. Terkekeh, bahkan tanpa menutupi mulutnya dengan kipasnya, 
meninggalkan etiket yang mulia. Bahkan White tidak bisa membantu tetapi mengerutkan 
kening karena tidak hormat. 

"Apa yang lucu?" 

"Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat sesuatu yang lucu ini seumur hidup saya. 
Kamu cemburu padaku, Putih kecil. Meskipun semua orang dari sini hingga Bangsa Utara 
tahu kecantikan Anda. " 
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"A-aku tidak akan pernah ...!" 

"Ya, kamu. Aku tahu ... Aku hidup dengan cemburu yang membakar lebih panas dari 
siapapun. Begitulah cara saya tahu. " 

Nyonya tidak meninggalkan ruang untuk berdebat. Nyatanya, White sempat merasa sedikit 
iri pada Nyonya. Cahaya seorang wanita yang hidup setiap hari dengan kepuasan, 
kemajuan, dan kepuasan karena kerja kerasnya membuahkan hasil tidak bisa diremehkan. 

"Saya di sini bukan untuk membahas hal seperti itu." 

"Betulkah? Itu sudah sepadan dengan perjalanan saya. Lebih dari itu, sebenarnya. " 

Bahkan Nyonya, yang terkenal sulit untuk menyenangkan, sangat gembira hari ini. 
Terakhir kali dia merasakan kegembiraan sebanyak ini adalah ketika dia pertama kali 
menginjakkan kaki ke sauna garam. Putih, satu-satunya objek berkat Malaikat, cemburu 
padanya? Nyonya ingin berguling-guling di lantai dan membenturkan tangannya ke atas 
lantai itu dengan semangat. White menyaksikan kegembiraan Nyonya dengan juling kecil 
yang lucu saat dia memulai percakapan: "Saya mengundang Anda hari ini, Nyonya, 
sehingga kita dapat berbicara tentang pria yang dikenal sebagai Raja Iblis, dari hati ke 
hati." 

"Oh ..." 

Dengan ini, sikap Nyonya berubah. Dia tidak menyangka percakapan menuju ke arah ini. 

"Harap jujur. Bagaimana Anda melihatnya, Nyonya? " 

Biarkan aku berpikir ... 

Roda gigi di kepala Nyonya berputar saat dia menangkap nada bicara White. Tidak ada 
permusuhan terhadap Raja Iblis ketika White berbicara tentang dia. 

"Saya punya beberapa teori, tapi sulit untuk menggambarkannya secara ringkas." 

Nyonya menunda menjawab pertanyaan itu, sedikit seremonial. Bukan karena dia 
menggoda White, tapi dia hanya mengikuti kebiasaan masyarakat bangsawan. Bahkan 
Nyonya yang blak-blakan tidak langsung mengakui semua pikirannya ketika sampai pada 
topik penting. 

"Izinkan aku menanyakan sesuatu sebagai balasan, A kecil--- aghhh !?" 

Sekarang Nyonya berteriak keheranan. White telah menempatkan Cincin Malaikat, yang dia 
sembunyikan di sakunya, di atas kepalanya. Mata Nyonya membelalak dan tubuhnya 
gemetar karena cahaya ilahi halo. 
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"A-Apa itu ...!? Aku tahu Malaikat memanjakanmu, tapi itu tidak adil! Berapa banyak Anda 
harus mengejek wanita fana!? " teriak Nyonya, menahan emosinya. 

Sungguh konyol bagi Nyonya bahwa, di atas semua berkahnya, White sekarang memiliki 
lingkaran cahaya malaikat di kepalanya. Tampaknya White dengan mudah melangkahi 
anak tangga yang Nyonya dan wanita lain perjuangkan untuk mendaki. 

"Anda pasti punya ide, Madame, tentang siapa yang mungkin bisa memberikan Cincin 
Malaikat kepada manusia." 

Nada suara White menenangkan Nyonya seperti seember air dingin. Cincin Malaikat ... 
Siapa yang bisa memberikan hal seperti itu? Nyonya mempertimbangkan jawabannya dan 
mengendalikan emosinya. Setelah beberapa kali menarik napas dalam, dia menanggapi 
dengan setenang mungkin. 

"Ya, saya punya ide ... saya yakin sekarang, sebenarnya." 

"Saya melihat. Mungkin Anda dan saya telah menarik kesimpulan yang sama, Nyonya. " 

Dengan itu, keheningan yang lama memenuhi ruangan. Jika kesimpulan itu dijadikan opini 
resmi Holylight, itu akan menyebabkan keributan. Mengerikan membayangkan bagaimana, 
tidak hanya orang-orang di Holylight, tetapi Tzardom of Light akan bereaksi. Itu adalah 
bangsa yang menyembah Cahaya Agung. Secara alami, itu akan menjadi misi nasional bagi 
mereka untuk memburu pemberontak melawan dewa mereka. 
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"Perang," kata Nyonya, tanpa basa-basi. 

"Itu harus dihindari. Kami memiliki hubungan jangka panjang dengan Tzardom of Light. " 

"Cepat atau lambat, itu akan terjadi. Ini mungkin menjadi perang besar yang melibatkan 
Bangsa Utara juga. Sisi siapa yang akan kau ambil saat itu terjadi, Putih kecil? " 

"... Itu bukan pertanyaan yang adil, Nyonya. Itu sebabnya kami memiliki diplomasi. Untuk 
mencegah hal-hal seperti itu. " 

"Itu reaksi yang waras. Tapi tidak mungkin Tzardom akan membiarkan musuh yang paling 
mereka inginkan meluncur dengan diplomasi. Lebih buruk lagi, saya tidak bisa 
membayangkan dia mundur dari pertarungan ... Saya pikir seluruh Tzardom akan berubah 
menjadi debu. " 

Sementara Nyonya menjatuhkan gambar menakutkan di sini, Raja Iblis sendiri akan 
tercengang jika dia mendengar. 'Menurutmu aku ini apa, Kaiju luar angkasa !?' dia mungkin 
bertanya. 

"Saya setuju. Itulah mengapa kita harus menghindari skenario itu. " 

Bahkan White tampak khawatir tentang nasib Tzardom. Raja Iblis, tentu saja, akan sangat 
tidak setuju. 

"Begitu, Putih kecil. Anda tidak ingin keberadaannya terungkap. " 

"Tidak untuk saat ini, setidaknya." 

"Aku tidak akan setuju dengan itu, tapi pada akhirnya terserah dia. Ada orang yang sangat 
menakutkan yang bekerja untuknya, Anda tahu. Saya tidak tahu apa-apa tentang perang, 
tetapi saya merasa bahwa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan konflik 
internasional adalah mengirim anteknya keluar dengan anggukan. " 

Ini akurat, setidaknya. Tahara dapat dengan mudah menembak jatuh setiap tokoh penting 
terakhir di Tzardom dengan senapan snipernya, membuat negara tidak berdaya. Apa yang 
bisa dilakukan Yu sebagai penggantinya lebih menakutkan. Dia bisa mengubah negara 
menjadi gurun tak bernyawa, atau mungkin ladang bunga. Dalam kedua kasus tersebut, 
Tzardom akan menjadi neraka eksperimen manusia. Sementara White dan Madame tidak 
tahu persis apa yang mampu dilakukan oleh para penasehat, Nyonya telah menangkap 
sekilas tentang itu, dan White menganggap segala sesuatu mungkin oleh tangan Raja Iblis 
yang telah melakukan keajaiban yang sama seperti Malaikat Ember. 

"Kau ingin tetap diam demi mereka, lalu ... kurasa Tzardom tidak akan membalas 
kebaikanmu." 

"Tetap saja, saya ingin melakukan semua yang saya bisa." 
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"Saya kira Anda benar. Kecuali dia menyuruh saya, saya tidak akan mengoceh tentang dia ... 
Saya akan selalu menghormati dan menuruti keinginannya, "kata Nyonya tanpa ambiguitas. 

Melawan White, pemimpin Holy Maiden, ini dipenuhi dengan niat untuk memberontak. Dia 
baru saja dengan berani berjanji untuk mengikuti kemauan seseorang atas kebijakan 
nasional Holylight. 

"Aku tidak bisa menyalahkanmu ..." 

White tidak menunjukkan kemarahan apapun terhadap deklarasi tersebut, tapi diam-diam 
menutup matanya. Hukum apa yang bisa melawan orang itu? White sendiri tidak lagi 
dianggap sebagai Raja Iblis jahat. 

"Gereja Suci telah mencapai konsensus untuk tetap diam dan tidak terlalu banyak bertanya. 
Saya hanya ingin Anda mengetahui niat kami, Nyonya. " 

Faktanya, Gereja Suci bahkan tidak membayangkan bahwa Raja Iblis adalah orang yang 
memberikan Cincin Malaikat kepada Putih. Mereka yakin untuk hanya memberi tahu siapa 
pun (masuk dan keluar Gereja) tentang fakta bahwa seorang Perawan Suci diberi lingkaran 
cahaya malaikat karena itu sesuai dengan agenda mereka. 

Dan aku pasti mendengar mereka. 

Nyonya berdiri tanpa menanggapi ke satu arah atau yang lain. Dia mendemonstrasikan 
bahwa kehendak Raja Iblis menentukan pilihannya, dengan satu atau lain cara. Tidak ada 
gunanya perdebatan lebih lanjut. 

"Ngomong-ngomong ..." Mereka berbicara serempak. Itu adalah tumpang tindih yang tidak 
nyaman. 

"Tolong, Nyonya ..." 

"... Tidak, kau duluan, Putih kecil." 

Mereka diam-diam saling menatap. White ingin bertanya bagaimana Nyonya kehilangan 
begitu banyak berat badan dalam waktu sesingkat itu, dan bagaimana kulitnya lebih cerah 
dan lebih sehat dari sebelumnya. Di sisi lain, Nyonya ingin bertanya bagaimana seseorang 
bisa diberi Cincin Malaikat dari Raja Iblis. Jika dia bisa memiliki cincin yang indah seperti 
itu, dia akan menyerahkan semua tambangnya. Tetap saja, tak satu pun dari mereka bisa 
menanyakannya dengan lantang. Mereka berdua merasa seperti akan kalah jika mereka 
berbicara lebih dulu. 

"... T-Sudahlah, Nyonya. Harap berhati-hati dalam perjalanan pulang. " 

"A-aku akan ... kurasa aku juga kehilangan akal sehatku." 

Dengan mereka berbagi tawa kaku, pertemuan itu berakhir. 
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Meskipun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang membawa perubahan 
nasional, ini adalah langkah signifikan ke arah yang benar bahwa keduanya dapat 
mendiskusikan posisi dan pendapat mereka. Paling tidak, mereka dapat mengambil bahwa 
mereka tidak akan menjadi musuh satu sama lain dalam waktu dekat. 

Kembalinya Raja Iblis 

Sekembalinya, Raja Iblis kagum pada betapa bersemangatnya Rabbi menjadi. Ada banyak 
orang berlarian mondar-mandir di jalan membawa tanah atau kayu. Beberapa terlihat 
menghancurkan cangkang Siput Pasir yang dia dapatkan di ruang bawah tanah, 
mencampur pecahan ke dalam tanah. 

(Ini benar-benar bersatu ...) 

Sementara kecepatan konstruksi di zaman modern Jepang sangat mengesankan, sihir 
memungkinkan konstruksi bahkan di dunia yang kurang berkembang ini terjadi setidaknya 
secepat itu. Seorang perapal mantra berpengalaman akan mencapai sebanyak sepotong 
alat berat. 

"Selamat datang kembali, Tuan Raja Iblis!" 

"Aku. Bagaimana kabarmu? " 

Aku berlari ke arahnya, dan Raja Iblis mengangkatnya dan menariknya ke dekatnya. Aku 
kemudian dengan senang hati mengusap pipinya ke pipinya, seperti kucing yang menandai 
wilayahnya. 

Banyak yang berubah di sekitar sini. 

"Ya, sudah! Anda benar-benar luar biasa, Tuan Raja Iblis! " 

"Aku tidak melakukan apa-apa," Raja Iblis terkekeh. 

Dia hanya memberikan garis besar kepada Tahara, kepada siapa dia meninggalkan 
keseluruhan proyek. Yu adalah orang yang menjalankan rumah sakit dengan bakatnya, dan 
Raja Iblis memiliki perasaan bahwa penasihatnya seharusnya yang dipuji, bukan dia. Tentu 
saja, dia meremehkan dirinya sendiri. Tanpa dia, kedua penasehatnya tidak akan pernah 
muncul di dunia ini, tidak akan pernah mengarah pada perkembangan desa. Raja Iblis 
adalah orang yang datang dengan uang untuk mempekerjakan semua orang tambahan juga. 

"Aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak membawakanmu apapun. Aku akan memberimu 
sesuatu yang bagus lain kali. " 

"Yang aku inginkan ... adalah agar kamu pulang dengan selamat." 
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Mata merah Aku menatap langsung ke wajah Raja Iblis. Mata hijaunya, diarsir oleh poni 
panjangnya, berkilau dalam cahaya. Raja Iblis melihat sesuatu yang mistis di mata Aku yang 
tidak cocok dan senang melihatnya. Dengan tangannya, dia menepis poni Aku ke samping. 

"Tuan Raja Iblis ...?" 

"Ya. Matamu masih indah. " 

"... A-aku tidak terlalu suka mataku." 

Dia tidak menyukai matanya karena dia telah menjadi paria di desanya karena matanya, 
sampai-sampai dia terpaksa menyembunyikan setengah dari wajahnya. Sementara Raja 
Iblis tahu secara langsung bagaimana Aku diperlakukan di desanya, dia tetap setia di 
hatinya. 

"Saya suka mereka. Mereka menenangkan untuk dilihat. " 

"Urm ..." 

Seolah menyembunyikan rona merah di wajahnya, Aku melingkarkan lengannya di leher 
Raja Iblis. Raja Iblis tidak bermaksud semua itu dalam arti romantis, tetapi seolah-olah dia 
sedang melihat sepasang permata mistis. Tetap saja, aku pasti malu. 

"Saya hampir selesai dengan tugas saya di utara. Mungkin kita akan pergi berlibur begitu 
aku kembali. " 

"Liburan...?" 

"Disini panas. Saya serius mempertimbangkan untuk membangun kolam, atau sesuatu. " 

"...Kolam?" 

"Jangan khawatir tentang itu." 

Aku bahkan tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Di mana mandi air dingin adalah 
puncak kemewahan, melimpah tempat dengan air yang berharga hanya untuk berenang di 
dalamnya, bukan untuk minum, bercocok tanam, atau bahkan membersihkan diri Anda, 
adalah puncak pemborosan, dan sama sekali tidak produktif. Bagi orang-orang di negeri ini, 
sebagian besar bahkan tidak mempertimbangkan konsep berenang di air. 

"Sekarang aku akan pergi mengurus bisnis. Sampai jumpa malam ini. " 

"Baik!" 

Setelah dengan lembut menyisir rambut emas Aku, Raja Iblis menuju ke resor mata air 
panas. Di depannya, Yu menyambutnya dengan buket yang menarik. 
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"Selamat datang kembali, Pak Sekretaris." 

"Terima kasih. Ini bunga yang kamu ceritakan padaku? " 

Yu memegang berbagai macam bunga berwarna merah, kuning, ungu, dan merah muda. 
Mereka begitu indah sehingga menghalangi seseorang untuk bahkan menyentuhnya, yang 
mengejutkan Raja Iblis. Dia sama sekali tidak menghargai bunga, tetapi bahkan dia dapat 
mengatakan bahwa bunga-bunga ini sangat indah. 

"Ini bahkan lebih menakjubkan dari yang saya kira ... Saya menghargainya." 

"Y-Ya, Pak! Saya terus melakukan modifikasi untuk menumbuhkan yang Anda sukai. " 

"Saya melihat. Ini adalah hobi yang luar biasa. " 

Saat Yu tersenyum gembira, Raja Iblis melakukannya juga. Dia sangat senang bahwa Yu, 
yang telah dia rancang dengan pikiran untuk menciptakan pemandangan neraka, telah 
memulai hobi yang begitu kecil. Lalu dia melangkah terlalu jauh. 

"Ungu ini, terutama ... Aku gemetar karena keindahannya." 

Raja Iblis hanya tahu nama bunga yang ada di mana-mana seperti tulip dan dandelion. Dia 
telah menyebutkan ini tanpa banyak berpikir, kecuali dia tidak ingat melihat banyak bunga 
ungu di beberapa toko bunga yang dia lihat. 

"Saya pikir Anda mungkin berkata begitu ..." 

Untuk beberapa alasan, ini membuat Yu tersenyum lebar. Sungguh menakjubkan betapa 
lucunya seorang wanita dengan kecantikan kelahiran alaminya dapat muncul ketika dia 
mengenakan senyuman polos. Tentu saja, jika seseorang membayangkan bagaimana warna 
ungu itu dibuat, mereka akan melihat arti yang jauh berbeda di balik senyumnya. 

"Hobi yang bagus. Teruskan." 

Raja Iblis telah mengatakannya dengan nada yang hampir seperti doa. Ketulusan semacam 
itu tidak bisa membantu tetapi keluar dari suara seseorang. 

"Y-Ya, Pak! Saya akan terus memperbaikinya. " 

Yu menggenggam tangannya dan menatap wajah Raja Iblis. Hampir terlihat seperti seorang 
siswi memberikan buket bunga kepada seorang siswa yang lebih tua yang dia kagumi. Yu 
berada di sisi yang lebih tinggi untuk seorang wanita, tetapi masih jauh lebih pendek dari 
Raja Iblis, membuat mereka pasangan yang indah ketika berdiri bersama. 

"Sekarang, ikuti terus rumah sakitnya juga." 
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Dengan tepukan lembut di bahunya, dia pergi. Yu berdiri di sana dengan gemetar untuk 
sementara waktu, tetapi setelah berulang kali menyentuh bahu yang sama, Raja Iblis 
meletakkan tangannya, bibirnya melengkung dalam bentuk bengkok. 

"Aku harus membesarkan anak-anak kecil lagi. Ungu adalah listrik dan bisul, menurutku. " 

Matanya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan, dengan terlalu banyak kebencian untuk 
seseorang dengan gelar dokter. Perbaikan lebih lanjut akan dilakukan pada bunganya, dan 
segera. Namun, tidak ada yang mengasihani Milligan subjek tes, juga tidak akan datang 
untuk menyelamatkannya. Untuk setiap gadis kecil yang dia siksa, penderitaan itu datang 
kembali padanya sekarang jutaan kali lipat. 

(Sepertinya sudah lama sejak saya terakhir di sini ...) 

Begitu dia mencapai resor mata air panas, Raja Iblis pergi ke kantor di belakang. Tahara 
sedang menunggunya di sana, dan tanpa sapaan, si jenius berkata: 

"Hei, Pak Sekretaris. Tidak bisakah kita sudah membangun penginapan? " 

"Hm ..." 

Menggantung mantel paritnya di dinding, Raja Iblis mengambil tempat di kursi kulit asli 
yang mewah. Ada meja yang berat di depannya, membuatnya terlihat seperti seorang 
diktator atau mafia besar. 

"Startup dari mulut ke mulut kami hampir selesai. Kupikir akan lebih efisien jika kita 
menyelesaikannya dan membuat mereka tinggal lebih dekat. Namun, kami perlu 
menyiapkan orang pemasaran di Kota Suci dan Yahooo. " 

"Baik. Saya akan menyarankan hal yang sama. " 

Raja Iblis dengan serius menyalakan rokoknya dan menatap ke langit-langit. Tahara 
mengeluarkan banyak cetak biru, menjelaskan secara rinci bagaimana mereka harus 
beriklan di kota-kota besar, seperti pamflet di bar, mengadakan pidato pengamen jalanan 
di alun-alun, dan bahkan menampilkan cerita kecil kepada anak-anak. Semuanya datang 
dengan biaya dan tenaga yang diperlukan, serta perkiraan tamu, jumlah kamar yang 
mereka butuhkan untuk mereka tinggali, tingkat kamar yang sesuai, jumlah gerbong yang 
digunakan untuk transportasi mereka, dll. Raja Iblis merasa sangat pusing di semua angka 
ini. 

"Jaga mereka sesuai kebutuhan. Saya percaya penilaian Anda. " 

"A-Jika kamu berkata begitu ..." 

"Bagaimanapun, Anda memesan banyak ruang untuk jalan." 
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"Yah, kupikir kita membutuhkan setidaknya dua jalur. Menurut saya akan lebih mudah 
untuk memisahkan jalan kereta dan trotoar dengan pagar besi. Karena kita akan 
membutuhkan persimpangan di jalan ini, saya berpikir untuk memasang penanda untuk 
sinyal. " 

Mendengar modernitas dalam beberapa ide ini, Raja Iblis merasakan keringat dingin 
menetes di punggungnya. "Apa yang akan dia buat?" tertulis di seluruh wajahnya. Ketika 
Raja Iblis menghembuskan asap rokoknya, ketukan datang di pintu dan Kyon mengintip ke 
dalam, hanya muncul di telinga kelincinya dan setengah dari wajahnya. 

"Tuan Tahara, mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka membutuhkan ember dan 
tong air, keserakahan." 

"Kami lari lagi...? Baiklah, saya akan memesan lagi. " 

"Terima kasih ... Hoppity." 

Mendengar percakapan itu, Raja Iblis menggumamkan "ember air". 

Bagian pertanian memiliki sumur sederhana hanya untuk pertunjukan yang menarik air 
dengan Ember. Namun, untuk tempat lainnya, mereka mengangkut air dari resor mata air 
panas dengan menggunakan ember dan tong. Fakta bahwa air bersih yang tak terbatas 
(panas atau dingin) dapat ditarik sudah tidak mungkin dilakukan di dunia ini, tetapi tidak 
memiliki keran saja terasa sangat tidak nyaman bagi Raja Iblis. 

"Tidaklah buruk untuk mendirikan beberapa Mata Air Penyembuhan di bagian penting 
desa." 

Tahara bersiul sebagai tanggapan terhadap Raja Iblis. Musim Semi Penyembuhan, seperti 
Rumah Sakit Lapangan, adalah salah satu Basis yang Berkembang. Bertarunglah di markas 
itu, dan itu secara otomatis menyembuhkan HP pengguna. Pohon palem bermunculan di 
sekitar mata air dan memancarkan suasana tropis yang menurutnya cocok dengan iklim 
panas negara ini sepanjang tahun. 

"Kalau begitu, Pak Sekretaris, bolehkah saya meminta Anda untuk membuat Hutan 
Penyembuhan juga? Kalau terus begini, rumah sakit akan meluap. Hutan tidak akan 
merusak pemandangan, dan akan menghilangkan beberapa pekerjaan dari tangan Yu. " 

"Baiklah. Saya akan mengaturnya setelah saya sepenuhnya kembali dari utara. " 

Mendengar ini, Tahara menulis sesuatu ke peta, dan menambahkan sebuah notasi dengan 
pensil merah. Kemungkinan besar, banyak hal sudah berkembang di benak Tahara. 

"Sebentar lagi, ini akan menjadi tujuan nomor satu di benua." 

"Mm. Kemudian kami akan selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuan kami. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Itu akan menjadi ibu kota sebenarnya di mana Kota Suci tidak memiliki apa-apa. Seperti 
yang Anda duga, desa-desa tetangga sedang membuat keributan. Cepat atau lambat, 
mereka akan memohon agar kita menyerbu desa mereka. " 

"Saya tidak punya niat buruk seperti itu ... Saya hanya menginginkan uang mereka, dan 
mungkin reputasi yang baik." 

Untuk menyembunyikan kegugupannya, Raja Iblis dengan lembut mengusap buket yang 
diberikan Yu kepadanya. Tangannya tampak gemetar, sedikit pun. Apa yang dia baru mulai 
menghasilkan uang dan mendapatkan reputasi telah berubah menjadi pembicaraan 
tentang invasi sebelum dia menyadarinya, dan sekarang ada ide tentang membangun ibu 
kota baru. Jika dia meminum sesuatu, dia akan melakukan pengambilan ludah yang 
spektakuler. Di sisi lain, Tahara, yang tahu bunga apa itu, hanya bisa melihatnya sebagai 
Raja Iblis yang siap menguras darah orang-orang untuk menumbuhkan sesuatu yang 
spektakuler. 

"Yeow! Tidak percaya kamu mengatakan itu dengan wajah lurus. Bagaimana Anda 
melakukannya...?" 

Tentu, Tahara bereaksi seperti ini. Seolah-olah Raja Iblis telah menghitung semua reaksi 
kimia yang harus diikuti, dan menggunakan setiap gerakannya untuk menanam ranjau 
darat peledak di sekitar musuh-musuhnya sementara mereka tidak memiliki banyak 
petunjuk. Tidak ada niat buruk? Bahkan tidak lucu saat ini. 

"Sekarang, tentang bangsawan bernama Dona Dona ..." 

Setelah memperkenalkan kembali topik tersebut, Raja Iblis perlahan menghembuskan 
asap. Dia tampak seperti sedang merencanakan sesuatu, dan Tahara tetap diam. Tentu saja, 
Raja Iblis tidak punya rencana apa pun. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan 
bangsawan. 

"Dia hanya harus memberi tahu saya bahwa dia menginginkan kotak musik itu. Saya akan 
menjualnya kepadanya. " 

Raja Iblis baru saja melontarkan pikiran jujurnya. Tapi, segala sesuatu tentang sejarah 
mereka mencegah Tahara untuk menerimanya begitu saja. Baginya itu hanya sebuah karya 
humor gelap. 

"Aha ha ha ha! Sebagai ganti semua tambangnya, kan? " 

Itu adalah reaksi yang wajar. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan ikan yang 
mengambil umpan pada jorannya, mengatakan bahwa dia akan memberi ikan umpan itu, 
seandainya dia memintanya ... saat dia menempatkan pisau untuk menusuknya. Siapa pun 
yang mendengarnya akan menganggapnya sebagai sarkasme yang menjijikkan. 

"Bagaimanapun, kita akan berurusan dengan bangsawan nanti. Saya punya ide." 
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"Baiklah. Mungkin tidak perlu, tapi Yu membuat file tentang Dona Dona ini. Dia menggali 
lebih dalam dengan pertanyaannya. " 

"Hm. Saya juga menantikan hasilnya. " 

Raja Iblis telah memilih untuk menunda masalah ini. Dengan kepala berputar, sungguh 
menyiksa untuk terus berpikir. Karena namanya Dona Dona, cepat atau lambat rasanya dia 
akan terbawa suasana. 

"Jadi, itu adalah bagian-bagian yang kami dapatkan dari Nyonya ... Kami baru saja membuat 
gelombang pertama tamu pergi beberapa hari yang lalu, dan tampaknya segalanya sudah 
benar-benar memanas untuk tempat yang akan datang." 

"Hm. Bukan awal yang buruk. " 

Raja Iblis mengambil vas dan lukisan di tangannya, memeriksanya dengan tajam. 
Penampilan bos mafia-nya memberikan penghormatan yang tidak semestinya pada adegan 
ini. Tentu saja, dia sama sekali tidak tertarik pada seni. 

"Ngomong-ngomong, vas itu ternyata bernilai lima medali emas. Lukisan yang baru saja 
Anda lihat bernilai tujuh. " 

"M-Mm ..." 

Mendengar ini, Raja Iblis dengan hati-hati meletakkannya di lantai. Dia mengeluarkan Item 
Folder berbentuk gulungan dari sakunya dan dengan cepat mulai menyimpan seninya. 
Nama mereka dalam map itu adalah The Vase of Aden dan Portrait of Baroness Doryl. Ada 
juga uang tunai di antara mereka, tetapi Raja Iblis menyerahkan semuanya ke Tahara. Dia 
pikir cara ini akan jauh lebih efektif daripada menggunakannya sendiri. 

Setelah itu, mereka berbicara tentang restoran dan toko mana yang akan didirikan. 

"Hm... Aku punya beberapa dalam pikiran. Aku akan mencari mereka. " 

"Itu keahlianmu, Pak Sekretaris. Aku hanya akan bertahan dan melihat keajaiban bekerja. 
Sementara kami melakukannya, kami selalu kekurangan staf ... Kami tidak bisa 
mendapatkan cukup pekerja. Saya hanya ingin membangun penginapan dan 
mengendalikan seluruh tenaga kerja. " 

"Aku akan mengurusnya juga. Anda fokus pada pekerjaan di desa. " 

Raja Iblis membayangkan wajah berbagai orang yang dia temui, dan merenungkan 
bagaimana merekrut mereka. Cerita latar Kunai mendiktekan bahwa dia pasti ahli dalam 
kepanduan. Kegagalan bukanlah pilihan. 

"Oh ya, dan ini adalah hal 'minta maaf nanti', tapi aku memutuskan untuk menggunakan 
bandit itu." 
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(Bandit...?) 

Raja Iblis tidak mengingat kenalan bandit mana pun. Namun, Tahara menyeringai padanya, 
menunjukkan bahwa Raja Iblis mengenalnya dengan baik. 

"Orang tua itu punya beberapa koneksi, sepertinya. Serahkan memancing ke nelayan, 
bukan? " 

"Saya melihat..." 

"Aku tahu kamu hanya membuatnya tetap hidup untuk hal seperti ini." 

(T-Tunggu sebentar ... Apa yang dia bicarakan !?) 

Tahara terus menyeringai, seperti dia telah membaca niat Raja Iblis. Raja Iblis mengacak-
acak otaknya, tapi dia tidak bisa mengingat bandit tua mana pun. Faktanya, sangat mungkin 
dia secara aktif menekan ingatan itu. 

"Tapi kita harus melakukan sesuatu tentang janggut itu ... Dia sudah punya nama yang 
konyol." 

Seperti yang dikatakan Tahara, gambaran seorang pria paruh baya yang kotor dengan otot 
dan janggut datang kepadanya seperti intuisi ilahi. 

"Keamanan ... Sudah lama sekali." 

"Ahah ha ha! Aku menahannya selama ini! " 

Mengingat nama bodoh Wo Wungol, Raja Iblis hampir saja meludah. Pada saat yang sama, 
dia ingat bahwa dia tampak seperti seseorang yang dia kenal. 

(Siapa itu ... Di mana aku pernah tahu ... Oh!) 

Penampilan penebang pohon dan gambar olahraga muncul dalam benak Raja Iblis. 

"Direktur..." 

"Hah?" 

"A-aku mengatakan arahanmu benar. Gunakan ahlinya untuk mencari tahu tentang bawah 
tanah. " 

"Baik. Orang tua itu juga bisa menggali sumur. Sepertinya sangat berguna. " 

"Baiklah. Senang mendengar." 
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Yang muncul di benak Raja Iblis adalah bos lamanya di perusahaan tempat dia bekerja, 
Direktur Aoki. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya mengapa dia melupakan 
seseorang yang pernah berinteraksi dengannya begitu dekat. 

(Kami sering bertengkar ... Tapi sepertinya aku tidak cukup membencinya untuk menekan 
ingatanku tentang dia. Sebenarnya, dia bahkan sangat bisa diandalkan.) 

Dengan ingatan nostalgia, ekspresi Raja Iblis mengendur. Melihat pemandangan yang tidak 
biasa ini, Tahara akhirnya memutuskan untuk menanyakan sesuatu yang selalu dia 
pikirkan. 

"Hei, Tuan Sekretaris ... Bolehkah aku menanyakan sesuatu?" 

"Apa itu?" 

"Kenapa Yu ...?" 

Raja Iblis segera memahami subteks dari pertanyaan tersebut. Dengan standar apapun, dia 
bukanlah penasihat yang tepat untuk dipanggil lebih dulu. Bahkan Kunai asli, Raja Iblis 
Kerajaan, tidak akan memanggilnya lebih dulu. Dalam lebih dari satu hal, itu terlalu 
berisiko. 

"Aku hanya berpikir, jika aku berada di tempatmu, aku akan memanggil Ren." 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi setuju. Dalam keadaan lain, dia akan melakukannya. 
Dia hanya memutuskan untuk memanggil Yu lebih dulu karena cedera Aku. Itu adalah 
keputusan Akira Ono. Hakuto Kunai akan membuat keputusan yang sama sekali berbeda. 

Untuk menyembuhkan kakinya? 

"Iya." 

Raja Iblis memberikan jawaban jujurnya yang murni. Dia mengira bahwa alasan apa pun 
akan dianggap palsu. Mendengar hal itu, Tahara tampak merenungkan sesuatu. Raja Iblis, 
takut akan pertanyaan yang lebih dalam, berdiri dengan sungguh-sungguh dan duduk di 
sofa di seberang Tahara. Kemudian, dia mengeluarkan kotak kayu dari Item Folder dan 
meletakkannya di depan Tahara. Melihat pistol itu berada di dalam, mata Tahara berkedip 
biru sesaat. 

"Saya menemukan ini di penjara bawah tanah di utara. Bagaimana menurut anda?" 

"... Itu pistol." 

Tahara mengambil pistolnya dan menutup matanya. 

"Hm...? Ini adalah SUN-F, dengan 13 Attack. Ini menembakkan 16 peluru menggunakan 
sinar matahari sebagai sumber energinya ... Hah !? " 
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"Serangan lebih sedikit dari yang kupikirkan," gumam Raja Iblis. Secara internal, dia 
terkejut dengan bagian yang menggunakan sinar matahari. Teknologi ini bahkan tidak bisa 
ada di Jepang modern. Itu benar-benar sebuah karya fiksi. 

"Apa yang sedang terjadi...? Ada senjata di dunia ini? " 

"Tidak juga, menurutku. Dunia ini punya rahasia. " 

"Peradaban prasejarah? Akane pasti sudah memikirkannya, menyebutnya OOPArt atau 
semacamnya. " 

"Dengan pemikiran itu, saya akan terus bekerja di utara untuk sementara waktu. 
Pertahankan kerja bagus di sini. " 

Raja Iblis berdiri dan meninggalkan kantor. Tahara telah memeriksa senjata itu dengan 
kecurigaan, ketika senjata itu melayang di udara, menggesekkan larasnya ke wajah Tahara. 
Terlepas dari dunia mana dia berada, Tahara dicintai oleh semua senjata api. 

"Sebuah peradaban prasejarah ... Seberapa jauh Sekretaris ...? Hei, kamu tidak lembut, tahu 
!? Dan kamu kedinginan! Lepaskan aku! " 

Terlalu terganggu oleh pistol yang menguntitnya, Tahara buru-buru melemparkannya ke 
dimensi terpisah. Dia dan bosnya memiliki beberapa kesamaan. 

 

The Demon Lord Goes Scouting, Bagian 1 

Setelah keluar dari resor mata air panas, Demon Lord memasuki Stealth Stance dan 
berjalan melewati desa, melihat ke sana kemari. Jika dia menunjukkan dirinya, dia akan 
mengganggu pekerjaan orang ke mana pun dia pergi. Ketika dia sampai di tempat tinggal 
kelinci, suara ceria Luna bisa terdengar. Sepertinya dia meneriakkan perintah dari atas 
tumpukan kotak kayu. 

(Pelayan Holy Maiden, huh ...?) 

Mengingat apa yang Tahara katakan padanya, dia merenung sejenak, tapi segera tersentak. 
Dia harus menunggu informasi lebih lanjut untuk masalah itu, dan ada banyak hal lain yang 
harus diurus sekarang. Tidak menyadari seluruh situasi, Luna terus berteriak dengan 
keagungan. 

"Apakah kamu mendengarku? Saya ingin itu tebal dan panjang! " 

"Kamu tidak pernah berhenti dengan sindiran, kan?" 

"Ahhhh! Berhenti muncul entah dari mana, Pervert Lord! Anda membuat diri Anda tidak 
terlihat untuk menatap saya selama ini, bukan !? Bukankah kamu !? " 
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"Apa yang sedang kamu bicarakan? Sini. Kita akan jalan-jalan. " 

Saat dia setengah mengabaikan tuduhan yang dilemparkan Luna dengan gembira, Raja Iblis 
meraih sosok mungilnya dan menariknya dari kotak kayu. 

"H-Hei ... Jangan sentuh aku di sana!" 

"Kamu tidak akan memakai blazer, tapi pakaian formal." 

"B-Formal ...? Kemana kita akan pergi?" 

"Kupikir aku akan meminjammu untuk mendapatkan kredit yang bagus." 

"Oh benarkah. Anda akhirnya mendapatkan betapa menakjubkannya saya, bukan? Kalau 
begitu mohon padaku. 'Oh, tolong, Nona Luna, aku tidak bisa melakukannya tanpa---' 
agghh! " 

Dua tamparan menggema di langit cerah. Telapak tangan Raja Iblis telah mengenai bagian 
belakang Luna dengan cepat. Teknik yang luar biasa, membunyikan dua pukulan dengan 
satu gerakan. 

"Kami tidak punya banyak waktu. Ayo pergi." 

"Jangan bawa aku ke samping! Gendong aku seperti seorang putri! " 

"Bermimpilah." 

Setelah mengubah Luna, Raja Iblis terbang ke kota Yahooo melalui Perjalanan Cepat. Dia 
bermaksud untuk menyelesaikan semua yang dia dan Tahara bicarakan di penghujung 
hari. Jarak tidak berarti apa-apa baginya, dan Stamina tak berdasarnya meniadakan 
seluruh konsep kelelahan. 

"Kami ... di Yahooo. Apa yang kita lakukan di sini? " Luna bertanya, masih menempel di 
dekat Raja Iblis dan menatapnya. Tangannya, yang telah dililitkan di pinggangnya untuk 
Perjalanan Cepat, masih ada di sana. Dengan pakaian resmi sebagai Holy Maiden, dia 
menarik semua mata di kota. 

Singkatnya, kami sedang merekrut. 

"Maksudnya apa?" 

"Saya ingin tempat yang bagus di desa Rabbi. Kamu hanya perlu tersenyum di sampingku. 
Anda mungkin akan meledakkannya jika Anda membuka mulut. " 

"A-Menurutmu aku ini ...!? Saya seorang Gadis Suci, Anda tahu! " 

"Tentu saja, kamu adalah Hole-y Maiden. Saya tidak pernah meragukan fakta itu. " 
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"B-Benarkah ...?" 

"Iya. Kamu harus bangga." 

Meskipun ada sedikit kesalahpahaman dalam percakapan mereka, pasangan itu tampak 
bersenang-senang. Berkat pertemuan pertama mereka yang penting, mereka selalu bisa 
menjadi diri mereka sendiri di sekitar satu sama lain. Raja Iblis mulai berjalan menuju toko 
McBonald, tapi Luna masih terikat padanya. 

"Kamu bisa melepaskannya sekarang. Ayo pergi." 

"...Tangan." 

"Hm?" 

"... Kamu harus memegang tanganku agar bisa mengantarku," kata Luna sambil menoleh ke 
arah lain. 

Membayangkan Raja Iblis, berpakaian serba hitam, dan Perawan Suci berjalan di jalan 
bergandengan tangan, dia merasa sedikit pusing. 

"Baik. Jika Anda bersikeras, saya akan mengawal Anda dengan benar. " 

"Hah?" 

Meraih tubuh kecil Luna, dia mulai berjalan, menggendongnya seperti seorang putri di 
pelukannya. 
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Sebagian karena dia setuju, tetapi dia juga melihat potensi untuk menjadi PR. Begitu dia 
mengambil keputusan, pria ini dapat menangani hal-hal yang paling ragu untuk dicoba. 
Baik atau buruk, tentu saja. 

"T-Tunggu! Saya tidak mengatakan Anda harus pergi sejauh ini! " 

"Kalau begitu aku akan mengecewakanmu." 

"J-Jangan! T-Perlakukan aku ... seperti seorang putri! " 

"Kamu adalah Gadis Suci, bukan seorang putri." 

"Aku adalah Perawan Suci dan seorang putri! Dan Emas! " 

"... Kamu idiot, melalui dan melalui." 

Saat mereka bolak-balik seperti ini, mereka tiba di toko McBonald. Toko telah berkembang 
sejak terakhir kali Raja Iblis ada di sini, menunjukkan bisnis mereka yang sedang 
berkembang pesat. Faktanya, sejak McBonald bertemu Raja Iblis, keuangannya telah 
meningkat secara substansial. 

Pertama, kita menyelesaikan bisnis dengan pemilik toko di sini. 

"Hah. Saya tidak berharap Anda mengenal seorang pedagang seni. " 

Sementara itu, McBonald melihat siluet di pintu dan langsung tahu bahwa itu adalah teman 
baiknya dari seberang laut. Raja Iblis cukup tinggi menurut standar dunia ini. 
Dikombinasikan dengan udara di sekitarnya, orang-orang tidak bisa membantu tetapi 
menatap kehadirannya. Tapi, kali ini, lebih buruk dari sebelumnya. 

"Ya ampun, Tuan Kuna--- aaggghhy !?" 

Melihat gadis di pelukan Raja Iblis, McBonald menjerit keheranan. Dia telah menebak 
bahwa temannya dan Holy Maiden cukup dekat, tapi sekarang dia muncul di depan 
pintunya dengan memeluknya. McBonald bangkit berdiri dan membungkuk serendah 
mungkin. 

"Tenang. Aku hanya seorang putri hari ini! " 

McBonald tidak dapat memproses apa yang dimaksud Luna dengan itu, tetapi dengan cepat 
memerintahkan seorang karyawan untuk menyiapkan teh terbaik mereka di set teh terbaik 
mereka. Raja Iblis dengan santai duduk di sofa dan menempatkan Luna di sampingnya. 

"Apa? Anda sudah menjatuhkan saya? " 

"Tentu saja. Siapa yang waras yang mau membicarakan bisnis dengan wanita di pelukan 
mereka? " 
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Raja Iblis mengeluarkan gulungan dari sakunya dan mengeluarkan satu demi satu karya 
seni darinya, menempatkannya di lantai dan meja. Sungguh pemandangan yang 
menakjubkan, tetapi McBonald tidak terkejut. Dia siap untuk tidak terkejut apa pun yang 
dilakukan temannya, pada saat ini. Masih... 

"I-Ini ... vas Aden yang terkenal!" 

McBonald memiliki batasnya. Dia entah bagaimana menerima metode penyimpanan yang 
belum pernah dia lihat sebelumnya. Semacam sihir asing atau benda magis baru, pikirnya. 
Tapi, jika menyangkut seni, jika menyangkut mata pencahariannya, dia tidak bisa 
menyembunyikan emosinya. 

"Ini diberikan kepada saya oleh Nyonya. Saya tidak punya tempat untuk itu, dan saya pikir 
Anda akan memanfaatkannya dengan lebih baik. " 

"Nyonya ...? Adik perempuan, kolektor terkenal? " 

McBonald langsung mengerti kata itu. 'The Madame' hanya bisa berarti satu dari dua orang 
di negara ini. Yang lebih muda adalah kolektor seni terkenal, yang kebetulan juga 
memenangkan kotak musik yang disebutkan sebelumnya dalam lelang. 

Tidak, saudara perempuannya. 

"Saya melihat..." 

McBonald menghela napas lega. Dia yakin Nyonya Buttersauce tidak akan pernah 
melepaskan Vas Aden, dari segalanya. Di sisi lain, kakak perempuannya kurang tertarik 
pada seni, dan secara masuk akal bisa memberikannya. 

"Bagaimanapun, ini semua adalah mahakarya ... Potret Baroness Doryl, Sendok Emas 
Herun, dan kalung giok yang indah ini." 

"Saya berharap untuk menerima lebih banyak lagi yang seperti ini di masa depan." 

"D-Dari Nyonya ...?" Tanya McBonald gemetar. 

Perawan Suci di depannya dan Nyonya. Angka-angka ini menjamin bahwa tidak ada yang 
palsu, dan dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri setelah banyak pemeriksaan. Hanya 
karya seni di depannya sekarang bernilai dua puluh medali emas. Raja Iblis tiba-tiba 
menyalakan rokoknya, dan menjawab dengan percaya diri. 

"Dari seluruh penjuru benua." 

McBonald tercengang dengan pernyataan berani itu. Sudah mengejutkan bahwa dia telah 
diberi karya seni oleh Nyonya, dan sekarang dia mengklaim bahwa dia akan memiliki 
berbagai karya seni dari seluruh benua. Luna menunjukkan ekspresi terkejut di samping 
Raja Iblis, tetapi segera, sesuatu sepertinya muncul di benaknya. 
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"Mata air panasnya, kan? Berapa banyak uang yang akan dihasilkannya? " 

"Ini bukan tentang uang. Seluruh benua akan dibuat ulang, dengan desa itu sebagai 
pusatnya. " 

"Jadi, karena aku adalah nyonya desa, aku akan menjadi putri terpenting di dunia!" 

"Hm ... Sepertinya kamu akan." 

Hore! 

Menempel di lengan Raja Iblis, Luna memasang senyum polos. Mendengarkan percakapan 
ini, perut McBonald mulai mual. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Yang dia tahu 
hanyalah bahwa sesuatu yang tak terbayangkan sedang terbentuk di bawah permukaan. 
Intuisinya sebagai pebisnis pun membentaknya agar tidak melewatkan kesempatan ini. 

"Tuan Kunai, Nona Perawan Suci. Sepertinya, um, Anda sedang mengatur sesuatu yang 
besar. " 

"Aku hanya bermain di kotak pasir," Raja Iblis menyeringai, asap mengalir dari 
senyumannya. Dalam arti tertentu, ini benar-benar seperti permainan kotak pasir untuk 
pria ini. Itu bukanlah jenis permainan yang memungkinkan dia untuk membangun atau 
menghapus sesuatu dengan menekan sebuah tombol. Semua perencanaan dan detail 
ditangani oleh Tahara, dan Raja Iblis hanya perlu memberi lampu hijau. 

"Sekarang, ayo selesaikan urusan kita. Potongan-potongan ini akan menjadi milikmu untuk 
sepuluh medali emas. " 

"T-Sepuluh ...? T-Itu hampir tidak cukup. " 

"Dengan keuntungan yang Anda peroleh, saya ingin Anda memulai cabang di desa Rabbi." 

"Oh, kamu merekrut dia." 

McBonald sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Raja Iblis, tapi hal yang paling 
mengejutkan dari semuanya adalah Holy Maiden yang masih menempel di lengan Raja 
Iblis. Luna ditakuti sebagai wanita egois dengan temperamen, tapi dia terlihat seperti gadis 
biasa sekarang. 

"Saya dengan senang hati akan membeli barang-barang ini. Tapi, jika menyangkut cabang 
baru ... Baiklah ... Jika saya bisa bertanya tentang kontraknya ... " 

"Tentu saja. Anda tidak perlu membayar sewa tanah. Kami hanya akan meminta Anda 
membayar 10% dari penjualan bulanan Anda ke desa sebagai pajak. " 

"J-Hanya 10% ...?" 
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"Oh, apakah Anda akan merasa lebih mudah dengan pajak yang lebih tinggi?" 

"T-Tidak, tidak, tidak, tuan! Saya merasa sangat nyaman dengan 10%! Saya ingin 
membayar 10%! " McBonald berteriak. 

Bukan karena Raja Iblis menggodanya, dia juga tidak memiliki perhitungan untuk tingkat 
10%. Dia hanya menggunakan kembali seluruh sistem pajak petualang yang dia pelajari 
saat merayapi penjara bawah tanah. Secara alami, orang-orang dikenakan pajak berbeda 
berdasarkan penguasa tanah atau kota. Pajak penjelajahan penjara bawah tanah dapat 
memiliki perbedaan astronomis dalam tarifnya tergantung pada tempatnya, tetapi Raja 
Iblis hanya mengetahui tarif pajak untuk Penjara Bawah Tanah Bastille. Omong-omong, 
Yahooo, sebagai kota perdagangan, memiliki tarif pajak yang sangat tinggi. 

(Saya dapat menghasilkan uang sebanyak yang saya inginkan di tempat lain ... Pertama, 
saya perlu mengumpulkan toko yang bagus untuk mendapatkan vitalitas dan 
kepercayaan.) 

Sama seperti rantai makanan cepat saji di mana-mana yang memenuhi stasiun kereta di 
Jepang, mengarah ke toko serba ada, kompleks apartemen, lalu supermarket ... Raja Iblis 
mengharapkan reaksi berantai seperti itu. Jika diklik, reaksi ini bisa berlangsung tanpa 
henti. 

"Kalau begitu kita punya kesepakatan. Tahara, salah satu penasihat saya, akan 
mengkonfirmasi detailnya dengan Anda. " 

"Y-Ya, Pak! Saya berharap dapat berbisnis lebih lanjut dengan Anda! " 

"Oh, aku memang punya kado spesial untukmu." 

"Hadiah...?" 

"Aku membuatnya dengan cepat, tapi harganya mungkin menarik." 

Raja Iblis menyerahkan apa yang menyerupai kartu nama. Dia membuatnya dari printer 
kartu nama sederhana di resor mata air panas. Di situ tertulis 'Menginap Satu Malam di 
Resor Mata Air Panas'. Tanpa memahami apa itu, McBonald mengambilnya dan berterima 
kasih kepada Raja Iblis. Dia tidak berharap kartu kecil ini menyebabkan keributan besar di 
jalan. Kertas ini nantinya akan dilelang, di mana kupu-kupu lainnya, Buttersauce Butterfly, 
akan memenangkannya. 

 

The Demon Lord Goes Scouting, Bagian 2 

Setelah meninggalkan toko McBonald, mereka langsung menuju ke toko pakaian: Polisi 
Mode, dijalankan oleh Bingo, tempat dia membelikan Aku beberapa pakaian dan memesan 
seragam Kelinci. 
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"Uh-huh ... Jadi kau menyuruh orang-orang ini membuat seragam mesum itu." 

"Sepertinya kita akan meminta mereka membuat segala macam pakaian yang aneh." 

"Uh huh. Uh huh." 

Masih menempel di lengannya, Luna dengan dingin menatap Raja Iblis ... Kemungkinan 
besar karena dia tidak pernah diminta untuk memakai salah satu seragam Kelinci. 
Meskipun Luna tidak ingin memakainya, mungkin harga dirinya terluka ketika dia bahkan 
tidak pernah diminta. 

"Aku memberimu Blazer itu." 

"Tentu, itu lucu, tapi ... kurasa lebih banyak wanita ... atau seksi seksi akan lebih cocok 
untukku." 

"Ha ha ha. Kamu lucu. " 

"Apa yang lucu !? Apa aku mengatakan sesuatu yang lucu !? Hah!?" 

Luna melompat ke arahnya dan mencekiknya di tenggorokan, tetapi Raja Iblis terus 
berjalan dengan santai, membiarkannya. Siapa pun di sekitar hanya akan melihatnya 
berjalan di jalan dengan seorang Holy Maiden yang memeluknya secara langsung. 

Mereka akhirnya tiba di toko, mempertahankan posisi mereka. 

"Ooh la la ... Tuan Kuna--- argh!" 

Melihat Kunai, VIP super-mega, Bingo mondar-mandir untuk menyambutnya, pinggulnya 
bergoyang. Ketika dia menyadari bahwa Holy Maiden adalah orang yang memeluknya, dia 
tidak bisa menahan untuk tidak mendengus. Bingo lebih di sisi feminin, seorang putri yang 
lengkap di hati. Membiarkan suara seperti itu di depan pelanggan tidak lebih dari 
memalukan. 

"Lama tidak bertemu." 

"P-Permisi ...! Semuanya, sesuai denganku! " 

"Selamat datang di Fashion Police!" Bingo dan karyawannya berkata, serempak. 

"A-Baiklah ..." 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi mundur, tetapi Luna tidak melihat ada yang salah 
dengan gambar ini. Dia menikmati disembah, dan memiliki status yang membutuhkan 
penyembahan. 
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"Berbelanja dengan Miss Holy Maiden hari ini? Aku belum pernah melihat pasangan 
secantik ini sebelumnya! " 

Saat Bingo menggelengkan pinggulnya dan menggigit saputangannya, mata Luna berbinar. 
Perlu dicatat bahwa dia masih memegangi leher Raja Iblis seperti koala. 

"Benar, saya ingat! Kau memberitahuku sebelum kita pergi berbelanja di Kota Suci 
bersama! " 

"Tidak. Kamu mengatakan itu. " 

"Oh, bangun! Di saat-saat seperti ini, pria hanya membuat wanita itu terlihat cantik! " 

"Oh...? Menarik." 

Raja Iblis menyeringai. Dia berpikir untuk membuat Luna mencoba setiap pakaian erotis di 
toko, tetapi entah bagaimana menahan diri saat mengingat mengapa dia ada di sana. Pria 
ini aneh dalam segala macam situasi, tetapi tidak terlalu dewasa untuk melupakan 
tujuannya. 

"Kabar baik, Luna. Itu tidak akan terjadi hari ini, tapi saya akan menjadi pembawa acara 
peragaan busana Anda. Peragaan busana yang sangat panjang. " 

"Hah...?" 

"Saya senang sekarang. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi orangnya dan memberi 
Anda semua jenis pakaian. Saya ingat beberapa seperti Sumo Wrap dan Naked Apron. " 

"A-Apa nama yang menakutkan itu !?" 

"Ha ha ha!" 

"A-Apanya yang lucu! Aku tidak akan memakai satupun dari itu! " 

"Ha ha ha!" 

"Berhenti tertawa!" 

Saat dia mendengarkan percakapan mereka, Bingo tidak bisa mengendalikan keringat 
dinginnya. Dia telah mendengar bahwa yang termuda dari Holy Maiden memiliki 
temperamen yang buruk, dan itu bisa menjadi bencana jika dia menjadi marah. Tapi 
sekarang, dia hanya terlihat seperti gadis biasa seusianya. Bingo kehilangan pandangan 
tentang bagaimana menghadapi dan memperlakukannya sebagai pelindung. 

"Kami sudah keluar jalur. Bingo, apakah Anda ingin mendirikan toko di desa Rabbi? " Raja 
Iblis bertanya terus terang. 
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Sebagian karena dia tidak menyangka Bingo akan menolaknya, mengingat sejarah mereka. 
Faktanya, Bingo telah menghasilkan uang dengan mudah darinya sejauh ini. 

Sebenarnya dua dari mereka. 

"T-Two toko ...?" 

Bahkan tanpa menunggu Bingo menjawab, Raja Iblis terus maju dengan mengabaikannya. 

"Seseorang akan menjadi pengecer kelas atas untuk bangsawan. Wanita yang telah 
mendapatkan kepercayaan diri mereka di pemandian air panas niscaya akan mencari 
pakaian selangkah di atas apa yang mereka miliki. Aspirasi utama mereka adalah melepas 
seragam Bunnie itu. " 

"I-Seragam itu akan menjadi aspirasi mereka ...?" 

Bingo tidak bisa membayangkannya. Ada wanita yang tak terhitung jumlahnya di dunia, 
dan dia akan kesulitan menemukan orang yang bisa mengenakan pakaian terbuka itu. Dia 
harus memiliki tubuh yang sangat bugar dengan proporsi yang rapi. Mempertimbangkan 
seberapa banyak kulit yang terlihat pada pakaian itu, kulitnya juga harus diremajakan dan 
kencang. 

"Yang lainnya adalah toko dengan pakaian dan pakaian dalam pekerja dengan harga 
terjangkau. Tidak ada pajak di toko ini karena kami akan membangunnya di tempat tinggal 
rakyat jelata. " 

"T-Tidak ada pajak, katamu ...?" 

"Tidak ada sewa juga. Keuntungan apa pun yang Anda hasilkan akan menjadi keuntungan 
Anda. Saya paling ingin Anda membuat pakaian pekerja dan seniman. " 

Raja Iblis memberinya ikhtisar singkat, termasuk kondisi yang sama yang dia berikan pada 
McBonald. Sebagian besar diberikan tanpa waktu bagi Bingo untuk menyetujui mereka, 
tetapi pemilik toko tidak kehilangan apa pun dari kesepakatan ini. Bahkan, dia sudah 
banyak mendengar tentang fasilitas misterius bernama Hot Springs Resort dari 
karyawannya yang pernah mengunjungi desa tersebut. 

"Tolong, tolong, izinkan kami untuk ...! Aku akan membuatkan mereka toko yang akan 
kamu banggakan! " 

"Fantastis. Anda akan mendengar detailnya dari Tahara, salah satu penasihat saya. " 

Dengan suara keras, Raja Iblis melemparkan lima medali emas ke atas meja. Kilau emas 
yang luar biasa menarik perhatian Bingo dan para karyawannya. Akhirnya, tampaknya 
semua mata mereka berubah menjadi medali emas. 
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"Ini untuk materi putaran pertama. Jangan berhemat pada pakaian yang kamu jual kepada 
para bangsawan. " 

"Benar! Saya bersumpah, saya akan memastikan bahwa mereka akan memenuhi standar 
Anda, Tuan, oh ya, Tuan! " 

"Luar biasa ... Sekarang, ganda." 

"Semuanya, ini perang! Lari, nona, lari! " 

Dengan kesimpulan yang familiar, toko meledak dalam kekacauan, dan para karyawan 
berlari keluar. Mau bagaimana lagi ketika Raja Iblis selalu melemparkan emas kepada 
mereka setiap kali dia datang. Secara alami, emas itu bepergian jauh melampaui Bingo dan 
tokonya. Uang mengalir ke toko bahan, petani sutra, pembuat jarum, toko aksesori, dan 
banyak lagi. Uang yang mati dan ekonomi yang membeku di negara ini dipaksa menjadi 
gejolak oleh orang ini. Roda itu cukup besar untuk menghancurkan kerikil yang ada di 
jalurnya, dan untuk melumpuhkan musuh yang menghalangi jalannya. Dengan itu, Raja 
Iblis tidak akan melambat ... Dia tidak bisa menahannya. Dia adalah Raja Iblis. 

"Luna, sekarang kita akan pergi ke Kota Suci ... Kamu masih menempel padaku !?" 

"A-Apa maksudmu ... Apa kau tidak senang gadis cantik sepertiku bergantung padamu !?" 

"Ha ha ha." 

"Tidak ada yang lucu tentang itu! Berbahagialah! Katakan kamu bahagia! " 

Tertawa bersama, Raja Iblis terbang ke Kota Suci menggunakan Perjalanan Cepat, 
memunculkan keajaiban demi keajaiban. Jika White melihat, dia akan dilanda sakit kepala 
hebat ... karena dua alasan terpisah. 

 

Sebelum Badai, Bagian 1 

Di Kota Suci, tempat tujuan mereka, orang-orang dibuat cemas, kaget, dan bingung dengan 
berbagai rumor yang beredar di kota itu. Salah satunya adalah desas-desus bahwa Raja 
Iblis telah muncul, yang lainnya adalah bahwa seorang dokter ajaib yang dapat 
menyembuhkan penyakit apa pun telah muncul, dan yang lainnya adalah bahwa Putih, 
pemimpin para Gadis Suci, diberi Halo Malaikat. Tetap saja, rumor terpanas dari mereka 
semua ... adalah tentang Dragonborn perak. Karena White biasanya menghabiskan hari-
harinya di Holy Castle, orang-orang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk melihat 
halo-nya. Namun, pertarungan satu lawan satu antara Zero dan Allit, Duke of Darkness, 
disaksikan oleh puluhan ribu orang, membuat rumor yang cepat dan sensasional. 

"The Dragonborn melindungi Holy Castle." 
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"Rupanya Raja Iblis adalah pendukung Lady Luna." 

"Saya mendengar ada pekerjaan di desa Rabbi." 

"Seandainya aku bisa mewarnai rambutku ..." 

"Lady White adalah malaikat sekarang!" 

"Lady Queen dan Silver Dragonborn adalah sepasang kekasih." 

"The Dragonborn pasti muncul di hadapannya untuk melindungi Lady Queen." 

"Kapan pernikahannya?" 

"Aku yakin ini akan menjadi satu upacara besar ...!" 

Tanpa surat kabar atau acara berita di dunia ini, informasi menyebar dari mulut ke mulut 
dan mendikte kesadaran publik. Beberapa informasi akurat, sementara banyak yang 
melenceng. Tanpa internet, sangat sulit bagi siapa pun untuk memeriksa fakta apa pun. Di 
tengah badai, peristiwa lain terjadi yang layak untuk digosipkan: Raja Iblis dengan mantel 
hitam pekatnya, dan Luna berjalan dengan gembira dengan ujung mantel itu di tangannya. 
Kerumunan di sekitar mereka bertambah seiring waktu, dan mereka berteriak-teriak pergi. 
Melihat reaksi kerumunan, Raja Iblis menyisir rambutnya ke belakang dengan tangannya 
seolah-olah untuk menekan migrain. 

"Kurasa inilah yang terjadi saat Raja Iblis dan Holy Maiden berjalan bersama. Mengapa 
Anda tidak bisa menjadi tidak terlihat dengan salah satu kekuatan Holy Maiden Anda, atau 
sesuatu? " 

"Belok... Di dunia apa orang bisa mengubah diri mereka tidak terlihat !? Saya ingin Anda 
memahami bahwa Anda adalah pengecualian yang ekstrem. " 

Rerumputan selalu lebih hijau di sisi lain. Bagi Raja Iblis, pengguna sihir di dunia ini adalah 
yang benar-benar luar biasa, tetapi orang-orang di dunia ini melihat Raja Iblis dan 
penasihatnya sebagai orang-orang yang menggunakan sihir dalam skala yang mustahil dan 
besar. 

"Jadi, kemana kita akan pergi selanjutnya?" 

"Saya ingat tempat dengan makanan enak. Saya akan bertanya kepada pemilik di sana. " 

"Kalau dipikir-pikir, kita tidak punya restoran sungguhan di desa ini, kan ...? Lalu aku akan 
berbicara dengan manajer di Artemis. " 

"Ah... Hebat. Pemikiran yang bagus." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dengan rasa hormat yang baru ditemukan, Raja Iblis menepuk kepala Luna. Ini juga bukan 
akting. Dia hanya melihat Luna sebagai seorang anak, dan belum mendekati seorang wanita 
... belum. Sepanjang sejarah di dunia mana pun, wanita menjadi lebih dewasa lebih cepat 
daripada pria. Akan datang suatu hari ketika Raja Iblis akan kehilangan senyumnya dan 
disiksa oleh Luna sebagai gantinya. 

"H-Hmph! Akhirnya, Anda memberi saya kredit. Aku adalah Gadis Suci, ingat !? " 

"Mm. Kamu hebat." 

Raja Iblis memujinya lagi, tanpa kata-kata kasar. Dia hanya menyukai siapa pun yang bisa 
melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan atau memikirkan sesuatu yang tidak dia 
lakukan. Karakteristik ini, dengan sendirinya, bisa membuatnya terdengar seperti 
pemimpin yang baik atau anak kecil. 

"Mungkin aku akan meminta Artemis menggunakan ruang makan di resor, alih-alih 
restoran. Tidak, tunggu ... Bagaimana jika kita membiarkan restoran dengan penjualan atau 
ulasan terbaik selama sebulan menggunakan ruang makan untuk bulan berikutnya? Oh itu 
bagus." 

"Huh ... Kompetisi, lalu. Baik. Itulah yang diajarkan Malaikat Bijaksana kepada kita. Tidak 
ada pertumbuhan tanpa persaingan. " 

"Pertumbuhan, ya ...?" 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi melirik ke dada Luna, gurun tanpa hukum. Tebing 
vertikal yang melarang siapa pun masuk, apalagi memupuk persaingan apa pun. Tidak 
akan ada pertumbuhan di sini. 

"WWWW-Apa yang kamu lihat !? Hanya karena aku cantik, itu tidak memberimu hak untuk 
melihatku dengan tatapan mesum itu! " 

"Ha ha ha." 

"Apa yang lucu!?" 

Dengan tawa kecil, Raja Iblis menuju ke Kanpai. Bar itu ramai dengan para petualang 
seperti biasa. Masakan Sammie (pemilik) pasti telah memainkan peran di dalamnya, tetapi 
pelanggan tetap telah tumbuh melekat pada bar yang melihat mereka melalui hari-hari 
pemula mereka. Ketika Raja Iblis membuka pintu bar, semua mata tertuju pada mereka. 

"Hei, selamat datang ... N-Nona Holy Maiden !? Dan pria berbaju hitam! " 

"Sudah lama, Mama." 

"K-Kenapa kamu memanggilku Mama?" 
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"Mengapa Anda memanggil saya pria berkulit hitam?" 

Dengan perawakan dan sikapnya yang sehat, Sammie tampak seperti Mama Italia bagi Raja 
Iblis. Dia bertingkah seperti itu juga. 

"J-Jadi, apa kau akan makan sesuatu, atau ..." tanya Sammie sambil melirik Luna. 

Bahkan dia tampak gugup melihat Holy Maiden di barnya. Yang setara di zaman modern 
adalah kepala FBI yang mampir dengan santai. Bahkan jika mereka tidak melakukan 
kesalahan, siapa pun akan merasa sedikit tidak nyaman. 

"Jangan khawatir. Saya di sini untuk merekrut Anda. " 

"R-Rekrut aku ...?" 

Saat Raja Iblis memulai permainannya, Luna mulai melihat-lihat bar. Pandangannya agak 
tajam, memeriksa atmosfer dan membangun bar. Tidak banyak diskusi yang bisa didapat 
antara Raja Iblis dan Sammie, karena mereka dengan cepat mencapai kesepakatan. Yang 
terpenting, memasang lokasi di pemukiman rakyat jelata akan bebas pajak. Selain itu, ada 
basis pelanggan yang sangat besar dengan semua pekerja berkumpul di sana. Tidak ada 
pelaku bisnis yang melewatkan kesempatan seperti ini. Untuk saat ini, murid Sammie akan 
menjalankan cabang di desa Rabbi, sementara dia akan mampir sesekali untuk memeriksa 
tempat itu. 

"Ini sesuatu untuk membantu Anda memulai. Saya sangat menantikan untuk mendapatkan 
makanan enak di desa. " 

"Apa ...? H-Hei! Ini adalah medali emas! " 

"Tampaknya adil sebagai imbalan untuk mendapatkan murid terbaikmu." 

Raja Iblis menempatkan dua medali emas di atas meja. Untuk pemilik bisnis kecil seperti 
Sammie, setiap koin perunggu dihitung. Bahkan dengan barnya melakukan ini dengan baik, 
dia jarang memegang medali emas sebelumnya. 

"Desa tidak mengharapkan pendapatan dari kuartal tempat Anda berada. Kami hanya 
menginginkan bangunan berkualitas tinggi. Saya akan berbicara dengan penasihat saya 
tentang Anda, Mama. Jangan khawatir tentang apa pun. " 

"A-Baiklah ..." 

Setelah Raja Iblis dan Perawan Suci datang dan pergi seperti tornado, pantulan berkilau 
dari medali emas menyinari wajah Sammie. Karena banyak pelanggannya yang menyimpan 
uang, uang yang banyak ini membuatnya lega. Sementara Kota Suci mendatangkan lebih 
banyak pelanggan, itu juga datang dengan bahan-bahan yang lebih mahal. Dengan dua 
medali emas, dia memiliki banyak ruang untuk kaki. 
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"Mungkin dia ... benar-benar Raja Iblis." 

Apa yang terlintas di benaknya adalah apa yang dia bayangkan sebagai Raja Iblis, dan 
legenda pahlawan yang hanya muncul di saat-saat sulit. Sosok-sosok itu sepertinya selalu 
datang dengan akhir yang tragis, sementara Raja Iblis ini membuatnya tampak seperti 
tragedi apa pun yang akan memohon pengampunannya. 

Setelah meninggalkan Kanpai, Raja Iblis dan Luna berkeliling ke seluruh tujuan mereka 
dari Artemis ke Persekutuan Petualang, mengurus bisnis. Untuk lokasi tersebut, gelar Luna 
membuat pekerjaan itu sangat mudah. Di Artemis, manajer praktis setuju hanya untuk 
tidak membuat Luna kesal, dan Persekutuan menyetujui perekrutan staf mereka dalam 
skala besar, menganggap tawaran itu seperti proyek publik. 

(Sekarang, mungkin kita harus kembali ke desa.) 

Karena mereka tidak bisa menghilang dengan baik dari tengah kerumunan, Raja Iblis 
berubah menjadi gang ketika dia menyadari bahwa Luna bertingkah agak aneh. Luna telah 
kehilangan sifat berteriak-teriaknya yang biasa sejak mereka memasuki Kanpai. 

"Apa masalahnya? Sesuatu yang tidak Anda sukai dari bar itu? " 

"Bukan itu ... Aku hanya merasa sedikit nostalgia." 

Meskipun dia tidak bisa membaca ekspresi Luna, yang melihat ke bawah, nadanya 
bukanlah nada ceria. 

"Oh, kamu pernah ke bar itu sebelumnya?" 

"Tidak, saya hanya ingat melihatnya dari jalan." 

"Aku ingat kamu melihat-lihat tempat itu bahkan tanpa berbicara. Berbeda dari 
masyarakat kelas atas biasanya? " 

"...Bukan itu. Saat itu, saya bahkan tidak bisa pergi ke restoran mana pun. " 

Itu membunyikan bel di Raja Iblis. Dia ingat bahwa Aku telah menyebutkan sesuatu 
sebelumnya. 

"Baik. Kau dibina dari panti asuhan, kan? " 

"Ya." 

Setelah jawaban singkat Luna, Raja Iblis mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan 
menyalakannya. Dia membayangkan bahwa ini berarti Luna telah kehilangan orang tuanya 
ketika dia masih muda, ditinggalkan oleh mereka, atau bahkan tidak tahu siapa orang tua 
kandungnya. Bahkan Raja Iblis tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. 
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(Nostalgia, ya ...?) 

Ia mencoba membayangkan seperti apa situasi Luna. Tentu, dia pasti tidak punya uang, 
atau mungkin terlihat terlalu tidak terawat untuk restoran mana pun. Dia tidak bisa 
membantu tetapi membuat hubungan dengan bagaimana penampilan Aku ketika mereka 
pertama kali bertemu. 

"... Anda mendapatkan posisi Anda melalui kerja keras, ya? Itu terhormat. Tidak ada yang 
memalukan, paling tidak. " 

"Kamu pikir aku tidak tahu itu ...?" 

"Maka berbanggalah. Anda mencapai sesuatu yang kebanyakan orang tidak bisa. Saya 
menjalani hidup saya dengan merangkak melalui tanah sesekali, melakukan hal-hal yang 
memalukan. " 

"Kamu? Saya bahkan tidak bisa membayangkan itu ... Saya pikir Anda lebih kuat dari Anda 
sejak saat Anda lahir. " 

"Ha ha! Maaf mengecewakanmu, tapi aku tidak terlalu luar biasa. " 

"L-Lalu ... Ah!" 

Raja Iblis menarik pinggang Luna, dan bersiap untuk Perjalanan Cepat. Luna membalas 
pelukannya, tetapi mata merah mudanya bersinar dengan rasa ingin tahu. 

"S-Suatu hari ini ... Sebaiknya ceritakan tentang masa lalumu." 

"Ayo lihat. Mungkin saat kau seorang wanita dewasa. " 

Mereka menghilang dari gang dan segera sampai di desa Rabbi. Langit sudah mulai gelap, 
di ambang senja. Raja Iblis segera mengirim Komunikasi dan melaporkan pekerjaan hari 
itu ke Tahara. 

Membuat pekerjaan secepat yang biasa Anda lakukan. Membantu kami banyak, Pak. 

Dan ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Mari berenang di pemandian air 
panas. 

Air panas...? D-Dengan Anda, Pak Sekretaris !? 

Apa masalahnya? Saya tahu Anda lebih suka pemandian umum, tetapi terlalu banyak mata di 
sana. 

Tahara memang lebih suka pemandian umum, dan Raja Iblis adalah orang yang menulis 
backstory itu sejak awal. Dulu ketika dia tidak kaya, Tahara akan membawa saudara 
perempuannya ke pemandian umum, dan menunggunya keluar dalam cuaca dingin yang 
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membekukan. Cerita pendek ini membuat Tahara masih lebih memilih pemandian umum, 
tanpa memedulikan resor pemandian air panas yang mewah di bawah hidungnya. 

Sampai jumpa di pemandian air panas. 

S-Sungguh !? 

 

Sebelum Badai, Bagian 2 

Sesaat sebelum Raja Iblis dan Luna kembali ke desa, Tahara telah menatap peta di 
kantornya di resor. Dengan setiap pemikiran yang dia miliki, dia menulis di peta, membuat 
daftar di kertas, atau melingkari sebaris teks yang sudah dia tulis. Jika Raja Iblis melihat 
dokumen ini, dia akan tercengang. Tentu saja, Tahara hanya menganggap dirinya setia 
pada niat Raja Iblis dengan melaksanakan proyek pada skala ini, dan bahwa dia bisa 
melakukan lebih banyak lagi. 

"Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah, ya?" 

Sementara jenius ini memiliki pikiran yang ditetapkan pada pangkalan terakhir mereka 
adalah Kastil Tanpa Tidur, cita-citanya adalah menciptakan ibu kota besar dan membuat 
kastil mengabaikannya. Mengontrol dunia dengan kekuatan dan ketakutan adalah cara 
Kekaisaran. Tahara yakin bahwa pendekatan seperti itu akan menyebabkan sesuatu di 
suatu tempat retak, membuka peluang untuk pembalasan yang menghancurkan. Ketika 
Tahara mencapai untuk menulis sesuatu di selembar kertas sekali lagi, pintu terbuka tanpa 
ketukan. 

"... Oh, hanya kamu, Tahara." 

"Sekretaris belum kembali." 

Menyaksikan Tahara, yang sedang mencoret-coret sesuatu bahkan tanpa mendongak, Yu 
memberinya tatapan seperti melihat hewan yang terancam punah. 

"Kamu pasti berubah. Anda belum pernah menunjukkan inisiatif sebelumnya. " 

"Hm...? Ya, sepertinya begitu. " 

"Tapi sepertinya kamu menikmati dirimu sendiri. Di tempat kerja, bagaimanapun juga. " 

Tahara akhirnya melihat ini dan memasang ekspresi tercengang. Kemudian dia 
memindahkan pensil merah dari telinganya ke celah antara bibir atas dan hidungnya. 
Setelah merenung seperti ini beberapa saat, dia berkata, "Kerja, huh ...? Oh, salahku. Saya 
tidak menganggap semua ini sebagai pekerjaan. Wow." 

"Hah? Apa kepalamu terbentur atau sesuatu? " 
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Yu menggeram, tapi Tahara menyulut rokok, tidak terganggu, dan menikmati kepulan asap 
yang dia embuskan. 

"Bagaimana saya mengatakan ini ... Semua orang bersenang-senang, kan? Sebelum kami 
sampai di sini, bekerja berarti sekelompok orang sekarat. Kegelapan. Yang saya dapatkan 
darinya hanyalah kekosongan yang kuat ini. " 

"Kekosongan, katamu ...?" 

"Tapi yang kami lakukan di sini berbeda. Setidaknya kami sedang membuat sesuatu. 
Meninggalkan sesuatu. Itu adalah kemewahan yang tidak kami miliki di dunia lama. " 

"Siapa yang tahu berapa lama itu akan bertahan? Akan selalu ada tentangan, dan sekretaris 
tidak akan mentolerir mereka. Dia akan menjatuhkan mereka dengan kekuatan tanpa 
ampun. " 

"Yah begitulah. Yang ingin saya katakan adalah, bahkan jika kita membuat seribu orang 
menderita, selama kita bisa membuat seratus ribu bahagia, kita jauh lebih baik daripada 
sebelumnya, "jelas Tahara sambil memasukkan abu rokok ke asbaknya, tetapi Yu masih 
memasang ekspresi bingung. Tahara merasa agak puas dengan pekerjaannya sekarang, 
terutama mengingat pekerjaannya sebelumnya yang berlumuran darah. Yu, di sisi lain, 
tidak tertarik pada kehidupan orang lain. Kesimpulannya dipotong dan kering. 

"Oh, jadi ini hanya tentang angka." 

"Agh! Tidakkah kamu memiliki sedikit pun hati, atau bahkan satu gram empati di sana? " 

"Saya tidak membutuhkan keduanya untuk meneliti tubuh manusia. Jika Sekretaris 
menginginkannya, tentu saja, saya akan dengan senang hati memperluas penelitian saya 
pada hal-hal itu juga. " 

"Penelitian? Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda ukur dengan gelas kimia dan tabung 
reaksi. " 

Meskipun mereka berbagi cinta mereka kepada pemimpin absolut mereka, cita-cita mereka 
sangat berbeda. Tahara akan membunuh seratus ribu jika perlu, tetapi Yu akan melakukan 
hal yang sama hanya untuk pembantaian. 

"Bagaimanapun. Anda mendapatkan hal yang saya minta dari Anda? " 

"Iya. Saya bisa membuktikan keefektifannya. " 

Yu mengeluarkan botol kecil dari sakunya yang berisi cairan bening. Itu adalah toner yang 
menggunakan air dari mata air berkarbonasi. Dalam iklim panas ini, baik pria maupun 
wanita mengalami kerusakan kulit. Dengan begitu, mereka yang tidak pernah ke 
pemandian air panas tetap bisa merawat kulitnya juga. 
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"Wortel tidak bisa menjadi satu-satunya spesialisasi kita ... Aku punya ide, seperti toner 
dan telur rebus ini, tapi kita pasti akan membutuhkan Sleepless Castle di beberapa titik." 

"Iya. Dengan kastil kami dibangun kembali, kami dapat menghancurkan siapa pun yang 
menentang kami. " 

"Pegang kudamu. Kami bahkan tidak perlu menggunakannya untuk gaya tumpul. Saya 
berbicara tentang produktivitas dari Sleepless Castle. Pabrik makanan, lini pabrik ... Kami 
dapat menjalankannya secara maksimal, dan menempatkannya di tengah-tengah negara. " 

"Saya mengerti kebutuhan antrean makanan. Bagaimana dengan pabriknya? " 

"Kita bisa membuat elektronik, atau semacamnya." 

"Elektronik!?" 

Yu terdiam mendengar gagasan itu. Rasanya sangat asing bagi dunia fantasi ini. Tapi, meski 
tak punya sumber listrik, resor pemandian air panas itu beroperasi sebagaimana mestinya. 
Lampu di langit-langit menyala, dan pintu otomatis berfungsi dengan baik. Dengan 
pemikiran tersebut, produksi elektronik tiba-tiba tampak mungkin. 

"Jika kita benar-benar membutuhkan listrik, ada Modifikasi Area." 

"Modifikasi Area ...!" 

Raja Iblis memang memiliki kekuatan seperti itu. Sederhananya, kemampuan 
memungkinkannya untuk memodifikasi arena agar tetap menarik. Sebagian besar video 
game memang memiliki berbagai bidang untuk menampung gameplay mereka, tetapi 
melakukan itu di dunia ini akan menjadi tampilan kekuatan yang tak terbayangkan, mirip 
dengan penciptaan dunia. Itu bukanlah sesuatu yang manusia fana seharusnya memiliki 
kekuatan untuk lakukan. 

"Di arena lama, ada pembangkit listrik. Hal-hal seperti tambang, penyimpanan makanan, 
pabrik, dan rumah sakit juga. Bahkan fasilitas konyol seperti kolam renang atau hutan. " 

"Kamu ..." 

Yu tidak dapat membantu tetapi mempertimbangkan implikasi dari apa yang baru saja 
diusulkan Tahara dengan cepat. Dari semua hal, dia berencana untuk mengubah dunia 
fantasi ini menjadi satu dengan teknologi elektronik, dan bahkan membuat bagian dunia 
yang baru. 

"Apakah itu benar-benar yang Sekretaris ..." 

"Kau benar-benar mengira Sekretaris memikirkan setiap ide kecil yang kumiliki?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tahara mematikan rokoknya sambil mendesah. Tentu saja, Raja Iblis sendiri tidak 
memikirkan hal-hal ini. Dia akan jatuh dari kursinya jika dia duduk di sini mendengarkan 
percakapan. Setelah keduanya terdiam beberapa saat, ketukan terdengar dari pintu. Aku 
muncul, memegang minuman di tangannya. 

"Aku membawakanmu kopi berdua!" 

"Oh, kamu tidak harus melakukan itu, Aku kecil." 

Terima kasih, gadis kecil. 

Baik Yu dan Tahara memperlakukan Aku dengan baik. Faktanya, mereka 
memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Mereka yakin ada sesuatu yang penting 
tentangnya, menilai dari seberapa baik Sekretaris mereka yang berharga 
memperlakukannya. Mereka berdua melihat Aku sebagai contoh langka tamu Sekretaris. 

"Jadi, gadis kecil. Apa Sekretaris memberitahumu sesuatu? " 

"U-Um, aku tidak begitu mengerti sebagian besar ..." 

"Oh ya? Seperti apa?" 

"Um, seperti dia ingin membuat p-pool ...?" 

"...Ya?" 

Tahara menyeringai, karena Yu hanya menatap tajam saat dia menyesap kopinya. 

Bahkan setelah Aku meninggalkan ruangan, ruangan itu dipenuhi dengan keheningan yang 
tidak menyenangkan. Yu adalah orang yang memecahkannya. 

"Sepertinya dia memikirkan segalanya." 

"Tidak, duh. Aku bahkan tidak bisa melempar apapun ke atas kepalanya. " 

Tahara mengangkat tangannya ke udara. Percakapan mereka berlanjut, tetapi akhirnya 
berakhir ketika Tahara menerima Komunikasi. Saat ekspresinya berubah-ubah sepanjang 
percakapan, Yu menyaksikan dengan ekspresi penasaran. 

"Maaf soal itu. Aku melompat ke pemandian air panas sebentar. " 

"Sekarang tunggu sebentar ..." 

Ketika Tahara berdiri sambil menggaruk kepalanya, Yu meraih tangannya. 
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Serat di jaket Kevlar yang tahan lama mulai retak. 

"Maksud kamu apa? Anda tidak akan berbagi kamar mandi dengan Sekretaris, kan? " 

"Aduh! Sungguh menyakitkan! Lepaskan aku, idiot! " 

"Jawab aku ... Atau apakah kamu ingin mencium lenganmu?" 

"Apa yang harus aku katakan !? Dia mengundang saya! " 

"Kenapa dia ...! Mustahil!" 

Akhirnya, kuku Yu menusuk Kevlar, meninggalkan bekas seperti digaruk kucing. 
Cengkeraman Yu, serta obsesinya, sangat kuat. 

"A-Baiklah! Aku akan memberitahunya untuk mengundangmu lain kali! Aku serius!" 

"... Kamu lebih baik tulus." 

"Saya! Nyata!!" 

Tahara berteriak putus asa. Dia tampak lebih ketakutan daripada kesakitan. 

"Jika kamu berbohong, aku akan menuangkan asam ke tenggorokanmu. Dan aduk mata 
Anda dengan jarum. Dan potong setiap jarimu dengan gunting. " 

"Kenapa semua yang kau katakan harus menakutkan !? Kembali ke game horor yang kamu 
mainkan! " 

Tahara menarik tangannya dari tangan Yu dan praktis melarikan diri dari kantor. Jika Raja 
Iblis tidak sengaja mendengar percakapan ini, dia akan kehilangan semua kekuatan di 
kakinya, rambut hitamnya memutih dalam sekejap. 

"Mata air panas ... dengan Sekretaris ...!" 

Yu tertawa, sekarang dengan ekspresi ekstasi murni. Ketika waktunya akan tiba, hanya 
Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka. 

Penyerbu 

Tahara melepas pakaiannya di ruang ganti dan meletakkan handuk terlipat di atasnya. 
Meskipun dia lebih suka pemandian umum, dia sendiri memancarkan udara yang 
mengingatkan pada masa lalu Jepang. Kontras dari penampilannya dan kecenderungannya 
pada senjata berteknologi tinggi tampaknya membuktikan kejeniusannya yang luar biasa. 

"Pemandian air panas dengan Sekretaris, ya ...? Tidak pernah terpikir hari ini akan datang. " 
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Tahara melihat-lihat ruang ganti. Tidak seperti pemandian umum, tempat ini sepi, seperti 
hampir tidak digunakan. Faktanya, sisi mata air panas ini hampir secara eksklusif 
digunakan oleh Raja Iblis. Tahara melihat ke cermin untuk melihat pantulan tubuhnya yang 
kencang di cermin tanpa noda. 

"Saya tidak berlatih sebanyak sebelumnya. Jika setidaknya Nomura ada di sini ... " 

Tahara menggaruk kepalanya saat dia mengerutkan kening, meskipun dia memiliki six-
pack yang sempurna. Lengannya, yang menangani semua senjata berat, dan seluruh 
tubuhnya dibangun seperti pegas, tanpa ada yang asing di sekitarnya. Bahkan pria pun 
akan berhenti dan menatap tubuhnya. 

"Tebak Sekretaris sudah ada di sana ...?" 

Dia berjalan ke area mata air panas melalui pintu dan mulai membilas dari kepala hingga 
ujung kaki dengan mandi. Di lengan yang digenggam Yu, dia masih bisa melihat bekas 
cakaran. Warna pucat dari wajahnya. 

"Aku tidak bisa menghadapi wanita gila itu ..." 

Saat Tahara menggumamkan ini, dia mendengar suara dari bak mandi yang menatap 
bintang di belakang. Dia berjalan ke sana untuk menemukan Raja Iblis menyesap cangkir di 
bak mandi. Rupanya, dia membawa nampan sake yang mengapung. 

"Terima kasih sudah datang, Tahara." 

"Sake dalam bak di bawah bintang-bintang, ya? Anda tahu cara berpesta. " 

Tahara melangkah langsung ke pemandian air panas dan melemparkan kembali cangkir 
yang ditawarkan kepadanya. Dengan efek mata air panas dan efek penyembuhan Stamina, 
dia merasa seperti surgawi. 

"Whoo! Sekarang di sinilah tempatnya! " 

"Saya menyiapkan beberapa hal untuk menyertainya." 

Di nampan lainnya ada salad gurita, edamame, tahu dingin, dan sashimi yang tertata rapi. 
Snack Platter yang diproduksi Demon Lord dengan SP. Dengan sendirinya, item ini 
menyembuhkan di mana saja dari 20 hingga 40 Stamina dalam game, dibandingkan dengan 
set 15. Hal ini menyebabkan penerimaan item yang buruk dalam game, tetapi di dunia ini, 
variasi tampak jauh lebih berharga daripada jumlah Stamina. itu sembuh. 

"Sashimi juga ...! Ah, itu bagus! " 

"Mungkin kita harus mulai berpikir untuk mendapatkan makanan laut." 

"Hrm. Memancing adalah cara tercepat, tapi itu membakar Stamina ... " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Mm." 

Memancing adalah Skill Survival yang memungkinkan pengguna memancing di area mana 
pun selama 30 Stamina. Ada berbagai jenis ikan yang bisa mereka tangkap juga: ikan, tentu 
saja, juga abalon hitam, sirip hiu, tuna, cumi-cumi raksasa, ikan air tawar, ikan buntal, ikan 
dengan wajah manusia, rumput laut, kerang laut, dll. Game ini juga menghadirkan berbagai 
keterampilan eksplorasi lainnya, seperti mencari urat air, makanan, tumbuhan, atau item, 
serta pencurian dan perburuan harta karun. Masing-masing menghasilkan item yang 
berbeda, banyak dari mereka bernilai tinggi, yang memungkinkan para pemain 
menghasilkan uang darinya. Mereka seperti pekerjaan produksi dalam segala jenis RPG. 

"Tidak mengharapkan banyak hal dari Arena menjadi hidup di dunia ini juga. Saya tidak 
tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, tapi ... " 

"Ini akan segera terlihat. Semakin banyak fitur yang saya dapatkan, semakin lengkap kami 
jadinya. " 

Mereka terus berbicara tentang apa yang harus dilakukan untuk maju, tetapi hanya 
sebentar. Tahara berpikir bahwa ide apa pun yang dia miliki telah diperhitungkan oleh 
Raja Iblis, dan Raja Iblis tidak mengajukan banyak pertanyaan karena takut kehilangan 
fasadnya. Beberapa saat hening berlalu, saat mereka masing-masing menyesap sake dan 
menyantap camilan. Ini saja sudah cukup bagus. Raja Iblis (setidaknya di luar) tampak 
indah hanya dengan memegang secangkir sake, dan Tahara memancarkan sensualitas 
seorang pejuang berpengalaman. 

"... Akan jauh lebih berisik di sekitar sini saat semua orang bersama." 

Tentu saja, saya berniat untuk memanggil mereka semua. 

Tahara bergumam pelan, tetapi jawaban Raja Iblis itu beralasan. Dia bahkan 
menambahkan, untuk melampaui harapan Tahara: 

"Akhirnya, aku berniat memanggil adikmu juga." 

"...Apa?" 

Tahara membeku sesaat, dan hampir mengatakan sesuatu ketika Raja Iblis menunjukkan 
tangan kanannya padanya. Di atasnya, ada cincin berbahaya yang tidak ada sebelumnya. 

"A-Bagaimana dengan cincin itu ...?" 

Sesuatu seperti cincin ajaib yang mengabulkan keinginan saya setelah memenuhi kondisi 
tertentu. 

"Beri aku istirahat ... Aku pernah membacanya di komik." 

"Apakah menurutmu saya akan berbicara tentang hal-hal seperti itu dengan bercanda?" 
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Mendengar ini, Tahara tidak bisa membantu tetapi menelan dengan gugup. Baginya, Raja 
Iblis bukanlah tipe yang pernah melontarkan lelucon seperti itu. Menjadi gelarnya sebagai 
Raja Iblis Kerajaan, dia adalah pria yang mengubah setiap kata-katanya menjadi tindakan, 
baik atau jahat. 

"Manami akan ... Tunggu sebentar! Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya di sini ...? " 

Ekspresi Tahara berubah-ubah, pikirannya berpacu. Sejak hari dia memutuskan untuk 
bekerja di Sleepless Castle, dia tidak pernah melihat saudara perempuannya sekali pun, 
menahan diri dari segala bentuk komunikasi dengannya. Tahara, serta anggota departemen 
lainnya, memiliki karunia yang sangat besar, dibenci oleh seluruh dunia. Menurut 
backstories mereka, mereka juga adalah wortel yang digantung di depan para pemain 
sebagai tiket untuk membalikkan keadaan. Itulah sebabnya Tahara menjaga jarak dengan 
segala cara dari saudara perempuannya yang tidak berdaya, dan menghapus setiap bukti 
waktu yang mereka habiskan bersama untuk melindunginya. Tentu, tinggal bersama di 
Sleepless Castle tidak mungkin dilakukan. Itu adalah tempat dimana semua orang di dunia 
itu mengarahkan kebencian mereka. Itu adalah tempat yang terlalu berbahaya untuk 
didiami oleh seorang gadis muda. 

"Tenanglah, Tahara. Kami tidak memiliki karunia di kepala kami di dunia ini. Saya tidak 
bisa memastikan masa depan, tapi saya tidak berharap ada orang yang menyimpan 
dendam terhadap kami kecuali beberapa perampok uang kecil yang tersinggung oleh 
kesuksesan kami. " 

"Mm ..." 

"Apakah menurut kita ada di antara orang-orang bodoh itu yang akan menyerang kita?" 

"... Tidak mungkin." 

"Anda baru saja memecahkan teka-teki Anda sendiri. Itu akan menjadi hadiah untuk 
kesetiaanmu. " 

Dengan itu, Raja Iblis melemparkan cangkirnya kembali. Ini adalah hadiah dan skema Raja 
Iblis untuk menggunakan keajaiban di depan Kunai untuk mencegah rencana jahatnya 
membuahkan hasil. Tentu saja, semua itu tidak penting bagi Tahara. Yang penting baginya 
adalah hari-hari yang bisa dia habiskan bersama adik perempuannya. Dia tidak akan 
mempertanyakan alasan apa pun untuk membuat itu terjadi. 

"Lalu kami meningkatkan pertahanan di sekitar sini. Kabel piano, perangkap beruang, 
perangkap, ranjau darat ... Oh, dan senapan mesin yang terpasang juga. " 

"... Apa kau tidak terlalu terburu-buru?" 

"Sebelum itu, aku perlu membangun istana Manami ... atau hanya sebuah rumah. Aku bisa 
meminta Sekretaris membangun pangkalan skala besar untuk memulai dengan ... " 
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Setelah menggumamkan beberapa hal yang meragukan, Tahara berdiri dengan cipratan 
keras. Dia memiliki senyum di wajahnya seperti seorang anak laki-laki. 

"Whoo, aku tidak tahu kamu punya hati yang besar di sana! Aku lebih baik melakukan 
semua rencanaku! " 

Tahara dengan penuh semangat tersenyum saat dia meletakkan kedua tangannya di bahu 
Raja Iblis. Saat yang menyentuh antara bos dan penasihatnya. Sekarang Tahara berdiri, 
meskipun, paket Tahara yang jauh terlalu mengesankan sekarang tergantung di depan 
wajah Raja Iblis. 

"A-Ahem ... Tenang sebentar dan duduk kembali." 

"Bagaimana saya bisa tenang !? Saya melewati atap! Saya tidak melihat Manami selama 
lebih dari satu dekade! " 

Setiap kali Tahara berteriak kegirangan, paketnya bergoyang-goyang. Kadang-kadang 
berdampingan, dan di waktu lain bolak-balik ... dalam cambukan yang keras dan 
bersemangat. Belum pernah Raja Iblis merasa lebih dalam bahaya daripada saat ini. 

"A-Baiklah ... Duduk saja ...!" 

"Apa yang saya lakukan disini!? Aku harus memperbaiki rencanaku! " 

Tahara melompat keluar dari bak mandi, dan Raja Iblis menghela nafas, seolah-olah dia 
lega dari tekanan raksasa. Untuk memperbaiki suasana hatinya, dia memiringkan teko 
sake, menumpahkan cairan ke perutnya. 

"Tidakkah mengira aku akan melihat dari dekat sampahnya ... Lingkaran Neraka manakah 
itu?" 

Setelah menikmati lebih banyak makanan ringan dan sake dengan cemberut di wajahnya, 
Raja Iblis meninggalkan bak mandi yang memandang bintang. Semua yang tersisa untuk 
malam itu adalah pergi tidur, tapi dia mengirim Yukikaze Komunikasi, hanya untuk 
memastikan bahwa dia tidak menyelinap ke kamarnya lagi. Raja Iblis tidak pernah 
membayangkan bahwa komunikasi ini akan memulai perang yang akan melanda seluruh 
benua. 

Yukikaze, bisakah kamu mendengarku? 

...Rubah... 

Hm? Apa yang salah? Apa yang terjadi? 

Ekspresi Raja Iblis berubah saat putusnya Komunikasi mereka. Dia menyadari bahwa 
Yukikaze sedang bertempur. 
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... Tuan Fox, ada Penyerang di penjara bawah tanah. 

Agresor? Apa itu monster? 

...Iya. Anomali yang keluar dari penjara bawah tanah untuk menyerang kita. 

Saya melihat. Aku akan segera ke sana. 

Mengakhiri Komunikasi dengan Yukikaze, dia menelepon Tahara dan Yu melalui 
Komunikasi Tim, yang menciptakan garis antara semua orang dalam kelompok tertentu. 

Yu, temui aku di depan resor. Situasi kecil dimulai di utara. Tahara, Anda bertanggung jawab 
atas desa. 

Baiklah, jangan khawatir tentang desa. 

Saya akan segera ke sana, Pak. 

Beberapa menit kemudian, setelah bertemu dengan Yu, Raja Iblis membawanya dan segera 
terbang ke kota Rookie. 

Sementara itu, bayangan menjulang di bagian terdalam dari Dungeon Bastille. Bayangan itu 
mengubah bentuknya dari cair menjadi kabut menjadi siluet manusia. Di depan bayangan 
ada monitor yang tak terhitung jumlahnya, produk teknologi modern yang tidak sesuai 
dengan dunia yang diatur oleh pedang dan sihir. 

"Ayo bermain ..." Bayangan itu berbicara. 

Dengan seluruh kota sebagai panggung, hari yang sangat panjang akan dimulai ... 

Pertempuran di Tanah 

Weeb adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di 
kota Rookie dengan melihat dari luar. Dia melompat keluar dari tendanya untuk 
menemukan nyala api merah menyala di dalamnya. Trinary mencondongkan tubuh dari 
tenda mereka untuk menatap api. 

Pasti ada Aggressor, Sir Weeb. 

Memang, harus ada. 

Kelompok ini cukup ahli untuk menyadari bahwa ini bukanlah kebakaran yang tidak 
disengaja. Tetap saja, Trinary memandang Weeb dengan penuh harap, berharap dia tidak 
ikut campur dalam kekacauan itu. Mereka tidak mengkhawatirkan Weeb dalam 
pertempuran, tetapi karena statusnya yang semakin memburuk setiap kali dia melakukan 
intervensi dalam urusan luar negeri. 
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"Sir Weeb, kita akan pergi ke kota. Tolong, istirahatlah lagi. " 

"Tidak perlu khawatir tentang saya, Tuan-tuan. Kita sudah sampai sejauh ini. " 

Weeb menanggapi dengan senyum menggoda yang tidak seperti biasanya. Reputasinya di 
tanah airnya benar-benar anjlok. Tidak bisa lebih buruk lagi. Tetap saja, ketiganya tidak 
bisa membantu tetapi khawatir, meskipun Weeb bukanlah tipe orang yang akan 
berkompromi pada keyakinannya untuk melindungi dirinya sendiri. 

"Tuan Kaiya. Beruntung bagi kami, dua petualangan peringkat-S tinggal di dekat Doyle. " 

"Yang itu --- eh, dua itu ..." Kaiya mengerang. 

Bukan berarti ini perlu diklarifikasi, tetapi Trinary memiliki keengganan terhadap wanita. 
Mereka tidak membutuhkannya, karena mereka hanya memperhatikan Weeb. Tetap saja, 
Kaiya dengan cepat memutuskan untuk menggunakan pemain bintang terkenal sebagai 
semacam penyangga politik. 

Aku akan segera memberi tahu mereka tentang ini. 

Merasa bingung karena harus meninggalkan Weeb, Kaiya segera berangkat ke Doyle sambil 
mencambuk kudanya. Doyle cukup dekat sehingga dia berasumsi bahwa orang-orang di 
sana telah melihat api yang menghanguskan langit malam. 

"Bolehkah kita?" 

Weeb mencabut dua senjata dari kotak putih di punggungnya. Di tangan kanannya, dia 
memegang pedang cahaya yang bersinar dengan cahaya putih yang mulia. Di tangan 
kirinya, dia memegang bintang pagi yang juga memancarkan cahaya. Secepat angin, Weeb 
berlari menuju kota, dan dua anggota dari ketiganya mengikuti punggungnya yang berkilau 
tanpa sepatah kata pun. 

Ketika kelompok kulit putih tiba di kota, pertempuran meletus di berbagai daerah. 
Meskipun party telah menyaksikan invasi keluar dari dungeon beberapa kali, mereka tidak 
bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata pada pemandangan ini. Awan monster 
mengalir keluar dari pintu masuk penjara bawah tanah. 

"Apa yang sedang terjadi...? Lihatlah Tin Men itu. Dan burung-burung bernafas api itu! " 

"Headhunting Boars juga." 

Ultima dan Mushroom masing-masing bumbled out. Makhluk ini tidak punya tempat di 
penjara bawah tanah untuk pemula. 

"Kuharap ini semacam lelucon ... Sepertinya Hydra duduk di belakang sana." 
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Weeb, juga, secara internal mengerang. Kadang-kadang, pencilan lahir di dungeon yang 
memerintahkan invasi dari dungeon ke kota. Namun, saat mereka memahaminya, monster 
yang keluar dari dungeon hanya akan sekuat yang ada di dalamnya. Monster-monster itu 
tersebar di seluruh kota, mendatangkan malapetaka tanpa perintah, menghembuskan api 
ke mana pun mereka pergi, dan menginjak-injak setiap manusia yang mereka temui. Saat 
mengakses kota, Weeb membuat keputusan cepat. 

"Terlalu berbahaya untuk berpisah. Kalian berdua, saling melindungi punggung. " 

Dengan perintah cepat itu, Weeb berlari ke depan. Tak satu pun dari anak buahnya 
keberatan, melainkan mengikuti. Mereka tahu betul bahwa, di medan perang, keraguan 
sesaat bisa mengorbankan nyawa mereka, begitu juga nyawa yang bisa mereka selamatkan 
jika tidak. Ultima dan Mushroom berlari, masing-masing dengan pedang putih di tangan. 
Setiap kali mereka mengayunkan pedang, monster terbelah menjadi tiga. Gerombolan 
monster dengan cepat ditebas. 

Itu adalah sebuah Rantai. Dalam permainan, pemain memiliki Level Keterampilan untuk 
setiap kategori senjata. Dengan Level Skill lebih dari 100 di senjata yang mereka gunakan, 
pemain bisa Chain, yang memberikan 10 damage tambahan setelah serangan normal 
mereka. Singkatnya, itu adalah serangan ganda di dunia ini. Trio berpengalaman akhirnya 
belajar menggunakan Rantai secara maksimal. 

Sementara itu, Weeb mengobrak-abrik gerombolan monster ke segala arah di sekitarnya 
dengan pedang cahaya dan bintang fajar. Sebagai seorang paladin, dia bisa merantai 
serangan Pedang dan Klub. Dengan satu gerakan, dia melakukan (cukup konyol) serangan 
empat kali lipat. Menatap monster di depannya, dia berteriak: "Kamu tidak akan mati jika 
tetap tinggal!" 

Ke mana pun Weeb pergi, dia tampak seperti seberkas cahaya putih yang menembus 
monster, menjadi gelar paladinnya. Tidak peduli berapa banyak darah monster dan nyali 
yang menghujani dia, cahaya putih yang menyelimutinya memurnikan semuanya dalam 
sekejap. 

"S-Seseorang ... Tolong ...!" 

Mereka pasti tertinggal. Weeb melihat seorang ibu sedang menggendong anaknya yang 
masih kecil, yang akan meledak dengan napas burung yang bernapas api. Namun, sebelum 
burung itu mendapat kesempatan, kepalanya meledak berkeping-keping. Bola logam 
berduri bintang pagi Weeb telah menghancurkannya. Seekor Babi Hutan Pemburu yang 
menyerang segera setelah itu terkoyak menjadi dua oleh pedang cahayanya. Kulit dan otot 
babi hutan yang kuat itu seperti tahu atau mentega di pedang Weeb. 

"Di sini berbahaya. Anda harus keluar kota. " 

"K-Kami akan ...!" 
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Gerakan spektakulernya bahkan menginspirasi para petualang yang melarikan diri untuk 
berdiri dengan senjata. Seorang paladin adalah gelar yang tidak diberikan kepada Weeb 
hanya untuk kekuatannya, tetapi untuk keberaniannya yang menggetarkan orang-orang di 
sekitarnya. 

"Sir Weeeeeeb!" 

"Paladin ada di sini!" 

Dan Trinary! 

"Kita bisa menang! Kita bisa memenangkan ini! " 

"Sir Weeb! Ini aku! Menikahlah denganku!" 

"Aggghhhh! Bawa saya ke seprai Anda, Sir Weeb! " (Suara bass, booming) 

"Jika kamu bisa bergerak, bangun barikade!" 

Mikan dan Yukikaze ada di antara kerumunan itu. Sebagai peringkat B, mereka berada di 
atas yang lain, dan para pemula secara alami berkumpul di sekitar mereka. Siapa yang bisa 
menyalahkan mereka? Dalam keadaan darurat seperti ini, siapa yang tidak ingin dekat 
dengan seseorang yang kuat? 

"Dari mana semua monster ini berasal !?" 

"... Kami akan menahan benteng sampai Tuan Fox datang." 

Menggunakan kombo pedang panjang dan mantra mereka yang biasa, pasangan itu telah 
membunuh monster di sekitar mereka, tetapi mereka menyadari bahwa penjaga kota 
hampir tidak berkontribusi. Nyatanya, hampir tidak ada penjaga kota yang bisa ditemukan. 

"Apa yang dilakukan para penjaga itu sekarang !?" 

"... Mungkin melarikan diri." 

Yukikaze benar. Para penjaga adalah semacam pegawai pemerintah, dan tidak ada dari 
mereka yang mau mempertaruhkan nyawa dalam keributan ini. Faktanya, para petualang 
adalah orang-orang yang berdiri di tanah untuk melindungi tempat kerja mereka. Karena 
itu, para penjaga tidak bisa disalahkan. Bahkan selama perang berkepanjangan di Bangsa 
Utara, negara ini damai, karena mereka bertetangga dengan Animania. Siapa yang mengira 
mereka tiba-tiba memberikan nyawa mereka? Tugas mereka adalah mengawasi dan 
menguras para petualang, bukan bertarung. 

"Hei, Yukikaze! Bukankah itu Burung Nafas Api !? " 

"... Dan Hydra juga." 
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"Kamu pasti bercanda! Sejak kapan kita berada di Enam Air Terjun Bawah Tanah !? " 

"... Kamu adalah perisaiku, Snow's Kiss." 

Yukikaze memberikan ciuman dan mengucapkan mantra pelindung pada Mikan. Dia 
mencoba untuk meningkatkannya dengan perlindungan terhadap api saat melihat Burung 
yang Bernapas Api. 

"Perisaimu !? Anda akan terbakar di luar sana! " 

"...Cinta itu abadi. Akulah salju yang tidak pernah mencair. Nyala api, Mikan. " 

"Diam!" 

Saat mereka terjebak pada olok-olok biasa mereka, pasangan itu berhasil menahan 
sebagian dari invasi monster, sementara petualang lainnya membangun barikade demi 
barikade. Namun, tidak semua bagian kota berhasil dalam upaya mereka. Sebagian besar 
wilayah kota berada dalam keadaan yang menyedihkan, dengan gedung-gedung terbakar 
atau terbakar dari Burung-burung yang bernapas Api. 

Seiring waktu berlalu, asap hitam membubung dari setiap sudut kota, mulai menelannya 
seluruhnya. 

------Daerah pusat Rookie. 

Merobek monster, Weeb penasaran. Dia pernah mengalami beberapa serangan balik 
sebelumnya, tapi kali ini luar biasa. 

"Mereka terlalu banyak ..." 

Sebuah serangan balik terjadi ketika gerombolan monster keluar dari dalam dungeon, satu 
per satu. Dalam gelombang, jika Anda mau. Di sela-sela gelombang, para pembela kota 
biasanya akan membangun barikade, memindahkan yang terluka, dan mengistirahatkan 
mereka yang berada di garis depan. Tetapi dengan monster sebanyak ini, tidak ada waktu 
untuk berhenti. 

"Setelah Hydra bergerak ..." 

Monster terburuk di sana sejauh ini, dianggap oleh orang-orang di sini sebagai 
pemimpinnya. Untuk saat ini, itu hanya duduk di pintu masuk penjara bawah tanah, tapi 
Weeb akan menjadi satu-satunya yang bisa menerimanya. Jika Weeb harus mencurahkan 
perhatiannya pada satu monster, korban akan melonjak sementara itu. Bahkan saat dia 
melawan gerombolan itu sekarang, dia bisa mendengar jeritan dari seluruh penjuru kota, 
dan bisa mencium bau daging yang terbakar di udara. 

"Mungkinkah...?" 
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Weeb memiliki firasat buruk tentang situasi ini, dan itu sangat akurat. Seorang ahli nujum 
telah muncul di antara gerombolan itu. Ketika ahli nujum melambaikan tongkatnya, 
petualangan yang berlumuran darah muncul sebagai Zombie. Bahkan korban kota yang 
terbakar berubah menjadi Haunt, kini menyerang orang-orang di sekitar mereka. 

"Tidak mungkin ...!" 

Weeb terdiam melihat pemandangan yang mengerikan itu. Invasi balasan sebesar ini 
seharusnya tidak dan tidak mungkin keluar dari Ruang Bawah Tanah Bastille. Bencana ini 
akan menjamin penyebaran perintah ksatria yang kuat dari negara asalnya, Tzardom of 
Light. Tidak peduli seberapa cepat dan gagahnya para paladin bertarung, tidak ada 
gunanya jika para petualang yang lebih lemah dan penduduk yang tidak berdaya berubah 
menjadi Zombie dan Haunt. 

"Aku harus mengevakuasi penduduk dulu ...!" 

Bahkan jika dia mencoba, penjaga kota yang seharusnya memimpin evakuasi telah lama 
melarikan diri, tidak meninggalkan tentara untuk dikomandoi oleh Weeb. Satu-satunya 
hasil yang mungkin dari situasi ini adalah reaksi kematian berantai sampai seluruh kota 
dihancurkan. Dalam sejarah, banyak kota kecil dan kota besar telah menjadi kota hantu 
menyusul kekejaman serupa. 

"Mengalami kesulitan, Paladin Kecil ...?" 

Weeb menoleh ke arah suara yang ceria untuk menemukan petualang S-rank Mynk, 
seorang kenalan lama. Ada Olgan di sampingnya juga, menggigit kepala selada, tidak 
tertarik. 

"Ini ... seburuk kelihatannya." 

"Heh heh heh. Dunia kegelapan yang sangat cocok untukku ...! " 

Weeb terkekeh melihat reaksi Mynk, tapi dia tidak bisa mengharapkan bala bantuan yang 
lebih baik. Mynk, selain ocehannya, adalah pengguna elemen Suci terbaik yang pernah ada. 

"Tinggalkan kegelapan menuju kegelapan: aku. Jagalah monster lain dan evakuasi orang-
orang. " 

"Terima kasih atas bantuanmu," jawab Weeb singkat, dan pergi seperti embusan angin. 
Pada saat yang sama, Mynk memulai mantera. Olgan melayang, dan tanpa rasa tertarik 
berbaring di atap. Berbeda dengan kurangnya antusiasmenya, rekannya, Mynk, 
melanjutkan mantranya. 

"Malam yang gelap tanpa terlihat, pedang dengan bayangan hitam, menerangi jalanku ... 
Hujan Suci!" 
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Saat dia menyelesaikan mantranya, hujan deras yang dipenuhi dengan elemen Suci jatuh ke 
sekelilingnya. Dalam sekejap, Zombie dan Haunts meraung kesakitan saat mereka jatuh ke 
tanah. Sementara mantranya berlawanan dengan sifat mantranya, kekuatan mantranya tak 
terbantahkan. Melihat kekuatan mantera yang luar biasa, para petualang yang sedih berdiri 
kembali dan berteriak. 

"Hei lihat! Ini Mynk th-pemain bintang! " 

Yaaaaah! 

"Pertama paladin, dan sekarang para pemain bintang!" 

Di tengah invasi balasan yang mengerikan, kehadiran mereka pasti benar-benar 
menginspirasi. Melihat pasangannya melepaskan mantra dalam mode gelap penuh, Olgan 
mengeluarkan kepala brokoli dan menggigitnya tanpa berkata apa-apa. 

"Betapa bodohnya ..." 

Sebagai penyerang, dia selalu bersikap dingin terhadap manusia. Dia tidak ingin ikut serta 
dalam misi penyelamatan semacam ini yang tidak memberinya apa-apa. Mantra nya 
adalah, jika ada yang ingin hidup, mereka harus bertahan hidup sendiri. 

"Tapi Hydra, ya ...?" 

Bahkan Olgan tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana monster itu, yang seharusnya 
tidak pernah muncul di Dungeon Bastille, ada di sini. Banyak monster dalam gerombolan 
itu adalah spesies yang tidak termasuk di sini juga. 

"Hei, Mynk ..." 

Dia mencoba memperingatkan pasangannya untuk berhati-hati, tetapi Mynk jauh ke dalam 
pergulatan pertempuran, di mana suaranya tidak bisa menjangkau dirinya. 

"Si bodoh itu ... Apa dia tidak ingat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu?" 

Olgan mengingat serangan yang mereka alami di Holylight. Mempertimbangkan bahwa 
iblis tingkat tinggi yang muncul di Kastil Suci juga merupakan sesuatu yang seharusnya 
tidak pernah terjadi, dia ingin pasangannya tetap waspada. 

"Salamander hitam yang tertidur di tangan kananku ... Pinjamkan aku kekuatanmu, sekali 
saja, di sini dan sekarang!" 
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Tidak menyadari kekhawatiran Olgan, Mynk terus bergembira. Ketika salah satu petualang 
terbaik benua mengatakan hal seperti itu, itu tidak pernah dianggap ngeri. Bagi mereka 
yang mendengarkan, sepertinya dia akan menghidupkan semua hal itu. 

"A-Salamander hitam !?" 

"Apa-apaan itu!?" 

"Itu tersegel di tangan kanannya!" 

"Sial! Aku tidak tahu apa itu, tapi sial! " 

Mendengar keributan di bawahnya, Olgan menghela nafas panjang, menatap bulan yang 
melayang di langit malam. Dia tidak bisa menghadapinya lagi. Tetapi bahkan dia tidak bisa 
tetap tidak tertarik pada apa yang muncul selanjutnya. 

Tiba-tiba, seolah dari luar angkasa, sepasang suami istri berdiri di puncak menara jam, 
bangunan tertinggi di kota. Diterangi bulan, mereka tampak supernatural. Sementara Olgan 
merasakan perasaan mati yang kuat dari wanita itu, pria itu memancarkan perasaan yang 
sama berkali-kali. Udara di sekitarnya seperti seorang kaisar; salah satu yang menguasai 
dunia bawah, jika tempat seperti itu ada. 

"Apa itu...?" Saat Olgan menggeram, pria itu menarik wanita itu ke pinggangnya dan 
melompat tinggi ke udara. Dalam sekejap, ledakan dahsyat meledak ... mengakibatkan 
tanah bergetar di bawah mereka, dan kota itu tertutup awan debu. Pada saat angin 
menerbangkan debu, gerombolan monster yang samar itu sudah tidak ada lagi. Masing-
masing dari mereka telah hancur berkeping-keping. 

Pertempuran di Udara 

"Sepertinya itu lebih buruk dari yang aku kira." 

"Mereka hebat dalam jumlah, setidaknya." 

Berdiri di atas bangunan tertinggi di kota, Raja Iblis yang hitam pekat dan penyihirnya 
mengamati kota di bawah mereka. Dari berbagai sumber, asap hitam dan jeritan pedih 
memenuhi udara. Sementara Yu benar-benar tenang, pemandangan itu tampak sangat 
berbahaya bagi Raja Iblis, yang telah berjalan di jalan-jalan ini dengan damai sehari 
sebelumnya. Tidak hanya monster yang merampok kota, beberapa manusia telah berubah 
menjadi kerusuhan dan penjarahan. Beberapa masuk ke toko untuk mencuri produk dan 
uang tunai, dan beberapa membawa senjata penuh tanaman dan tanaman. Itu 
mengingatkan Raja Iblis akan kerusuhan yang dia lihat di TV yang terjadi di daerah kumuh 
negara asing. Tepat di bawah mereka, ada seorang laki-laki yang hendak memperkosa 
seorang perempuan, mengacungkan pedang ke lehernya. 

(Sampah...) 
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"Sebuah tampilan kemanusiaan yang murni, bukan, Pak Sekretaris?" 

"...Menjijikkan." 

"Apa?" 

Raja Iblis melemparkan Api Sodom tanpa sepatah kata pun, menembak kepala pria di 
bawahnya. Tubuh pria itu berdiri diam sejenak, seolah harus memproses apa yang baru 
saja terjadi. Kemudian, ternyata menyadari tidak adanya kepala di pundaknya, mayat itu 
jatuh ke tanah. Raja Iblis menyalakan sebatang rokok saat dia menikmati pemandangan itu. 
Melihat Yu menatapnya, dia tersenyum kecil padanya. 

"Kita harus selalu menjadi orang yang membentuk dunia ini. Mari kita kembalikan orang-
orang bodoh yang bodoh ini ke tempatnya. " 

Mata Yu bersinar cerah saat dia menyelipkan tangannya ke depan, seolah berkata: 'Ooooh, 
Pak Sekretaris! Garis itu sangat menggetarkan! ' Raja Iblis berada di jalur untuk terjerat 
dalam pelukan Yu, tetapi invasi monster tidak memberi mereka waktu. Burung Bernafas 
Api dan Manusia Timah yang tak terhitung jumlahnya berbaris menuju alun-alun pusat. 

"Hm. Kami sedikit di luar jangkauan dari sini. " 

"Ah...!" 

Menarik Yu dekat pinggangnya, Raja Iblis melompat. Sekarang, alun-alun berada tepat di 
bawah mereka. Monster-monster berkumpul di sana, dan sepertinya siap untuk menyebar 
kembali ke seluruh penjuru kota. Raja Iblis menunjuk ke arah mereka dengan dagunya. 

"Ledakan mereka, Yu." 

"Y-Ya, Pak!" 

Ekspresi Yu lolos dari kesurupannya dan sebuah granat besar yang berbahaya muncul di 
tangannya. Dengan bantuan Skill yang Diperlengkapi, serangan itu akan menjadi sangat 
menghancurkan. Skill Pertama, Explosive Expertise, dipicu saat dia melempar granat ke 
udara, meningkatkan damage yang dihasilkan sebesar 15 hingga 25. Kemudian Skill Kedua, 
To Pieces, membagi granat menjadi puluhan. Kemudian datang Skill Ketiganya, Chain 
Explosions, untuk menambah 30 hingga 40 kerusakan tambahan. Suara gemuruh hujan 
granat menyebabkan petualang yang bertarung dan penduduk yang melarikan diri dari 
seluruh kota untuk beralih ke sumbernya. Di sana, mereka bisa melihat Raja Iblis 
menikmati asap, dan kecantikan yang mencolok dalam mantel putih yang diterangi oleh 
bulan. 

(Hm ... Keterampilan Dilengkapi penasihat saya memicu tanpa masalah juga.) 

Puas, Raja Iblis menarik kepala Yu mendekati kepalanya. Dia senang bahwa penasihatnya, 
yang setiap detailnya telah dirancangnya, mampu mengeluarkan potensi penuhnya. Belum 
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lagi kegembiraan melihat keterampilan ciptaannya sendiri menunjukkan kekuatan yang 
luar biasa. 

"A-Apakah kamu puas ... Tuan Sekretaris ...?" 

"Mm. Kerja bagus, Yu. Itu adalah sebuah karya seni. Anda tidak bisa mengalahkan perasaan 
merantai semua Keterampilan yang Dilengkapi. " 

Melihat penyihir itu terkekeh, kerumunan itu bergumam. Siapa lagi selain Raja Iblis yang 
bisa memiliki keindahan yang menakjubkan di sisinya saat dia menatap ratusan mayat? 
Trinary, yang telah mengawasi mereka dari jauh, segera tahu bahwa sosok di langit adalah 
Raja Iblis yang terkenal. Mengingat ledakan dahsyat dan tak bisa dijelaskan bersama 
dengan siluet hitam pekatnya, dia tidak lain adalah kebalikan dari Cahaya Putih. 

"Itu yang dikatakan Raja Iblis Sir Weeb ...?" 

"Seperti itulah bayanganku tentang pemberontak legendaris itu." 

"Mundur. Menunggu keputusan Sir Weeb. " 

Mikan dan Yukikaze, juga, sedang menatap Demon Lord yang hitam pekat dan penyihir di 
sampingnya. Siluet cahaya bulan yang terkikik di atap merupakan pemandangan yang 
cukup menarik untuk dilihat, dan pemandangan ini membangkitkan berbagai emosi pada 
orang yang berbeda. 

"Ada apa dengan dia? Mencoba tampil keren dengan cewek di sisinya. " 

"... Aku tidak peduli berapa banyak kekasih yang dia miliki. Selama Anda bukan salah satu 
dari mereka. " 

"Saya tidak tertarik padanya!" 

"... Pembohong, pembohong, terengah-engah." 

"Jatuhkan saja, sudah." 

Sementara mereka melanjutkan seperti biasa, Mynk baru saja mengalami kejutan terbesar 
dalam hidupnya. 

"Tidak mungkin ..." 

Mynk dapat segera mengetahui bahwa siluet itu memang milik Raja Iblis yang terkenal. 
Siapa lagi yang bisa melakukannya? Sebagai pendeta wanita tingkat tinggi, dia merasa 
semua kebencian dan kebencian di dunia terkonsentrasi dalam satu bentuk itu. Sikapnya 
yang sama sekali tidak terganggu dalam menghadapi bencana ini tampaknya tidak lain 
adalah milik orang yang menentang Cahaya Agung dan menguasai malam di masa lalu. 
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"Bagaimana ini bisa ..." 

Mynk biasa memuntahkan beberapa kalimat ngeri tentang kegelapan ini dan itu jahat, tapi 
sekarang dia menghadapi perwujudan sebenarnya dari kegelapan. Orang hanya bisa 
membayangkan keterkejutannya. Setelah kehilangan kekuatan di kakinya, dia jatuh ke 
tanah. 

Weeb, juga, beralih ke Raja Iblis dari lautan mayat monster tempat dia berdiri. Apa yang 
tadinya hanya rasa kehadiran dan suara sekarang sudah lengkap, dengan siluet yang jelas. 

"Jadi bahkan bawahanmu ..." 

Weeb terguncang saat melihat bencana dari alun-alun. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, 
tetapi semua monster hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jika serangan itu adalah 
sesuatu yang dapat mereka tembak berulang kali, Weeb yakin bahwa bahkan pasukan 
tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka berdua saja. 

"Senang bertemu denganmu lagi, Pahlawan." 

Dengan tangan masih di saku mantelnya, Raja Iblis melompat dari atap dan mendarat di 
depan Weeb. Sekarang dia bisa melihat Raja Iblis dari dekat, kehadirannya tampak lebih 
mengintimidasi dari sebelumnya. Penyihir itu juga melompat ke bawah, kembali ke sisi 
Raja Iblis. Weeb merasa seperti kekuatan hidupnya sedang diturunkan dari hanya berada 
di dekat Raja Iblis. Dia tidak bisa menahan tangannya untuk mengencangkan senjatanya. 

"Tidak perlu mengepalkan bahu seperti itu. Kami akan mengurus yang besar di belakang 
sana. Anda cenderung monster di sekitar sini. " 

"... Itu adalah monster level bos yang bahkan melumpuhkan Serangan Berantai. Banyak 
nyawa dipertaruhkan. Apakah kamu mempunyai rencana?" 

Pada pertanyaan Weeb, penyihir itu menyipitkan matanya, tetapi Raja Iblis meletakkan 
tangannya di atas kepalanya dan dia segera menjadi tenang. 

"Menonaktifkan Rantai, ya ...? Menarik." 

"Bukankah kamu raja monster? Mengapa Anda berpihak pada orang-orang? " 

"Itu asumsi yang aneh. Monster adalah apa yang saya makan. " 

Ini adalah jawaban murni Raja Iblis, tapi jawaban itu sarat dengan subteks Weeb. Tanpa 
memberinya cukup waktu untuk menguraikan artinya, Raja Iblis dan Penyihir berjalan 
melewatinya. Mereka bahkan tampaknya tidak terganggu oleh Hydra yang ganas yang 
mereka tuju. 

"Pak Sekretaris, apakah ular setengah matang itu ...?" 
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"Hm ... Benda itu jauh lebih tidak menakutkan daripada variasi chimera yang kita lepaskan 
ke arena. Selagi JUG kita terisi, mari kita bersihkan dungeon ini juga. " 

Hydra menekuk lehernya dari pintu masuk penjara bawah tanah untuk melihat mereka 
berdua. Itu adalah monster raksasa seperti ular dengan sembilan kepala. Monster level bos 
ini biasanya muncul di Enam Air Terjun Bawah Tanah, dan tidak berhak berada di dekat 
penjara bawah tanah tingkat rendah ini. Sisiknya yang keras meniadakan Serangan 
Berantai, yang membuatnya menjadi musuh yang tangguh, bahkan melawan petualang dan 
ksatria berpengalaman. 

"Aku akan menunjukkan padanya Rantai ku ..." 

Raja Iblis melemparkan Api Sodom. Ketika menghantam tubuh Hydra, ia berteriak 
kesakitan. Bahkan tanpa memicu skill Combat apapun, serangan vanilla dari Demon Lord 
hampir berakibat fatal. Ini adalah saat Serangan Rantai normal akan dipicu, tetapi karena 
Level Keterampilan Raja Iblis lebih dari 500, serangan itu meningkat menjadi Serangan 
Rantai Pakar, meningkatkan serangan menjadi 25 kerusakan. Dengan tambahan 5 damage 
dari Combat Skill Mad Rush, total damage menjadi 30, tiga kali lipat dari Chain Attack 
normal. Berkat Break Through, Combat Skill-nya yang lain, serangan tersebut mendorong 
melalui skill atau teknik apa pun yang mencegah Chain Attacks. Singkatnya, tidak mungkin 
bagi siapa pun untuk bertahan dari serangan ini. Gelombang kejut muncul dari bilah yang 
menembus Hydra, meluncurkan tubuh raksasanya ke udara; Expert Chain Attack yang 
sukses. Untuk menyelesaikannya, efek Pembakaran Api Sodom menyebabkan nyala api 
yang menderu-deru menelan Hydra dalam sekejap. Kombo yang mulus. Dalam game, 
Demon Lord biasa melakukan kombo ke Skill yang Dilengkapi atau skill tanpa elemen. 
Begitu dia mendapatkan serangan pertamanya, sangat sulit untuk melepaskan diri dari 
genggamannya. 

"Hahahaha!" 

Raja Iblis tertawa, penuh kegembiraan. Kabut merah cerah memancar dari tubuhnya, 
menyelimuti dirinya. Kabut merah terus berubah bentuk, menjadi wajah yang menjerit, 
tengkorak kerangka, dan kemudian pemandangan neraka yang tampaknya mencemari jiwa 
seseorang hanya dengan melihatnya. 

---Combat Skill: Limit Breaker! 

---Kemampuan Khusus: Diktator Hukum! 

Kemampuan Raja Iblis menggetarkan kabut neraka. 

"Dasar serangga ... Grovel di tanah tempatmu berasal! Penghakiman Terakhir! " 

Raja Iblis mengayunkan tangan kanannya seolah-olah untuk menyatakan perintah, dan 
kabut merah berbahaya berubah menjadi ribuan tengkorak, merobek Hydra dengan 
teriakan mimpi buruk. Dalam sekejap, Hydra menguap menjadi debu hitam, dan ribuan 
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tengkorak mulai berguling ke Penjara Bastille seperti banjir. Tengkorak merah, lapar akan 
mangsa, segera meresap ke dalam penjara bawah tanah sampai ke level terendah, 20. 
Momentum luar biasa mengguncang seluruh kota, semua orang jatuh di belakang mereka. 
Itu bukanlah serangan kelompok, tapi AOE. Langkah yang sudah kuat didorong oleh begitu 
banyak kerusakan sehingga setiap monster di ruang bawah tanah dibantai dalam satu 
gerakan. Bahkan penyerang utama dari serangan balik ini, Big Eye, dengan menyedihkan 
menguap bersama massa. 

Semua yang tersisa di penjara bawah tanah adalah keheningan yang memekakkan telinga. 
Siapapun yang menyaksikan serangan neraka merasa seperti jiwa mereka terpesona 
olehnya. Tapi pasangan yang berada di depan badai telah melihat hal-hal seperti ini 
berkali-kali sebelumnya, jadi mereka tidak memikirkannya. Ini hanyalah salah satu 
serangan yang ditembakkan di arena siang dan malam, menciptakan banyak gangguan 
dramatis selama bertahun-tahun. 

"Itu seharusnya bisa mengatasi semua monster di belakang." 

Luar biasa, Pak Sekretaris. 

Yu tersenyum dengan pipi tersipu, dan Raja Iblis mengangguk, puas. Kemudian, dia segera 
mempertegas ekspresinya sebelum mengirimkan Komunikasi ke Yukikaze. 

Yukikaze, apakah kamu meniru? 

... Kamu sangat seksi, Tuan Fox. Seluruh saljuku mencair. 

Masa bodo. Ada yang tidak beres. Aku akan langsung ke penjara bawah tanah. Tetap jaga 
sisa makanan di jalanan. 

...Baik. 

Nada suara Yukikaze memiliki sedikit kekecewaan, tapi dia pasti telah memutuskan bahwa 
dia hanya akan menghalangi Raja Iblis jika dia bergabung dengannya. Meskipun demikian, 
dia menurut. 

Saya telah belajar banyak dari kalian berdua selama perjalanan ini. Setelah semuanya beres 
di sini, Anda harus mengunjungi desa Rabbi. Anda akan selalu diterima. 

...Saya akan berada disana. Apapun yang terjadi. 

Raja Iblis menyelesaikan Komunikasi, dan beralih ke ruang bawah tanah. Weeb memanggil 
punggungnya. 

"Apakah kamu akan memulai pemberontakan ... lagi?" 

Raja Iblis mengangkat alisnya pada kata 'lagi,' tapi memutuskan dia tidak bisa bertindak 
tanpa rasa hormat saat Yu ada di sana. Setelah jeda singkat, dia menjawab: 
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"Saya selalu berada di sisi sistem dan ketertiban ... Pemberontakan apa pun dilakukan oleh 
mereka yang menentang saya." 

Dia menjawab pertanyaan ini sebagai Raja Iblis dari Kerajaan, untuk mencegah Yu 
mencurigai apapun, tapi Weeb terkejut. Pemberontak yang diceritakan dalam legenda kuno 
tidak menganggap dirinya seorang pemberontak sama sekali. Dia menganggap semua 
orang, dan mungkin bahkan Cahaya Agung, sebagai pemberontak. Ini lebih dari melihat 
sesuatu dari perspektif lain. Weeb merasa mitos dan teori kuno runtuh di sekitarnya. 

"Sampai kita bertemu lagi, Pahlawan." 

Weeb hanya bisa berdiri di sana dan dengan iseng melihat pasangan itu berjalan ke ruang 
bawah tanah. 

 

Anda Membuka Beberapa Informasi Baru! 

Penghakiman Terakhir 

Serangan AOE besar-besaran dalam game, diaktifkan ketika JUG pemain (nilai yang 
meningkat atau berkurang dengan setiap pertarungan) mencapai 100. Kerusakan dasarnya 
adalah 30, tetapi keluaran kerusakannya meningkat secara drastis, semakin tinggi level 
musuh relatif kepada pengguna: bonus 8 kerusakan untuk setiap level dalam perbedaan. 
Jika musuh 10 level lebih tinggi dari pengguna, itu memberikan 80 kerusakan tambahan. 
Dalam permainan, langkah ini menjadi semakin menghancurkan untuk membuat pemain 
semakin bertenaga. Seorang pemain yang relatif lemah bisa mengalahkan pemain yang 
kuat dalam satu pukulan. Akira Ono telah menerapkan banyak tipu muslihat seperti ini, 
mencegah siapa pun menang hanya dari penyamarataan kekuatan. 

Skill Tempur: Limit Breaker 

Menggandakan kerusakan awal Final Judgment dari 30 menjadi 60 kerusakan. 

Kemampuan Khusus: Diktator Hukum 

Kemampuan unik dari Raja Iblis. Tambahan 40 kerusakan pada Penghakiman Akhir. 
Penasihatnya memiliki kemampuan serupa yang disebut Defender of Law yang 
memberikan 20 kerusakan bonus sebagai gantinya. 

 

Menghadapi Yang Tidak Diketahui 
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Raja Iblis dan penyihirnya terus menuruni tangga panjang dungeon. Tentu saja, tidak ada 
jiwa lain yang bisa ditemukan, dan tidak ada suara lain yang bisa didengar, seolah-olah 
serangan Raja Iblis telah membungkam seluruh ruang bawah tanah. 

"Ini adalah penjara bawah tanah yang kamu bicarakan, Pak Sekretaris?" 

"Mm. Jauh lebih tenang sekarang. " 

Tidak seperti sebelumnya, kota itu jauh lebih ramai. Tetap saja, tidak banyak monster yang 
tersisa di luar sana, dan itu akan cukup mudah bagi Weeb dan Trinary untuk 
membersihkannya. Sementara Raja Iblis tidak menyadarinya, dua petualang peringkat-S 
ada di luar sana juga. Kecuali monster level bos lainnya seperti Hydra, Yukikaze dan Mikan 
tidak akan memiliki masalah untuk mengurus diri mereka sendiri. 

"Pak Sekretaris, di sini gelap dan seram ..." 

"Saya rasa begitu." 

Yu melingkarkan lengannya di sekitar Raja Iblis dengan ekspresi 'Aku sangat takut' yang 
jelas. Tahara akan menunjukkan bahwa dia adalah hal paling menakutkan di penjara 
bawah tanah saat ini. 

"Ini seperti labirin berhantu, terutama karena lampunya." 

"M-Mm ..." 

Yu dengan halus menekan payudaranya yang indah ke dalam pelukan Raja Iblis, pipinya 
memerah. Tahara akan menyebut rumah sakitnya labirin berhantu yang sebenarnya. Raja 
Iblis berdehem dan memutuskan untuk melompat ke beberapa level melalui Perjalanan 
Cepat. 

"Maaf, Tuan Sekretaris ... Mengapa kita tidak memeriksa satu tingkat pada satu waktu? 
Kami mungkin menemukan sesuatu. Kita harus meluangkan waktu dan menjelajahi setiap 
lantai bersama. " 

"T-Bukannya aku tidak mau, tapi kami sedang terburu-buru. Ayo pergi." 

"Oh, Pak Sekretaris ...!" 

Mengesampingkan mata memohon Yu, Raja Iblis menangkapnya dan dengan paksa 
melompat ke level 15, di mana dia telah melihat sel penjara terakhir kali. Sekarang, bahkan 
ketertarikan Yu digoyahkan oleh pemandangan aneh itu. Dia memeriksa ruang, kiri dan 
kanan. 

"Ini penjara yang sangat tua ... yah, primitif," 

"Yu, bagaimana menurutmu ... ditahan, di sini?" 
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"Pikiran pertamaku adalah manusia. Kemungkinan besar adalah spesimen berukuran 
dewasa. " 

Raja Iblis memeriksa kembali sel-sel itu, dan tampaknya aman untuk berasumsi bahwa 
manusia disimpan di dalamnya dalam kondisi yang mengerikan. 

Mereka menuruni cerita lain untuk menemukan lebih banyak sel. Beberapa memiliki 
struktur yang mirip dengan yang dari tingkat di atas, sementara yang lain dibuat dengan 
batang logam yang tampak sedikit lebih tahan lama. Semakin jauh mereka pergi, mereka 
menemukan lantai yang lebih besar dengan lebih banyak sel. Yu tampaknya tidak peduli, 
tapi itu adalah pemandangan yang aneh bagi Raja Iblis. Siapa yang membuat benda-benda 
ini, dan mengapa? Dan mengapa membangunnya di dalam dungeon, di semua tempat? Dia 
tidak mengerti semua itu. Di sisi lain, Yu berbicara dengan nada acuh tak acuh seperti 
berbicara tentang cuaca hari berikutnya: "Mungkin ... Mereka adalah hewan peliharaan." 

"Ha!" 

Raja Iblis menertawakannya, tetapi tidak bisa menghilangkan gagasan itu. Siapa yang bisa 
tetap waras terjebak di sel penjara di penjara bawah tanah yang dipenuhi monster? 

"Bagaimanapun, aku tidak menyukainya ..." 

"Tentu, Tuan. Pengelolaan kebahagiaan masyarakat harus sepenuhnya dalam kendali Anda. 
" 

"Mm ..." 

Bahkan saat dia berpura-pura setuju, Raja Iblis berteriak di dalam. Dia akan dengan keras 
menyangkal perlunya manajemen seperti itu jika dia bisa. 

Ketika mereka mencapai 20 th tingkat di bawah ruang bawah tanah, udara benar-benar 
berubah dan olok-olok berhenti. Ekspresi Raja Iblis bergeser. Lantai ini menjadi tempat 
pabrik modern. Tidak seperti lantai mana pun di atasnya, tanah dan dindingnya terbuat 
dari beton, memperlihatkan balok penyangga baja telanjang di atas ban berjalan yang tak 
terhitung jumlahnya yang sedang beroperasi. Sabuk industri membawa monster yang 
terpotong dan tubuh manusia yang hangus entah ke mana, bersama dengan pakaian, 
senjata, dan bahkan dinding rumah. Sepertinya tidak ada rima atau alasan untuk berbagai 
hal yang dibawanya. 

"Saya melihat. Sepertinya saya telah ditunjukkan ke tingkat yang berbeda. " 

"... Tuan Sekretaris?" 

"Ini sangat berbeda dari level 20 yang pernah saya dengar. Yu, apakah level ini tampak 
sama dengan yang lain bagimu? " 
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Level 20, seperti yang dijelaskan Yukikaze padanya, bukanlah hal yang luar biasa. Jelas 
bukan fasilitas modern ini. 

"Ya... Tembok batu yang telanjang. Remang-remang." 

Pada saat ini, Raja Iblis menjadi yakin akan kecurigaannya. 

"Rupanya, saya diundang." 

Pertama, pistol yang dia temukan di level 15, dan sekarang level 20 itu tidak sebagaimana 
mestinya. Seseorang sedang memberikan Raja Iblis pandangan rahasia di balik tirai dan 
menikmati itu. Apakah mereka mengejek Raja Iblis, atau apakah mereka memiliki pesan 
untuk dikirim? Bagaimanapun, dia yakin ini bukan kabar baik. 

"Yu, tetap di sini. Jika sesuatu terjadi, tangkap saya dan Quick Travel. " 

"Tunggu, Tuan. Anda akan pergi sendiri ...? " 

"Jika kita berdua diserang sekaligus, kita kehabisan pilihan. Jika ada sesuatu yang salah 
dengan saya, segera sembuhkan saya. Oke?" 

"Y-Ya, Pak ..." 

Raja Iblis melanjutkan melalui sabuk konveyor yang tak terhitung jumlahnya yang 
membawa monster dan mayat manusia tanpa diskriminasi. Paling tidak menyeramkan, dan 
siapa pun mungkin membeku di jalurnya. Tapi Raja Iblis tidak. 

(Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang ingin saya ketahui. Atau sesuatu yang ingin ditunjukkan 
seseorang kepada saya.) 

Pintu di ujung pabrik terbuka secara otomatis, mungkin dengan listrik, atau mungkin 
dengan sihir. Satu pertanyaannya terjawab segera setelah dia berjalan melewati pintu. 

Jadi ini adalah pabrik daur ulang. 

Di bawahnya, dia bisa melihat monster dan tubuh manusia dijatuhkan ke dalam tungku 
raksasa, dengan monster baru yang sedang dibawa keluar. Ini adalah pemandangan yang 
sangat kontras dengan apa yang dibayangkan kebanyakan orang tentang reinkarnasi. 

Di dalam ruangan, Raja Iblis melihat monitor yang tak terhitung jumlahnya dengan 
berbagai ukuran. Dengan sekitar seratus monitor yang ditumpuk satu sama lain, hampir 
terlihat seperti monumen. Bahkan Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi bergidik melihat 
pemandangan itu. 

"Apakah Anda ingin saya menilai karya seni Anda?" Raja Iblis bertanya siapa yang 
menunggunya. 
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Siapapun itu, mereka memiliki kekuatan dan teknologi yang tidak diketahui. Hanya dari 
apa yang Raja Iblis saksikan sejauh ini, daur ulang kehidupan di bawahnya dan senjata 
bertenaga surya, mereka memiliki teknologi yang melampaui dunia modern. Seolah ingin 
menjawab pertanyaannya, sebaris teks muncul di layar: Ayo bermain, Demon Lord. 

Setelah membaca kata-kata ini, Raja Iblis menyalakan rokok tanpa sepatah kata pun. 
Mungkin tersinggung dengan ini, beberapa layar retak. Baris teks baru muncul: 

Bermainlah denganku, Raja Iblis. 

Garis yang mirip, tetapi dengan sifat yang berbeda. Yang pertama masih merupakan 
undangan, tapi ini lebih kuat. Membaca ini, Raja Iblis mengeluarkan rokok dari mulutnya 
dan menjentikkannya ke layar. Rokok yang masih menyala menghantam monitor dan jatuh 
ke tanah. Detik berikutnya, layar satu demi satu pecah dalam hiruk-pikuk. Layar terbesar di 
tengah, satu-satunya yang tersisa, menampilkan sebaris teks merah: Aku akan 
mempermainkanmu, Raja Iblis. 

Sekarang dia tersenyum lebar. 

"Akhirnya, warna aslimu terlihat." 

I'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOUI'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOU 
I'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOUI'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOU 
I'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOUI'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOU 
I'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOUI'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOU 
I'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOUI'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOU 
I'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOUI 'LLTOYWITHYOUI'LLKILLYOU 

"Heh ..." 

Raja Iblis diam-diam takut dengan pesan dan kejahatan di baliknya. Tetapi tekadnya 
menekan bahkan ketakutannya yang merayap, dan hanya tumbuh lebih kuat darinya. 
Semakin dia terpojok, semakin dia menekan emosi negatif dan melewatinya. Tidak peduli 
seberapa kuat kekompakannya dia mungkin muncul. 

"Merasa seperti makhluk superior di pabrik jelek ini? Lucu. " 

Bertekad, Raja Iblis meludahkan ini ke layar, langsung. Dia memiliki senjata dan 
kepercayaan diri untuk menang, berkat dunia ciptaannya yang tak tertandingi. Dunia yang 
sangat luas yang diciptakan dari tekadnya selama lima belas tahun, dipenuhi dengan kode 
curang. 

Pesan teks yang berubah dengan cepat muncul di layar sampai akhirnya ditampilkan: 

PERMAINAN TELAH BERAKHIR 
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Raja Iblis, tanpa sepatah kata pun, melemparkan Api Sodom ke layar. Saat potongan 
monitor yang hancur berkelap-kelip seperti hujan salju di udara, Raja Iblis menyatakan 
perang melawan lawannya yang tersembunyi. 

"Aku tidak tahu siapa kamu, tapi kamu harus tahu ini. Bagi saya, maupun Kekaisaran, tidak 
ada yang mustahil! " 

Raja Iblis mengembangkan mantel hitam pekatnya dan meninggalkan ruangan. 

Ini adalah pertempuran pertama dari perang yang berkecamuk antara Raja Iblis dan siapa 
pun yang menguasai dunia ini. 

Akane Fujisaki 

Pagi hari setelah serangan balik, orang-orang dari Rookie sedang sibuk membereskan 
kekacauan. Ada banyak hal yang harus diurus, seperti menangani mayat, membuang puing-
puing, mengangkut yang terluka, menilai kerusakan rumah dan toko, dan sebagainya. 
Mempertimbangkan bahwa ada banyak kerusakan bahkan dengan paladin, S-rank Mynk, 
dan Demon Lord dan penyihirnya yang melindungi kota, kota itu akan hancur total tanpa 
mereka. 

Setelah kejadian itu, Raja Iblis memerintahkan Yu untuk segera kembali ke desa dan tetap 
di kota. Dia memiliki sejuta hal untuk dipikirkan dan ingin menyendiri. Dia menginap di 
penginapan murah, menatap ke luar jendela. 

("Mari main"...?) 

Dia terus mengingat pesan yang tidak menyenangkan itu. Dilihat dari apa yang dia lihat, itu 
pasti dikirim oleh seseorang yang menguasai dunia ini. 

(Banyak hal yang perlu dikhawatirkan di desa, juga ...) 

Tahara berencana untuk terus memperluas desa Rabbi untuk menelan permukiman di 
sekitarnya, dan bahkan bersiap untuk bertarung dengan bangsawan dengan nama aneh itu. 
Tentu saja, Tahara hanya menganggap semua ini direncanakan dan sudah ditetapkan oleh 
Raja Iblis. Dia hanya dengan setia mengikuti perintah. 

(Aku akan terjebak di antara Yu dan Tahara segera setelah aku kembali ...) 

Meramalkan situasinya, Raja Iblis menggenggam wajahnya di tangannya. Dia sendiri telah 
merancang Tahara untuk menjadi seorang jenius, yang selalu seratus langkah di depan 
Akira Ono. Jenius itu terlalu memikirkan setiap kata dan menggerakkan Raja Iblis karena 
kerendahan hati. Akira, Joe pekerja biasa di dalam, kelelahan hanya karena mencoba 
mengikuti tipu muslihat. 

(Lalu ada Yu ...) 
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Belakangan ini dia lebih pendiam, tapi cerita latarnya tidak kalah dengan bencana. Untuk 
mengejar misteri tubuh manusia, dia siap membedah jutaan orang yang tidak bersalah, 
tertawa sepanjang jalan. Yang membuatnya lebih buruk adalah kecerdasannya setajam 
Tahara. Ini menjadi sangat melelahkan untuk terus memainkan peran Raja Iblis 
Kekaisaran; rasanya seperti berbaring di atas paku, hari demi hari. 

(Saya harus memanggil penasihat lain. Untuk menyelamatkan pikiran dan perut saya ...!) 

Penasihat pertama yang muncul di benaknya adalah seorang gadis yang kurang lebih 
sempurna, Ren Miyaoji, salah satu penasihatnya yang paling kuat. Masalahnya, dia secerdas 
Tahara atau Yu, dan memiliki sejarah yang cukup panjang dengan Kunai. Meskipun dia 
mungkin bisa mempertahankan sandiwara untuk sementara waktu, sangat mungkin dia 
akan curiga. Lebih buruk dari semuanya, Ren yang sangat bermoral membenci Yu, dan 
sebaliknya. Tanpa Demon Lord of the Empire bertindak sebagai mediator di antara mereka, 
mereka pasti akan mulai saling membunuh cepat atau lambat. Itu tidak akan membantu 
meredakan sakit perutnya, dan kemungkinan besar akan menyebabkan dia terkena 
serangan jantung. 

(Aku akan melakukan semuanya dan memanggil seorang idiot ... yah, yang optimis tanpa 
akhir. Itu dia.) 

Raja Iblis memikirkan Akane Fujisaki. Gadis ini seperti matahari. Energik, happy-go-lucky, 
dan bisa bergaul dengan siapa pun dalam waktu singkat. Dia menyukai anime, novel ringan, 
dan komik. Dia tampak seperti seseorang yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan 
dunia fantasi ini. 

(Akane bukan tipe yang licik. Aku tidak perlu berpura-pura pandai di dekatnya ...) 

Raja Iblis ingin sedikit istirahat dari dianggap sebagai perwujudan dari siasat. Untuk 
menyerang saat setrika masih panas, Raja Iblis bangkit berdiri. 

(Aku akan memanggil Akane agar aku bisa memiliki waktu tanpa rencana ... Dia juga hebat 
dalam memata-matai.) 

Meskipun itu hanya renungan, Raja Iblis datang dengan lebih banyak alasan untuk 
membenarkan keputusannya. Keistimewaan Akane adalah kecepatannya, dan dia memiliki 
berbagai kemampuan yang cocok untuk infiltrasi dan spionase. Sekarang dia telah melihat 
musuh baru yang jelas, dia menganggap penting untuk mengumpulkan informasi dari 
negara selain Holylight. Setelah menarik napas dalam-dalam, Raja Iblis membuka layar 
Adminnya. Sisa SP -- 3803. 

(Dengan sebanyak ini, saya bisa menangani apa pun yang terjadi setelah memanggilnya.) 

Ketika dia mencapai bagian Penasihat Pemanggilan, ekspresi Raja Iblis menegang. Dia tidak 
pernah terbiasa dengan kegugupan dan kegembiraan saat ini. Makhluk yang dia ciptakan 
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dengan keringat dan air matanya akan segera hidup. Mempersiapkan dirinya, Raja Iblis 
memilih Akane Fujisaki dari layar Admin. 

"Akane ... Datanglah ke hadapanku!" 

Dengan panggilan Raja Iblis, pilar cahaya dan pilar kegelapan muncul. Ketika mereka 
tumpang tindih, seorang gadis muncul di hadapannya. Dengan rambut coklat muda, dia 
mengenakan seragam sekolah termasuk blazer. Matanya yang terbuka lebar membuatnya 
jelas bahwa dia adalah bola keingintahuan. Melihat gadis yang dia bayangkan, rancang, dan 
ciptakan menjadi hidup, Raja Iblis tidak bisa menahan senyum. 

"Selamat datang, Akane." 

"Whoa, itu kamu, Hakuto. Di mana saya sebenarnya? " 

Setelah memanggil Raja Iblis dengan nama depannya, Akane mulai melihat sekeliling. Dia 
terkejut melihat Raja Iblis Kekaisaran di gedung kuno seperti itu. 

"Akan lebih cepat untuk menunjukkannya daripada menjelaskannya." 

"Hmm? Maksudnya apa?" 

"Ini." 

Raja Iblis mencengkeram leher Akane dan bersiap untuk Perjalanan Cepat. 

"Whoa, tunggu! Aku mungkin lucu seperti anak kucing, tapi aku sebenarnya bukan anak 
kucing! " 

Raja Iblis tertawa mendengar ini. Akane memiliki sifat yang sangat sementara. Minat dan 
hobinya berubah seiring angin, begitu pula suasana hatinya. Dia bahkan lebih seperti 
kucing dari yang dia kira. 

"Yah, lebih seperti kucing liar yang menyebalkan." 

"Hei, bisakah kamu benar-benar menatap mataku yang imut dan--- whoa!" 

Demon Lord Quick Bepergian, melompati mereka ke Holylight. Mereka berada di atas 
menara jam dekat Kastil Suci di mana mereka bisa melihat keseluruhan Kota Suci. 

"A-Apa ini ... arena baru? Anda menghabiskan terlalu banyak uang. " 

"Lihat ke sana. Kami tidak memiliki kalajengking sebesar itu di arena. " 

Dia menunjukkan Kalajengking Pasir, yang sangat penting untuk mengangkut barang di 
benua ini. Arena dibanjiri dengan Chimeras (seolah-olah untuk eksperimen), tetapi tidak 
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satupun dari mereka yang terlihat seperti Kalajengking Pasir. Chimera di arena lebih 
menakutkan, makhluk terlarang. 

"Hei! Hei! Lihatlah kastil besar itu! " 

"Mereka menyebutnya Kastil Suci. Ngomong-ngomong, negara ini disebut Holylight. " 

"Lampu Suci? Maaf, saya bodoh, jadi saya tidak mengetahuinya. " 

"Tentu saja kamu tidak mengetahuinya. Kita berada di dunia yang berbeda dari dunia kita. 
" 

Saat dia menyalakan rokok dan melihat ke bawah, Raja Iblis menjelaskan situasi mereka 
sedikit demi sedikit. Setelah beberapa kali berjalan dengan penasihat sebelumnya, 
penjelasannya lancar. Dia telah belajar dan mengalami jauh lebih banyak sekarang 
daripada saat dia memanggil Yu atau Tahara. Dengan semua yang telah terjadi dalam 
pikirannya, Raja Iblis terus mengunyah setiap kata. 

"Um ... Hakuto? Apa kepalamu terbentur? Apakah kamu punya boo-boo? " 

"Apakah kamu mendengarkan sama sekali !?" 

Raja Iblis membalikkan badan, melihat Akane sangat mengkhawatirkannya. Dia tidak bisa 
membayangkan sesuatu yang lebih membuat frustrasi. Mengepalkan tinjunya ke kepala 
Akane, Raja Iblis melanjutkan omongannya. 

"Aduh! Itu menyakitkan!" 

"Ini akan membantu aliran darah ke otak Anda. Saya pikir itu diblokir. " 

Untuk mengubah kecepatan, Raja Iblis mencoba menggunakan fiksi sebagai perbandingan. 
Setelah dia menjelaskan semuanya lagi, menarik contoh-contoh dari anime, video game, 
komik, dll., Sesuatu akhirnya diklik, dan Akane akhirnya bertepuk tangan. 

"... Itu Isekai! Yah, kecuali kau adalah Raja Iblis dan bukan pahlawan! " 

"S-Mengesampingkan bagian kedua itu, rasanya seperti itu ..." 

Sedikit pusing karena dipanggil Raja Iblis, dia terus memberi tahu Akane tentang Holylight, 
dan bahwa mereka berbasis di desa Rabbi, terus berkembang. 

"Baik! Aku akan menerima 'hal-hal yang terdengar menyenangkan' untuk 1000 orang, Alex! 
" 

"Menyenangkan, ya ...?" 
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Menonton Akane berbicara dengan pembawa acara permainan yang tak terlihat, Raja Iblis 
mengembuskan asap panjang. 

(Saya jauh lebih panik ketika saya pertama kali bangun di sini ...) 

Apakah itu sifatnya? Atau hanya masa mudanya? 

"Kami benar-benar berada di dunia fantasi! Lihat, ada seseorang yang menuangkan air 
keluar dari lingkaran rune! " 

"Iya. Ada kekuatan di dunia ini yang mereka sebut sihir. " 

Yang merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi Raja Iblis, sesuatu yang perlu dia 
pertahankan, secepatnya. Penasihatnya akan membutuhkan semacam baju besi anti-sihir 
juga. 

"Jadi jika kamu adalah Raja Iblis, Hakuto, haruskah aku menjadi pahlawan?" 

"Mengapa kita harus menjadi musuh? Selain itu, dunia ini sudah memiliki pahlawan. " 

"Apa!? Tapi bukankah menurutmu aku lebih baik dalam hal itu? Pikirkan betapa lucunya 
dan kuatnya aku! " 

"Aku iri padamu karena proses berpikirmu." 

Setengah mengabaikan komentar Akane, Raja Iblis melanjutkan. Begitu dia 
memberitahunya bahwa Yu dan Tahara sudah ada di sini, mata Akane berbinar. 

"Oh, oh, Hakuto! Bagaimana dengan Ren? " 

"Baik. Sebentar lagi, aku akan ... " 

"Panggil dia, sudah. Panggil dia sekarang. Tidaaaaaak! " 

"Argh, hentikan! Lepaskan aku! " 

Akane meringkuk ke Raja Iblis seperti kucing, dan dia menggendongnya di belakang leher 
lagi. 

"Hei! Aku selalu berpikir kamu memperlakukanku seperti aku tidak super imut, Hakuto! " 

"Bermimpilah." 

Dengan Akane masih dalam genggamannya, Raja Iblis menerbangkan mereka kembali ke 
kota Rookie. Kali ini, mereka tiba di atap yang menghadap ke alun-alun. Tempat yang sama 
dari tempat Yu melempar granatnya malam sebelumnya. Di bawah mereka, mereka masih 
bisa melihat bangkai monster berserakan, dan mereka masih bisa mencium bau daging 
gosong di udara. Hampir di mana-mana di kota, ada darah kering berceceran di tanah dan 
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dinding, dan ada banyak orang yang bekerja untuk menyingkirkan puing-puing kehancuran 
sejak dini hari. Asap dari tumpukan kayu korban memenuhi kota, dan mereka bisa melihat 
penguburan massal terjadi di pemakaman di luar kota. 

"Di mana kita...?" 

"Ini bukan dunia yang penuh dengan sinar matahari dan pelangi." 

"Benar ... Tentu saja ..." 

Saat dia mengingat dunianya sebelumnya yang dikuasai oleh Kekaisaran, ekspresi Akane 
menjadi suram. 

"Ada banyak negara yang tidak kita ketahui di dunia ini. Beberapa spesies non-manusia 
juga. " 

Belum lagi berbagai monster di dungeon dan iblis. Selain itu, ada musuh yang tidak 
diketahui dari malam sebelumnya, dan sosok misterius yang telah membatasi fitur 
Adminnya. Dengan pemikiran tersebut, Raja Iblis berbicara: "Ini sama seperti di dunia 
dengan Empire. Bahkan di dunia ini ... kita memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. " 

"...Baik. Dan jika mereka musuh kita, saya akan melawan mereka. Tapi..." 

"Hm?" 

"Apa yang ingin kamu lakukan di dunia ini, Hakuto?" 

Raja Iblis tidak bisa segera menjawab pertanyaan langsung itu. Apa yang dia lakukan di 
dunia ini? Apa yang ingin dia lakukan? Dia ingin mendapatkan kembali semua fitur 
Adminnya. Mereka, yang telah mencurahkan lima belas tahun darah dan keringat untuk 
membuatnya, hampir merupakan bukti keberadaannya sendiri. Tujuan ini, tujuan ini, tidak 
akan diabaikan. 

(Tapi lalu apa ...?) 

Raja Iblis tetap diam untuk waktu yang lama, tetapi Akane, yang tidak seperti biasanya, 
menunggu tanggapannya. Biasanya, dia akan terburu-buru atau menggodanya. Ini 
menunjukkan betapa seriusnya dia mengajukan pertanyaan itu. 

(Apa yang ingin saya lakukan ...?) 

Dia menyadari bahwa, meskipun dia tidak tahu berapa lama untuk sampai di sana, dia tidak 
tahu apa yang akan dia lakukan atau ingin lakukan setelah mendapatkan kembali semua 
fitur itu. Sekarang setelah dia memasukkan penasihatnya dan banyak lainnya ke dalam 
campuran, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan semua orang dan melarikan diri. 

"Ayo lihat. Setelah semuanya beres ... saat ada kedamaian ... " 
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"Ketika ada kedamaian ...?" 

"Mungkin tidak terlalu buruk untuk tinggal bersama kalian di Sleepless Castle." 

"...Baik. Baik. Baik." 

Raja Iblis tidak menjawab pertanyaannya dengan tepat, tapi Akane tampak bahagia, 
bagaimanapun juga. Dia tampak sangat bersemangat, untuk beberapa alasan. 

"Oh, hei! Lihatlah burung aneh itu, Hakuto! " 

"Tepat ketika segalanya menjadi serius ..." 

Sama seperti Akane dan minatnya untuk melompat-lompat. Dia dengan bersemangat 
menunjuk ke seekor burung yang belum pernah dia lihat, lalu ke gerbong, dan banyak 
orang yang berjalan di jalanan. 

Lihat semua koper yang mereka bawa. 

"Mereka kuli angkut. Mereka melakukan itu untuk mencari nafkah. " 

"Tapi bukankah dia ... Disuruh berkeliling dan diintimidasi?" 

"Dia pasti bukan porter yang baik," kata pria yang tidak membawa apa pun sebagai porter 
pada perjalanan pertamanya di penjara bawah tanah. 

Mikan akan memanggilnya kemunafikan jika dia ada di sana. 

"Hal semacam itu benar-benar mengganggu persneling saya. Saya akan memberi mereka 
sedikit kesempatan untuk berbicara. " 

"Hei...!" 

Akane melompat dari atap, mengabaikan Raja Iblis. Backstory-nya menyatakan bahwa dia 
tidak akan pernah menonton sembarangan saat seseorang di-bully. Secepat angin, dia 
langsung menuju para petualang. 

"Hei kau! Tidak ada penindasan di jam tangan saya! " 

"Hah? Siapa kamu?" 

Pria yang tadi menendang porter gemuk itu memelototi Akane dengan kritis. 

"Semua orang di sekitarmu sedang bekerja keras ... Apa yang kamu lakukan?" 

"Diam dan pergi." 
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Tentu saja, semua orang di sekitar mereka berkeringat karena pekerjaan restorasi yang 
keras. Tidak ada orang lain yang punya waktu untuk menggertak penjaga pintu dengan 
status sosial yang sudah lemah. 

"Yuck. Wajahmu membuat perutku mual. " 

"Anak sialan ini ...!" 

Ketika pria itu bergerak untuk meraih Akane, dia menghilang dari pandangannya. 

"Disini!" 

"Dasar ...!" 

Sebelum dia menyadarinya, Akane ada di belakangnya. Dengan statistik Kecepatan yang 
keterlaluan, dia bisa dengan mudah menghindari badai peluru. Jika dia mau, lawannya 
pasti sudah terlempar ke tanah tanpa melihatnya sekilas. 

"Hentikan dengungan itu ... Sial!" 

"Terlalu lambat, Admiral! Tapi wow, bagaimana kamu bisa bertahan selama ini dengan 
sangat lambat? " 

"Kamu menggunakan semacam Speech Wind --- elll !?" 

Dengan tendangan indah di bagian pergelangan kaki, pria tersebut terjatuh dengan 
punggungnya. Kerumunan tertawa melihat pose menyedihkan dan suara yang dia 
keluarkan. Mereka pasti kesal dengan pria yang menyentak saat mereka membutuhkan 
setiap tangan di dek. 

"Ayo bro! Jika Anda punya cukup energi untuk membicarakan omong kosong, segera 
angkat beberapa puing! " 

"Ya itu benar!" 

"Lihatlah sekeliling! Lihat orang lain yang sedang bercanda !? " 

"Pria kecil yang menyedihkan ..." 

Pria itu melihat ke kiri dan kanan ke arah suara-suara di sekitarnya, tetapi segera 
sepertinya menyadari bahwa tidak ada orang di sisinya. Dia melarikan diri dari tempat 
kejadian, hampir merangkak. 

"Baiklah, keadilan selalu menang! Dan lihat betapa lucunya aku. " 

Seolah membuat pernyataan kemenangan, Akane membusungkan dadanya yang rata dan 
mengulurkan dua jari: V untuk kemenangan. Kerumunan memberikan banyak sorak-sorai 
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dan tepuk tangan untuk gadis yang beruntung dan beruntung ini yang datang terbang 
seperti komet. 

"Itu adalah sesuatu, gadis kecil!" 

"Man, itu menyenangkan untuk ditonton. Aku tidak pernah menyukai bajingan berlendir 
itu. " 

Didorong oleh sorak-sorai, Akane sekarang berseri-seri dengan bangga. Akhirnya portir 
gemuk itu berdiri, dan mendekati Akane dengan suara lemah, meminta maaf: 

"A-Maafkan aku ... Aku telah membuatmu begitu banyak masalah ..." 

"Nah, jangan khawatir tentang itu. Tapi tahukah Anda, orang tua? " 

"Y-Ya, Nona !?" 

"Lihat, kamu harus berhenti terlalu merendahkan dirimu." 

"M-Maaf!" 

"Ini dia lagi!" 

Raja Iblis menghela nafas saat mereka memainkan putaran tak terbatas mereka. 
Bagaimanapun, dia adalah salah satu ciptaannya, tetapi dia tampak terlalu sembrono. Raja 
Iblis mengirim Komunikasi, siap untuk kembali ke penginapan murah sebelum situasi 
rumit. 

Kami akan kembali ke penginapan. 

Wah! Kita masih bisa menggunakan Komunikasi? 

Saya akan menjelaskan lebih lanjut di penginapan. 

Oke! 

Akane meninggalkan tempat kejadian, melambai ke penduduk kota di sepanjang jalan, dan 
kembali ke penginapan bersama Raja Iblis melalui Perjalanan Cepat. Karena pekerjaan 
restorasi baru saja dimulai, penduduk kota kembali bekerja. 

Setelah kembali ke penginapan, Raja Iblis dan Akane membicarakan banyak hal saat 
mereka makan. Pada awalnya, mereka hanya disajikan roti yang mengeras oleh pemilik 
penginapan berwajah keras, sampai Raja Iblis melemparkan koin emas ke atas meja dan 
menyuruhnya membawakan mereka makanan dari restoran. Dengan koin emas, mereka 
sekarang memiliki piring-piring mewah yang memenuhi meja. Banyak dari mereka adalah 
hidangan daging, seperti daging babi, kalkun panggang, dan domba asap. Ada juga sup 
kacang dan lobak, tapi tidak ada makanan laut. 
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"Hei, Hakuto. Apa menurutmu kita bisa menggunakan sihir juga? Bagaimana menurut 
anda?" 

Sementara Akane dengan bebas menikmati semua hidangan, Raja Iblis menyesap sup, 
bosan dengan hidangan yang sarat daging. 

"Sepertinya tidak." 

Raja Iblis menjawab saat dia mengingat statistik penasihatnya. Tidak ada celah untuk sihir. 
Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah basis yang berevolusi yang dia rancang 
sebagai lelucon, yang disebut Rumah Logam Berlendir yang mengeluarkan mantra ajaib 
yang disebut Zizzle. 

"Hei! Hei, Hakuto! Saya berpikir...!" 

Suatu saat, Akane tertarik pada sihir, lalu dia ingin menjelajahi penjara bawah tanah, lalu 
berkeliling dunia sebagai petualang ... Raja Iblis menepis kata-kata kasarnya yang berjiwa 
bebas saat dia memasukkan potongan daging asap ke dalam mulutnya. 

"Hei hei hei! Kamu bahkan tidak mendengarkan! " 

"Diam dan makan." 

Raja Iblis tidak terganggu. Tetap saja, Akane menatap Raja Iblis dengan bingung. 

"Apa sekarang?" 

"Kamu sudah berubah sedikit, Hakuto ..." 

Jantung Raja Iblis berdetak kencang. Meskipun Akane tidak pandai dalam buku, intuisinya 
sama tajamnya dengan hewan liar. Raja Iblis memutuskan untuk menyetujui komentarnya. 

"Saya tidak akan menyangkalnya. Berbulan-bulan telah berlalu sejak aku datang ke dunia 
ini ... " 

Dia menyiratkan bahwa setiap orang akan mengalami beberapa perubahan dengan 
perubahan lingkungan mereka, terutama dengan pergeseran sebesar datang ke dunia baru. 
Akane sepertinya menganggap itu sebagai jawaban. 

"Baik. Aku lebih menyukaimu sekarang, Hakuto. " 

"Apakah begitu? Senang mendengarnya." 

"Tidak bisakah kamu lebih bersemangat tentang itu? Ada apa dengan bahu dingin itu !? " 

"Apa yang membuatmu bersemangat karena disukai?" 

"Itu berhasil...! Aku akan menghabiskan semua steak ini sendiri! " 
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"Menurutmu siapa yang membayar untuk itu ...?" 

Saat mereka melanjutkan makanan, Raja Iblis terus memasukkan pengetahuan tentang 
dunia ini ke Akane. Seperti yang akan dilakukan guru kepada muridnya. 

Malam itu, setelah menyelesaikan kursus kilat 101 Akane di dunia ini, Raja Iblis sedang 
mengawasi kota sendirian dari atas atap. Akane sudah tertidur lelap, terkapar di seluruh 
tempat tidur dengan ekspresi puas. 

(Bahkan pemulihan sebagian besar dilakukan dengan sihir.) 

Raja Iblis merenungkan beberapa hal saat dia menyalakan rokok. 

(Bagaimanapun, desa ini dalam konstruksi konstan ...) 

Ekspansi besar-besaran di desa Rabbi masih berlangsung, dan dia merasa bahwa 
mengamati proses restorasi di sini mungkin akan menguntungkannya dalam beberapa hal. 
Sementara berbagai alat berat memungkinkan konstruksi modern, mantra sihir adalah alat 
berat dunia ini. Puing-puing besar yang dibuat lebih ringan oleh mantra Angin, dan 
beberapa batu dan dinding yang rumit bahkan tenggelam ke dalam tanah dengan mantra 
Bumi. 

(Sihir...) 

Mengingat mantra Air yang dipukulnya di penjara bawah tanah, dia tidak bisa menahan 
meringis. Mantra tingkat tinggi bisa saja mematikan. Dia perlu menyusun strategi melawan 
sihir, dan cepat. Kemudian, seekor burung turun tepat di sebelah Raja Iblis tenggelam 
dalam pikirannya. 

"Hm? Asal tahu saja, aku tidak punya apa-apa untuk memberimu makan. " 

Tidak mungkin seekor burung memahaminya, tetapi ia tetap diam, seolah-olah sedang 
beristirahat. Faktanya, ia bahkan menekuk lehernya seolah membaca ekspresi Raja Iblis. 

"Apa...? Anda ingin saya mencari tahu apakah Anda baik-baik saja? " 

Dia dengan malas mengusirnya, tetapi burung itu tetap ada. Anehnya, burung itu 
mengepakkan sayapnya dan melompat ke Raja Iblis, lalu ke bahunya. 

"Wah, aku tidak terlalu suka burung ..." 

Raja Iblis terkekeh, lalu warna wajahnya memudar saat dia mendengar suara wanita, 
seolah-olah berbicara langsung ke gendang telinganya. 

Menangkapmu dengan lengah ... 
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Suara menakutkan keluar dari paruh burung. Raja Iblis dengan halus melihat sekeliling, 
tetapi tidak dapat menemukan orang lain di sekitar mereka. Satu-satunya penjelasan 
adalah bahwa suara itu diucapkan dari burung di bahunya. 

"Mempraktikkan tindakan ventrilokui Anda?" 

Raja Iblis mengembuskan asap rokoknya, menyembunyikan keterkejutannya. 

Anda adalah salah satu yang menarik ... Apakah Anda manusia atau setan? 

"Tidak masalah. Apa yang kamu inginkan?" 

Dia bertindak tidak gentar seperti biasanya, tetapi bahkan Raja Iblis pun terkejut dengan 
kata-kata berikutnya dari paruh burung itu. 

Bahkan dengan semua kekuatanmu, kamu sama sekali tidak berdaya melawan sihir ... 

"Ah ... Menurutmu begitu?" 

Menatap bulan, Raja Iblis membayangkan dengan siapa dia bisa berbicara. 

Burung kecil ini adalah bukti utamanya. Kebanyakan orang akan menyimpan familiar 
rendahan seperti ini dengan mantra pelindung atau penghalang yang belum sempurna ... tapi 
Anda tidak -- atau tidak bisa -- repot. 

"Begitu ... bahwa Anda menemukan kesenangan dalam menguping." 

Sekarang, dia ingat bahwa burung di bahunya adalah burung yang sama dengan yang 
ditunjukkan Akane pada siang hari. Tampaknya aman untuk berasumsi bahwa burung itu 
mendengarkan setidaknya sebagian dari percakapan mereka. 

Empire, Sleepless Castle ... Saya tidak mengerti kata-kata yang Anda gunakan ini. 

"Tidak perlu memahami mereka. Sebelum Anda menyadarinya, mereka akan menjadi 
kenyataan. " 

Burung itu akhirnya terdiam mendengar pernyataan berani Raja Iblis. Segera, spiral aneh 
muncul di hadapan Raja Iblis, dan seorang gadis yang menghiasi jubah hitam muncul 
darinya. Dia adalah Olgan, Pemain Bintang. 

"Satu pertanyaan ... Apakah Anda benar-benar Raja Iblis yang muncul dalam legenda?" 

"Saya tidak tertarik dengan dongeng." 

Raja Iblis menepis pertanyaan itu, tapi dia benar-benar tidak tahu atau tertarik pada 
legenda mana pun. Hanya orang-orang di sekitarnya yang terus (secara keliru) 
membayangkan Raja Iblis menjadi sosok dalam mitos mereka. 
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"Kalau begitu izinkan saya untuk mendemonstrasikan teori." 

"Oh? Silakan lakukan." 

Raja Iblis setuju, sedikit gugup. Mengotak-atik bola kristal di tangannya, Olgan menatap 
tajam ke arah Raja Iblis. 

"Dulu, Anda melawan Cahaya Agung dan menderita luka parah. Anda hampir mati, atau 
disegel. Itu titik awal saya. " 

"Hm ..." 

"Sekarang Anda telah kehilangan sebagian besar kekuatan Anda, dan berada di bawah 
semacam pengekangan berat." 

"Saya melihat." 

Saat dia berpura-pura acuh tak acuh, Raja Iblis terkejut bahwa sebagian dari teorinya 
benar. Dia tidak tahu apakah gadis itu memikirkan fakta secara kebetulan atau persepsi, 
tapi memang benar bahwa banyak dari kemampuannya yang terkunci dan sangat 
terkekang. 

"Sekarang ... aku ingin membuat kesepakatan denganmu." 

"Setuju, ya? Apa yang kamu mau dari saya?" 

"Ada seseorang yang aku ingin kamu bunuh." 

"Sekarang kedengarannya tidak terlalu damai." 

Menghembuskan asap rokok dengan rasa kenikmatan, Raja Iblis merasa lega untuk saat ini. 
Gadis ini sepertinya bukan orang yang mengiriminya pesan di Dungeon Bastille, atau orang 
yang mengacaukan fitur Adminnya. 

"Ini membuat frustrasi, tapi aku tidak bisa menyelesaikan pembunuhan itu sendiri." 

"Jika saya membunuh siapa pun itu, apa yang akan saya dapatkan darinya?" 

Kesepakatan tidak bisa bertahan kecuali itu win-win. 

"... Kastilnya berisi banyak emas dan harta, serta benda-benda sihir bersejarah yang tak 
terhitung jumlahnya. Ambil semuanya untuk dirimu sendiri. " 

Raja Iblis menahan jeda lama ini. Melihat tindakannya yang tidak tertarik, Olgan tidak bisa 
menahan tinjunya untuk mengantisipasi penolakan. Itu adalah lakukan-atau-mati 
untuknya. Setelah melihatnya beraksi di counter-invasi tempo hari, dia yakin bahwa dia 
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benar-benar Raja Iblis mitos, atau setidaknya seseorang dengan kekuatan serupa. Ini 
bukanlah kesempatan yang bisa dia lewatkan. 

"Perbendaharaan berisi benih yang meningkatkan kemampuan sihir pengguna, kristal yang 
meningkatkan kekuatan mantra sihir untuk sementara, dan item magis yang akan 
memantulkan mantra tingkat rendah. Saya hanya tertarik untuk mengambil kepalanya. 
Segala sesuatu di perbendaharaan adalah ganjaranmu. " 

"... Dan siapa yang membuatmu menyimpan dendam?" 

Sejujurnya, Raja Iblis ingin menyetujui kesepakatan itu, tetapi tidak cukup ceroboh untuk 
setuju tanpa mengetahui dengan siapa dia berurusan. 

"Iblis besar dikatakan menjadi Raja Iblis berikutnya ... Belphegor." 

"Raja Iblis, ya ..." 

Dengan anggukan halus, Raja Iblis secara internal bersorak dalam kemenangan. Raja Iblis 
adalah (apa yang dia pikirkan) monster lemah yang menyerangnya tiba-tiba ketika dia 
datang ke dunia ini. Mereka menganggap bahwa wannabe gargoyle sebagai raja? Konyol. 
Tetap saja, Raja Iblis tidak ingin terlihat putus asa dengan menyetujui terlalu mudah. Sama 
seperti yang dilakukan Raja Iblis Kerajaan, dia menolak untuk membuat jawaban yang jelas 
untuk sementara waktu ... 

"Semua harta karun di istananya tidak cukup untukmu ...?" 

Raja Iblis kembali hanya menjawab dengan diam. Dalam situasi seperti ini, keheningan 
adalah emas. Lebih sering daripada tidak, persyaratan kesepakatan hanya akan meningkat. 

"Kalau begitu, aku akan memastikan kamu mendapatkan apa pun yang kamu inginkan. 
Sebut saja. " 

"Oh ...?" 

Raja Iblis memberinya tatapan tajam. Akhirnya, beberapa musik sampai ke telinganya. 
Sikapnya juga menunjukkannya. Olgan mewaspadai apa yang mungkin bisa dia minta, tapi 
dia membutuhkan dia untuk mengatakan ya, di atas segalanya. Apakah dia tahu pikiran 
Olgan atau tidak, Raja Iblis dengan sungguh-sungguh merentangkan tangannya dan 
menyatakan: "Bersuka cita. Keinginanmu dikabulkan ... " 

Bahkan Olgan tercengang dengan keyakinan mutlaknya. Dia sepertinya sudah yakin akan 
kemenangannya. 

"Cukup percaya diri ... Kami menyusup ke tanahnya di wilayah Hellion." 

"Tidak penting. Kenapa kamu ingin iblis ini mati? " 
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Olgan menoleh, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Sepertinya bukan sesuatu yang 
ingin dia katakan. Tetap saja, dia pasti telah memutuskan bahwa dia tidak mampu untuk 
membuat marah Raja Iblis karenanya. Dengan enggan, dia menjawab. 

"Karena iblis itu ... adalah ayahku." 

Sekarang Raja Iblis benar-benar terdiam. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana 
seorang ayah dan putrinya ingin membunuh satu sama lain, tetapi berasumsi bahwa iblis 
hidup di dunia yang berbeda dari manusia. 

(Ayahnya iblis, ya ...?) 

Pada saat yang sama, dia akhirnya menyadari bahwa gadis di hadapannya bukanlah 
manusia biasa, melainkan seorang Firebrand seperti Tron. 

"Sekarang, aku harus memanggilmu apa? Raja Iblis? Atau kamu lebih suka Malaikat Jatuh 
...? " 

"Raja Iblis baik-baik saja." 

Raja Iblis menahan tawanya saat menyebut Malaikat Jatuh. Dia teringat cerita ngeri tentang 
Lucifer yang dia baca di perpustakaan bersama Aku dan mengangkat bahu. 

"Saya melihat. Maka saya akan memanggil Anda seperti itu, Raja Iblis. Kapan kita pergi? " 

"Sekarang." 

"Apa?" 

"Apa kau tidak mendengarku? Kami pergi sekarang. " 

"T-Tunggu sebentar! Kita perlu waktu untuk bersiap sebelum menyerang kastilnya ... " 

"Tidak perlu sama sekali. Kami memiliki Akane bersama kami. " 

Dengan itu, Raja Iblis melompat langsung dari atap dan menuju ke penginapan. Olgan 
hanya bisa melihatnya menghilang ke kota. 

---Kemudian di malam hari, ketika semua sudah tertidur ... 

Partai beranggotakan empat orang itu berkumpul di pintu masuk kota: Raja Iblis, Akane 
yang masih setengah tertidur, Olgan sang Firebrand, dan petualang S-rank Mynk. Biasanya, 
keempat orang ini tidak akan pernah bertemu, tetapi sekarang setelah mereka bersama, 
pemandangan itu cukup indah. 

"Hei, Hakuto. Siapakah orang-orang ini? Aku lelah... "kata Akane, terhuyung-huyung seolah 
hendak tertidur sambil berdiri. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Mynk terkejut melihat Raja Iblis juga. 

"Mengapa Raja Iblis ada di sini ...? Musuh tersumpahku! " 

(Nemesis?) Pikir Raja Iblis, bingung. Olgan, mencoba mengambil peran sebagai pemimpin, 
dengan singkat menjelaskan kepada partai: 

"Kami akan menyusup ke wilayah Hellion. Tujuan kami adalah membunuh Belphegor. " 

Raja Iblis mengangguk dengan hormat. Akane sudah tertidur, masih berdiri. Mynk sendiri 
bereaksi karena terkejut. 

"Wilayah Hellion ...!? Hanya dengan kami berempat !? " 

"Hanya dengan kami berempat. Setiap orang lemah hanya akan menghalangi jalan kita. " 
Olgan membalas dengan tenang reaksi wajar Mynk. Olgan tahu betul betapa gilanya hal ini, 
dan bahkan dia kesulitan menjaga ketenangannya. 

"I-Ini adalah rencanamu, bukan, Raja Iblis ...!? Anda mencoba untuk merebut saya sebagai 
agen kegelapan yang superior ...! " 

Mynk memelototi Raja Iblis dengan permusuhan, menusuk udara di antara mereka dengan 
jarinya. 

"Apa yang dia bicarakan?" 

"Abaikan dia. Itu penyakit. " 

"Apa kau sudah gila, Olgan !? Jika kegelapan bertemu dengan kegelapan, Salamander Hitam 
yang tersegel di tangan kananku mungkin akan terbangun dari tidurnya! " 

Mynk menggenggam tangan kanannya, menunjukkan ekspresi sedih. Melihatnya, Raja Iblis 
sepertinya mengerti bahwa dia memiliki kasus goth atau emo yang buruk atau 
semacamnya. Kalau terus begini, keberangkatan mereka hanya akan tertunda. 

"Olgan, kan? Pimpin jalan menuju ... wilayah Hellion, kan? " 

"Baiklah. Mynk, hentikan omong kosong itu. " 

"Omong kosong!? Begitu aku menginjakkan satu kaki pun di tempat itu, aku tidak akan bisa 
menahan ... Hei! " 

Olgan mencengkeram lehernya dan berlari. Raja Iblis membawa Akane (masih dengan ahli 
berdiri dan tidur) di bawah satu tangan dan diikuti. Kuartet yang tidak cocok itu memulai 
invasi mereka ke wilayah Hellion, yang belum dipetakan oleh manusia. Orang mungkin 
gemetar membayangkan keributan macam apa yang akan mereka bawa bersama mereka. 
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Volume 3 Chapter 3 - Epilog 

Epilog: Keberangkatan Lain 
------Di luar desa Rabbi. 

Wo Wungol sedang duduk di atas batu berukuran nyaman, mendengarkan laporan anak 
buahnya. Selama bertahun-tahun sebagai bandit, dia menjadi ahli dalam gerakan bawah 
tanah di sebagian besar negara. 

"Seorang tawanan perang di Island Legion, ya ...? Kedengarannya benar. " 

Mereka yang kalah perang dan ditangkap diubah menjadi budak untuk dijual. Itu adalah 
praktik umum, dan tidak ada yang khusus dalam dan dari dirinya sendiri. Namun, demi-
human dalam campuran itu, adalah cerita lain. Terutama ketika kelompok itu diangkut ke 
wilayah Hellion, ini bukan transaksi biasa. 

"Saya punya teman di Euri dengan jari lengket. Sepertinya sah, Bos. " 

"Dan berapa banyak yang di belakangnya?" 

"Tidak tahu jumlah pastinya, tapi ternyata jumlahnya lebih dari 300." 

"Bagaimana mereka akan mengambil alih sebanyak itu?" 

"Sepertinya mereka akan naik kapal, Bos." 

Wo Wungol terkekeh menanggapi. Begitu kapal berlayar, tidak ada yang tahu kemana 
tujuan mereka. Tidak ada seorang pun di Bangsa Utara yang mengharapkan kapal budak 
untuk memetakan jalurnya ke wilayah Hellion. Wo Wungol penasaran apa alasan dibalik 
semua itu. 

"Maksudku, aku selalu tahu para bajingan itu melakukan omong kosong ..." 

"Tapi, Bos. Mengapa Tzardom ingin membawa budak ke wilayah Hellion ...? Bagaimana 
mereka berharap untuk selamat dari perjalanan yang dimulai? " 

"Hmph. Mereka mendapat semacam kesepakatan, tidak diragukan lagi. Inilah mengapa 
saya tidak mempercayai dewa atau 'Cahaya' atau malaikat, "kata pemimpin bandit itu. 

Mereka, setidaknya, bangga dengan kehidupan kriminal mereka. 

"Masa bodo. Kami hanya harus meneruskan ini dan mendapatkan hadiah kami. " 
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Wo Wungol, pemimpin geng bandit Mole, berdiri dengan gelisah. Dia sudah bosan dengan 
pertunjukan ini sekarang, setengah terancam oleh Tahara. Dia dijanjikan pembebasan dari 
Luna begitu pekerjaan selesai. 

"Absolution ... pantatku." 

"T-Tapi Bos ... Ini masalah waktu sebelum mereka menangkap kita, atau kita akan 
kelaparan." 

"Kamu ingin aku menjadi budak seperti Fuji?" 

Karena kesal, bandit itu mengeluarkan sepotong dendeng dari sakunya dan merobeknya. 
Sementara seorang Holy Maiden diberikan wewenang untuk mengadili dan menuntut 
seorang kriminal di tempat, mereka juga diberikan hak untuk membebaskan mereka dari 
kejahatan mereka. Gunung Fuji, yang sekarang melayani Ratu, adalah contoh yang baik dari 
seseorang yang dibebaskan dari kejahatannya. Membayangkan dirinya sebagai hewan 
peliharaan Holy Maiden, bandit itu bergidik. 

"T-Tapi, dia bilang dia akan memberi kita lebih banyak pekerjaan." 

"Kerja, ya ..." 

Wo Wungol telah menerima pertunjukan ini karena dia tertarik dengan prospek pekerjaan 
menggali sumur yang akan datang di seluruh Holylight. Bandit itu mencemooh ide itu pada 
awalnya, tetapi setelah menyaksikan proyek konstruksi besar mulai mengubah desa Rabbi, 
dia tidak bisa lagi melakukannya. Mungkin mereka benar-benar akan menggali semua 
sumur itu ... 

(Tikus tanah...) 

Bandit itu melirik ke tanah, mengenang mimpi lama yang dia miliki, menggali sumur di 
tanah kering ini seperti tahi lalat sehingga mereka bisa minum air sebanyak yang mereka 
inginkan. Kampung halamannya terlalu miskin bahkan untuk membeli Batu Mantra Air. 
Kekeringan yang mengerikan mengeringkan pertanian mereka, menyebabkan penduduk 
desanya jatuh seperti lalat, sampai desa itu tidak dapat dihuni. Tidak dapat melepaskan 
mimpinya, dia menamai gengnya 'the Mole'. 

"Ada apa, Bos?" 

"Tidak ada..." 

Wo Wungol berdiri dari batu tempat dia duduk dan menuju ke desa Rabi untuk membuat 
laporannya. Itu bukan lagi desa terpencil yang dia ingat, sekarang dipenuhi dengan banyak 
orang yang bekerja untuk mengubahnya dengan banyak keringat dan kerja keras. 

"Aku akan menemuimu di markas. Aku akan mengambil hadiah kita. " 
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"Ya pak!" 

Setelah mengirim kaki tangannya pergi, bandit itu pergi mencari Tahara, yang bertanggung 
jawab atas pembangunan itu. Tahara dengan penuh perhatian melihat Wo Wungol dalam 
waktu singkat. 

"Hei, orang tua! Bagaimana hasilnya? " 

"Tsk, dasar siswa baru yang menjengkelkan ..." 

Bandit itu mengernyit karena dipanggil orang tua. Meskipun mereka bandit, dia adalah 
pemimpin sebuah organisasi. Dia relatif terkenal di Holylight, ke titik di mana hampir tidak 
ada yang menyapanya dengan kasar. 

"Maaf, saya masih sangat muda. Tentu mengalahkan menjadi senior. " 

"Muda pantatku ... Kamu tidak semuda itu lagi." 

"Diam, aku baru tiga puluh satu!" 

"Kamu melewati tiga puluh, kamu juga orang tua! Berhentilah mencoba melawannya! " 

Pertengkaran yang tak terlihat dan tidak sedap dipandang antara kedua lelaki tua itu pun 
terjadi, sampai Tahara memperhatikan mata kerumunan di sekitar mereka dan mendesak 
bandit itu untuk melanjutkan laporannya, kesal. 

"Jadi, apakah dia salah satunya?" 

"Tidak diragukan lagi. Ada demi-human ... Hibrida elang. " 

"Tepat untuk uang ... Ini akan menjadi berantakan." 

Tahara membayangkan pergolakan yang pasti mengikuti wahyu ini. Pada saat yang sama, 
dia melakukan langkah pertamanya, segera. 

"Ini gajimu, orang tua." 

"Bagus ... Hei, ini ...!" 

Tas kulit yang dilemparkan ke arahnya penuh dengan koin perak, dan cukup berat untuk 
membuat bandit itu goyah. Tampaknya setidaknya sepuluh kali lebih banyak dari hadiah 
yang dijanjikan padanya. 

"T-Tunggu sebentar! Apa ini seharusnya ...? " 

"Aku harus berbicara dengan Nona Luna. Saya tidak tahu apa artinya sebenarnya, tapi saya 
harus membebaskan Anda, atau apa pun. " 
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Tahara telah memutuskan untuk terus menggunakan Wo Wungol. Begitu dia 
melakukannya, dia bertindak cepat. Jika mereka tetap menjadi penjahat yang dicari, akan 
sulit baginya untuk mempekerjakan geng di mana pun di Holylight. Skenario kasus 
terburuk, mereka bisa ditangkap atau dibunuh oleh pihak berwenang. 

"Apa apaan...?" bandit itu bergumam. 

Dia memindahkan tas kulit ke atas dan ke bawah seolah-olah ingin benar-benar mengukur 
beratnya, dan mengangkatnya ke matahari seolah-olah ingin menikmati pantulan koin 
perak. Dia mencoba mempertahankan cemberutnya, tetapi tidak bisa menahan senyum. 
Dengan semua uang ini, dia bisa membeli banyak Batu Mantra Air dan makanan. Dia 
melihat sekeliling untuk menemukan banyak pekerja mereka berbagi ekspresinya. 

(Apakah orang-orang ini dibayar dengan cukup baik juga ...?) Begitu Bangsa Utara 
memasuki musim perang, melewati orang dan barang melintasi perbatasan akan menjadi 
sulit. Tentu, itu berarti lebih sedikit pekerjaan untuk rakyat. Di sisi lain, ada lebih banyak 
pekerjaan setelah musim perang berakhir, tetapi bisa bekerja pada saat itu adalah 
kemewahan. 

"Dan ada banyak bangunan yang tampak aneh ... Apa yang terjadi?" 

Saat pemimpin bandit merenungkan ini dan itu, Luna berlari ke arahnya, langsung ke 
depan. Wo Wungol hampir kabur karena ekspresi intensnya. 

"H-Hei ... aku seharusnya dibebaskan ... Kamu tidak akan ..." 

"Kamu! Apakah itu benar !? " 

Dihadapkan dengan sihir keemasan Luna yang melesat ke seluruh tubuhnya, para bandit 
itu mengeluarkan keringat yang keluar dari setiap pori-pori. Dia tahu bahwa, jika sihir 
seperti itu diarahkan padanya, dia tidak akan bertahan. 

"A-Tentang demi-human? Ya itu benar...! Bercampur, dengan para budak, di Wilayah Pulau. 
" 

"Baik..." 

Bandit itu menjawab, hampir tidak bisa bernapas, tetapi bahkan Tahara di belakangnya 
berada dalam kondisi pikiran yang sama. Dia bisa saja menjatuhkan Luna sebelum dia bisa 
membaca mantra, tapi dia merasa bahwa dia tidak akan lepas dari serangan langsung 
tingkat sihir itu. 

"Nona Luna, saya mengerti keinginan Anda di sini. Tapi saya dapat membuat Anda 
melakukan hal pengampunan Anda? " 

"Baik." 
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Luna setuju dengan kemudahan yang tidak seperti biasanya. Dia tahu bahwa dia tidak 
punya waktu untuk berdebat. Dia mengeluarkan selembar kertas dan jarum yang dihias 
dengan rumit dari sakunya, lalu beralih ke Wo Wungol. 

"Ulurkan tanganmu." 

"A-Baiklah ... Ow! Aduh! " 

Tanpa ragu, Luna menusuk jarum ke telapak tangan Wo Wungol. Lebih buruk lagi, dia 
menggoyangkan jarum ke sana kemari sampai darah merah cerah keluar. 

"Gaaaaaagh! Apa apaan!?" 

"Hukuman bagi yang berdosa. Malaikat Bijaksana, kasihanilah kera yang putus asa dan 
berjanggut jelek ini ...! " 

"Graaaaaaagh!" 

Bandit itu mati-matian mencoba melarikan diri, tetapi sihir Luna menyelimutinya, 
membuatnya tetap di tempatnya. Penderitaan neraka sepertinya berlanjut selamanya 
ketika Wo Wungol akhirnya pingsan, matanya berputar ke kepalanya. 

Itu tentang melakukannya. 

Luna, seolah-olah berada di jalur perakitan, menekan tangan bandit yang memerah ke atas 
kertas, meninggalkan sidik jarinya di atasnya. Tahara menyaksikan peristiwa itu dengan 
mulut ternganga. 

"Uh... Apa itu semacam ritual? Seperti, apakah itu perlu? " 

Bagi Tahara, itu tampak seperti sihir hitam. Dongeng tentang ritual samar menggunakan 
darah, rambut, atau kuku manusia juga umum di dunianya. 

"Apa? Oh, tidak juga. " 

"Hah?" Tahara berseru pada tanggapan Luna yang sebenarnya. Biasanya, absolusi 
dilakukan dengan menusuk jari dan mengambil sidik jari pelaku dengan darah. Versi ini 
adalah penemuan Luna. Tahara menatap ke langit. 

"Apa yang salah dengan para Holy Maiden di negara ini ...?" 

"Oh? Aku jauh lebih penyayang daripada kakakku, kau tahu? Kudengar wajah Fuji yang 
berlumuran darah ditekan ke kertas. " 

"Apakah begitu...?" 
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Tahara menggelengkan kepalanya, sudah cukup mendengar. Setelah menarik napas dalam-
dalam, Luna melompat. 

"Baiklah, aku pergi!" 

"...Uh huh." 

Saat Luna kabur, Tahara mengeluarkan sebuah Komunikasi. 

Segera, Yu muncul dari belakangnya dengan ekspresi penasaran. 

Apakah kamu yakin? 

"Tidak menyangka aku bisa menghentikannya." 

"Masih..." 

"Jangan khawatir tentang itu. Tuan Sekretaris menyuruhnya. " 

"Saya melihat. Sebenarnya, menurutku akan lebih baik jika kita melibatkannya. " 

Saat kedua penasihat itu bersekongkol, Luna sedang dalam perjalanan untuk lari keluar 
desa ketika seseorang memanggilnya untuk berhenti dari belakang. Luna berbalik untuk 
mencari Nyonya dengan senyum gembira dan kulit yang diremajakan. 

"Apa itu? Bahkan Anda tidak bisa menghentikan saya kali ini, Nyonya. " 

"Aku tidak akan berani, Luna Kecil. Mengapa Anda tidak mengambil kereta saya? " 

"Apa?" 

"Tidak mungkin kamu bisa melewati Bangsa Utara di dalam milikmu." 

Luna membeku di tengah jalan, wahyu menerpa dirinya. Jika gerbong Holy Maiden 
melewati perbatasan tanpa peringatan, itu bisa memicu rumor perang. 

"Tapi tidak jika Anda berbaur dengan karavan saya. Saat Anda melakukannya, ada 
beberapa hal yang saya ingin Anda ambilkan untuk saya! " 

Nyonya itu terkikik. Dia benar-benar tidak memiliki apa pun yang dia inginkan, tetapi ini 
adalah caranya membayar Luna sambil menjaga muka. Untuk kali ini, Luna sepertinya 
mengerti maksud Nyonya. 

"Terima kasih, Nyonya ... Saya akan berhutang budi padamu." 

"Wow. Terima kasih dari Little Luna sendiri? Ini pasti hari keberuntunganku. " 

Aku terkadang berterima kasih kepada orang-orang! Luna berteriak, merah bit. 
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Kemudian, banyak gerbong yang menghiasi lambang House Butterfly muncul entah dari 
mana, semuanya siap untuk berangkat. Mereka membentuk karavan raksasa yang mirip 
dengan batalion. Siapapun di Bangsa Utara akan melompat kegirangan saat melihat 
karavan ini ... Itu adalah gelombang besar yang hanya datang sekali setiap beberapa tahun: 
Kafilah Buy-Out. 

"Lady Luna, jika Anda mau ..." Kepala pelayan tua House Butterfly dengan sopan mengantar 
Luna ke salah satu gerbong terbesar. Saat Luna melangkah masuk, Nyonya melihat 
ekspresinya yang teguh, dan mata seorang wanita yang kuat dan berkilau siap untuk 
mewujudkan mimpinya. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak: "Luna Kecil ...!" 

Luna berhenti dan berbalik, penasaran. 

"Maukah kau memberitahuku ... mimpimu?" 

Luna tampak tercengang sesaat sebelum menemukan jawaban, dan berteriak dengan suara 
yang kuat: "Aku akan menjadi putri dunia ini dan membual kepada temanku tentang hal 
itu!" 

Ini membuat senyum lebar muncul di wajah Nyonya dan dia menyeka air mata dari sudut 
matanya. Biarkan siapa saja menertawakan mereka, pikirnya. Sama seperti miliknya, 
impian Luna begitu megah. 

"Itu mimpi yang sangat indah, Luna Kecil. Hati hati...!" 

Dengan perpisahan Nyonya yang mendorongnya, Luna melangkah ke dalam kereta saat dia 
balas melambai dengan riang padanya. Segera, karavan besar itu berangkat, meninggalkan 
awan debu. 

Rombongan Tzardom, siap mengangkut banyak budak; dua Pemain Bintang; Luna dan 
Karavan Buy-Out; dan Raja Iblis dengan penasehat barunya berkumpul di satu lokasi, 
semua seolah-olah mereka ditarik oleh sesuatu. Peristiwa mengerikan yang akan 
mendatangkan malapetaka bencana di wilayah Hellion akan segera dimulai ... 
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Volume 3 Chapter 4 

Epitaf: Mendekati Tartarus 
---Jepang, 2004. 

Banyak pemain berkumpul di arena, dipandu oleh Akira, hari demi hari. Itu sangat 
menggila. Hanya dengan masuk, pemain dapat bersaing dengan lawan di seluruh negeri, 
dan dapat menampilkan keahlian mereka sepenuhnya. 

Hal-hal selalu terjadi dalam waktu nyata di arena, termasuk File Berita. Sebuah tindakan 
tunggal bisa mendapatkan sorotan dan pujian dari pemain lain. Pemain dipuja karena 
membunuh banyak orang, dan mereka yang memperoleh keterampilan yang sulit 
diperoleh, misalnya, juga diambil di File Berita. Para penyintas minggu ini, khususnya, akan 
mendapatkan tepuk tangan dan rasa hormat dari semua pemain. Tidak bisa lebih baik -- 
siapa pun bisa menjadi pahlawan di sini. Adalah naluri manusia yang paling dasar untuk 
mendambakan perhatian dan jaminan orang lain, dan permainan Akira pasti memenuhi 
kebutuhan itu. Lingkungan arena yang keras menjadikannya wajar jika pemain dengan 
penampilan yang luar biasa dipuji. Pemain lupa tidur dan makan saat mereka terjun jauh 
ke dalam game. 

Akira hanya menyaksikan semua ini dengan kepuasan, tidak menyadari jebakan yang 
mendekat: seorang Tartarus. Nanti, dia akan menyebutnya lubang hitam. Pada saat ini, 
sesuatu yang akan menghirup dan menelan semua yang dilewatinya akan segera lahir. 

Layanan jejaring sosial luar biasa yang menyedot keseluruhan masyarakat online Jepang ... 
Mizi. Jaringan sosial memiliki awal yang tenang, tetapi begitu kunci kontak menyala, itu 
menyebar seperti api. Teman merekrut teman yang merekrut teman mereka ... rantai tanpa 
akhir. Setelah tahun pertama, layanan tersebut menampung 200.000 kemudian 2 juta 
setelah tahun kedua. 6 juta setelah tahun ketiga, dan 14 juta setelah tahun keempat. Ini 
benar-benar sebuah fenomena. Di sana, pengguna dapat berinteraksi dengan semua teman 
mereka, serta bertemu orang baru. Tidak perlu repot membuat situs blog. Semuanya 
menjadi mudah bagi pengguna. Sebelumnya, jika ada individu yang ingin mempublikasikan 
informasi apa pun secara online, mereka harus membuat situs web. Nah, dengan mendaftar 
ke Mizi, semuanya sudah selesai buat mereka. Pertama, wanita yang kurang paham 
teknologi ikut serta dalam layanan ini, dan orang-orang mengikuti itu dalam kawanan. 
Dalam sekejap, situs web individu membusuk, blog menghilang, dan semua situs berbasis 
teks tidak dapat ditemukan lagi, semua ditelan oleh lubang hitam Mizi. 

Awalnya, Akira sama sekali tidak terancam olehnya, hanya mengabaikannya. Hanya situs 
blog, pikirnya. Tapi, begitu basis pengguna meledak, dan Mizi mulai mengumpulkan banyak 
video game dan aplikasi penerbitan, Akira merasakan ketakutan. Jejaring sosial dengan 
populasi yang sangat banyak menjangkau ranah video game. Menetapkan tren adalah 
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permainan angka. Jelas terlihat bahwa apa pun yang dipopulerkan di situs ini akan menjadi 
arus utama. 

"Whoa whoa whoa ..." 

Game populer di sana adalah semua game yang menyenangkan, seperti bertani, memasak 
di restoran, dll., Yang melibatkan pengiriman bintang, hati, dan semacamnya kepada teman. 
Ini adalah game co-op kasual, kebalikan dari game Akira. 

"Ini tidak bagus ..." 

Itu adalah pernyataan yang meremehkan. Dia bisa melihat basis pemainnya anjlok, dan 
semakin sedikit orang yang muncul ke arena. Semua orang ngeblog, berinteraksi dengan 
teman, dan bermain aplikasi lucu di Mizi. Semua orang di Jepang ada di sana, jadi wajar jika 
orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu. Jika mereka memainkan permainan 
Akira, mereka tidak bisa berada di Mizi. 

"Sialan! Apa yang harus saya lakukan sekarang ...!? " 

Akira bukanlah satu-satunya orang yang diganggu oleh Mizi. Mereka yang telah mencari 
nafkah dari situs web atau blog independen adalah contoh utama. 

Setelah dua tahun, seluruh masyarakat online Jepang ditelan oleh monster Mizi, 
meninggalkan hampir semua hal lainnya sebagai gurun. 

Pengirim pesan instan Akira berkedip untuk menandakan pemberitahuan. Dia 
membukanya, tanpa banyak emosi. Seperti yang diharapkan, itu dari XX. 

"Lihat? Sudah kubilang ini akan terjadi. " 

"... Terserah," jawab Akira, tapi bahkan jawaban yang diketiknya pun tampak lemah. 

"Apa yang akan kamu lakukan? Ingin memainkan game Anda pada Mizi? " 

"Seolah-olah! Apa yang harus aku lakukan di pesta pelukan itu !? " 

Faktanya, bahkan jika Akira mem-porting game-nya, tidak ada yang akan melihatnya lagi. 
SNS adalah tempat untuk bergaul dengan orang lain. Tidak bersaing dengan mereka, 
apalagi membunuh mereka. 

"Tapi duniamu sekarat, Akira." 

"Tidak akan terjadi." 

Keesokan harinya, Akira memperkenalkan struktur baru. Dia mengizinkan para pemain 
untuk membentuk tim beranggotakan lima orang dan bertarung bersama. Sekarang, akan 
ada tim yang bertahan minggu ini, bukan satu pemain. Ini adalah langkah yang cerdas. 
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Sesuatu yang mengikuti waktu dan tren. Sementara dia mendapatkan pendatang baru 
dalam jumlah sedang, dia secara alami menerima reaksi keras juga. Untuk para pemain OG, 
sepertinya dia telah menjadi lunak. Forum-forum bergejolak melalui pengumuman dan 
implementasi. 

"Mengurung? Siapa yang meminta ini? " 

Untuk siapa ini? 

"Sebenarnya, kerja sama terdengar menyenangkan." 

"Ada hal baru yang bisa kamu lakukan." 

"Kembali ke Mizi, kamu POS." 

"Ono jadi lembut ..." 

"Sudah bagus, tapi selamat tinggal." 

Dengan dukungan dan serangan balik yang bentrok di mana-mana, seluruh pertandingan 
dipenuhi dengan ketegangan. Akhirnya, pemain yang lebih kasual keluar, karena sudah 
muak dengan pertengkaran terus menerus. Mereka ada di sana untuk bersenang-senang 
bermain game, bukan berkelahi. Dengan kreasi Mizi, dan sekarang konflik sipil dalam 
permainannya, dia kehilangan pemain lebih cepat dari sebelumnya. Dunia Akira hancur 
seperti bendungan yang rusak. 

---Hari Tahun Baru, 2006. 

Ruang obrolan yang dulunya dipenuhi pemain yang siap merayakan Tahun Baru kini 
kosong. Setiap demografis masuk ke Mizi, di mana mereka merayakan kesempatan itu 
bersama teman-teman mereka. Akira telah masuk ke ruang obrolan untuk mengurangi 
kesepian yang kosong itu, tapi dia hanya merasa lebih bersemangat dengan melakukannya. 

"Seberapa cepat kamu bisa jatuh ..." 

Bukan berarti ada yang mendengar dia menggumamkan itu, tapi perubahan terjadi di 
ruang obrolan. 

---Sho bergabung dalam obrolan 

Akira tersenyum kecil saat melihat ini. Dia adalah salah satu pemain yang selalu 
menimbulkan keributan besar di arena, menyebut dirinya Pelaut Rok Pelaut. Sekarang, dia 
telah menciptakan tim pemain dengan preferensi yang sama, mengklaim bahwa seragam 
gadis pelaut akan menyelamatkan planet dan menjatuhkan Kekaisaran. Dengan caranya 
sendiri, dia mencoba menghidupkan kembali permainan. 

"Jadi, kapan acara selanjutnya?" 
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Akira tidak mengharapkan pertanyaan ini darinya. Akira menyeringai. 

"Peristiwa? Tidak ada yang bisa memainkan game ini. " 

"Kalau begitu, masukkan lebih banyak orang lagi." 

Bagaimana!? Akira ingin berteriak ke layar, tapi menahannya. Bagaimana dia bisa 
mengumpulkan lebih banyak pemain di gurun ini? 

"Bahkan tidak ada seratus pemain tersisa. Tidak ada yang bisa saya lakukan. " 

"Kalau begitu, lakukan untuk seratus orang itu." 

"Seratus ... Di mana ada ribuan ..." 

Ini lebih merupakan wahyu yang menyakitkan bagi Akira daripada apa pun. Sekarang 
karena hanya ada sedikit pemain, keseimbangan permainan benar-benar rusak. Tapi Sho 
menyarankan ini dengan sungguh-sungguh. 

"Jika perlu, saya akan berbicara dengan beberapa orang." 

"Tidak masalah." 

"... Apa baik-baik saja?" Sho bertanya, tetapi pada saat yang sama, sepertinya dia tidak ingin 
mendengar jawabannya. 

Setelah ragu sejenak, Akira melanjutkan: 

"Saya pikir saya akan mematikannya ..." 

Sho menjawab dengan banyak teks. 

"Hei, Ono... Ingat Hari Tahun Baru saat itu? Ingat betapa sombongnya dirimu !? Di mana 
duniamu yang terus berkembang sekarang !? " 

"Saya hanya satu orang ... Bagaimana saya bisa menghadapi fenomena itu?" 

Faktanya, setiap dan semua situs web dan permainan pribadi menghilang dari World Wide 
Web. Seiring waktu, model orang yang berkonsentrasi ke episentrum tren tidak akan 
pernah berubah. Dalam beberapa tahun, lebih banyak jaringan akan didirikan, bersama 
dengan situs dan alat pengeposan video di mana orang berkomentar dengan 140 karakter 
atau kurang ... Melalui berbagai perubahan dan evolusi masyarakat online, satu-satunya hal 
yang tetap benar adalah populasi yang terkonsentrasi grafiknya. Sama seperti orang 
berkumpul di kota besar, orang menarik lebih banyak orang. 

"Ayolah ... Di mana sikap sombongmu yang khas !?" 

"Heh. Saya ingin sekali menjadi sombong sekarang ... " 
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"Jika kamu menyerah, semuanya akan berakhir ...! Kenapa tidak ...? " 

"Terima kasih telah menyukai game ini seperti yang Anda lakukan. Untuk mencintai 
duniaku. " 

"... Aku tidak ingin membaca banteng semacam itu! Saya selesai dengan Anda!" 

Sho menyerbu keluar dari ruang obrolan, dan Akira pergi tanpa sepatah kata pun. 
Kemudian, dia masuk sebagai Raja Iblis Kerajaan dan memasuki ruangan tempat salah satu 
penasihatnya duduk. Seorang gadis bernama Ren Miyaoji. Prima donna permainan, yang 
lebih populer daripada karakter lainnya. 

"Terima kasih atas kerja kerasmu, Ren." 

Akira berbicara dengannya, tetapi tentu saja, dia tidak menanggapi, Ren hanyalah karakter 
video game yang tidak bernyawa. Seolah ingin mengenang, Akira bergumam: "Banyak yang 
telah terjadi beberapa tahun terakhir ini. Semua pemain yang menyerang Kastil Tanpa 
Tidur, pergi ke tempatmu, mengadakan pesta penyerbuan yang aneh ini. Anda dibombardir 
dengan pesan surat cinta ... " 

Ada pertempuran di Istana Tanpa Tidur di sana-sini, tetapi kebanyakan dari mereka 
diperlakukan sebagai pesta atau acara, daripada pengepungan besar-besaran. Beberapa 
menyerang Benteng dengan segala niat untuk menjatuhkannya, tetapi biasanya 
dihancurkan dalam waktu satu jam. Setelah itu, pertempuran memperebutkan Kastil Tanpa 
Tidur menjadi alasan untuk pesta besar. Pemain berlari ke penasihat favorit mereka, 
beberapa membantai pemain penyerang dari belakang, dan beberapa menggunakan 
kembang api mereka untuk pamer. 

"Itu yang terbaik... Seperti nyala api yang menderu-deru. Itu menyenangkan. " 

Bisikan Akira tidak ditujukan untuk siapa pun secara khusus, tapi dia memberitahu dunia 
itu sendiri bagaimana perasaannya. 

"Kamu pasti lelah, ya? Istirahat. Saya pikir saya akan ... melakukan hal yang sama. " 

Ekspresi Ren tidak berubah; dia hanya duduk diam. Melihatnya seperti ini, air mata jatuh di 
pipi Akira karena frustrasinya terhadap dirinya sendiri. 

"Tapi Ren. Aku akan datang kembali. Kepadamu. Jadi ... Tunggu aku. " 

Dengan itu, Akira meninggalkan arena yang sudah dikenalnya. 

Maka, dunia Akira Ono berakhir. Ia akan membutuhkan beberapa tahun lagi untuk bangkit 
kembali dan merekonstruksi dunia lain. Tren dunia online berubah dari hari ke hari, selalu 
berubah. Bahkan Mizi, raksasa yang tak terhentikan, tidak bisa lepas dari pergeseran 
waktu. Saat semua orang terlempar ke arus waktu yang bergolak, Akira, juga, seperti 
sehelai daun yang mengambang di permukaannya. 
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Bertahun-tahun kemudian, ketika daun itu melonjak lagi ... ia mendarat di tanah, berakar, 
bertunas, dan akhirnya memicu fenomena di seluruh dunia. Sesuatu yang belum diketahui 
Akira. 
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Volume 3 Chapter 5 - Afterword 

Nota bene 
Terima kasih telah mengambil Demon Lord volume 3, Coba lagi! Kurone Kanzaki, 
penulisnya, di sini. Akhirnya, edisi baru telah mencapai jumlah jilid terbitan aslinya! Butuh 
beberapa saat untuk sampai sejauh ini, tapi menurut saya isinya jauh lebih kuat sekarang! 
Ini hanya dimungkinkan oleh dukungan Anda. Terima kasih banyak. 

... Dan saya menulis salam resmi ini pada bulan April, sementara volume ini akan disimpan 
di rak pada bulan Mei. Kami melihat penasihat lain muncul, bagaimana Anda menyukainya? 
Dia akan membuat dunia Raja Iblis, Coba Lagi! jauh lebih kacau. Aku senang menulis 
padanya, lebih dari apapun. Dia tidak memiliki lintasan atau perintah apa pun tentangnya. 
Dia bebas, dan dalam arti tertentu, dia sudah di luar kendali saya. Saya berharap dia 
merobek segalanya dengan tindakan tak terduga datang volume 4. Raja Iblis akan lebih 
sakit kepala. 

Pada saat volume ini diterbitkan, saya yakin putaran kedua pengumuman telah dibuat 
untuk anime. Dan susunan pengisi suara yang luar biasa ...! Saya mulai khawatir jika tim 
anime benar-benar tetap dalam anggaran mereka. Biarkan saya merobek dompet Velcro 
saya di sini ... 

Bagaimanapun, anime akan tayang perdana musim panas ini. Dengan semua anime lain 
yang keluar di musim panas, ini akan menjadi sangat menyenangkan. Sementara itu, saya 
yakin saya akan menulis di kamar kecil saya. Ketika saya pergi keluar, saya berjalan-jalan, 
makan di Osho (restoran ramen rantai), atau pergi ke supermarket ... Saya menjalani 
kehidupan sebagai suami yang tinggal di rumah. Yah, sepertinya tahun damai lainnya 
menulis tentang Raja Iblis ini untukku. 

Bab-bab di volume 4 belum pernah diterbitkan sebelumnya. Aku ngeri membayangkan 
masalah apa yang akan ditimbulkan oleh tersangka kami yang biasa ke Animania dan 
wilayah Hellion. 

Saya berharap dapat melihat Anda semua di volume berikutnya, atau mungkin di anime. 
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