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Bab Tujuh: Kekuatan Bertabrakan 
Pemimpin Militer dan Desa Rabbi -- Bagian 1 

Harts membuka matanya, pandangannya dihiasi dengan pancaran sinar matahari yang 
menembus puncak pohon dan melalui jendela. Dia mendapati dirinya di seprai putih, 
menatap langit-langit yang bersih. 

(Aku masih hidup ...) Harts menyadari ketika berbagai fragmen ingatan diputar ulang di 
benaknya. Apa yang dimulai dengan bentrokan Tzardom dan para pemuja setan menjadi 
medan pertempuran yang mengerikan, bahkan menyeret iblis kuno dan malaikat tiruan ke 
dalam campuran. (Kakiku ...) Dia dengan hati-hati mencoba menggerakkan kakinya, hal 
yang sama memungkinkannya untuk berlari melalui banyak medan perang dan 
menghancurkan musuh yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk menemukan bahwa dia 
bisa merasakan keduanya. Dia memiliki ingatan yang jelas tentang mereka yang 
dihancurkan, tetapi sekarang dia tidak merasakan sakit. Bahkan tidak nyeri tumpul yang 
sering dia rasakan yang sepertinya menandakan penuaan yang tak terhindarkan. (Apakah 
ini miliknya melakukan, juga ...?) Sebuah getaran menjalar di punggungnya saat dia 
mengingat peristiwa yang melibatkan pria yang menghancurkan piala Tzardom dengan 
petir yang menyerupai murka ilahi. Orang yang sama yang meledakkan malaikat tiruan 
yang sangat kuat itu dengan satu pukulan. 

(Tidak heran dia menyebut dirinya Raja Iblis ...) Harts menyeringai mencela diri sendiri. 
Dia benar -- benar Raja Iblis. (Tidak ada yang percaya rumor seperti itu. Bahkan aku tidak 
memedulikan mereka.) Dia hanya pernah menganggap Raja Iblis sebagai sosok samar yang 
mencoba mengeluarkan kekuatan musang dari Luna atau Nyonya. Orang rendahan seperti 
itu merajalela di setiap waktu atau tempat. Para seniman penipuan itu ditakdirkan untuk 
tujuan tragis, entah menghilang dari pusat perhatian atau dunia ini sama sekali. Namun kali 
ini, segalanya berbeda. 

(Dia adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Malaikat Jatuh Lucifer telah kembali dari alam 
mitos ...) Awan gelap menyapu Harts. Bukan dia, atau siapa pun pada saat ini, yang bisa 
membayangkan apa artinya ini bagi Holylight. Selain itu, dia memiliki sesuatu yang lebih 
menekan pikirannya. (Saya tidak berpikir ada yang bisa menghentikan mereka ...) Holy 
Maiden Luna telah membangkitkan potensinya dan mengalahkan iblis yang kuat itu. 
Dikombinasikan dengan pengaruh politik Nyonya, kekayaan yang melimpah, dan koneksi 
yang kuat, bagian timur dan selatan Holylight sama baiknya dengan milik mereka. Raja Iblis 
sendiri lebih dari sekadar menutupi kurangnya pasukan mereka. Harts tidak memiliki 
keraguan dalam benaknya bahwa gabungan semua pria terbaiknya akan menjadi debu 
dalam sekejap mata dengan kekuatan supernatural yang berjalan dan berbicara yang 
menyebut malaikat tiruan sebagai 'sebongkah logam'. (Apa yang bisa saya lakukan ...?) Dia 
memegang takdir tidak hanya untuk seluruh klannya, tetapi juga dari setiap bangsawan 
militeristik dan keluarga mereka di tangannya. Harts duduk dan memejamkan mata untuk 
merenung. Ini bukan masalah dengan solusi sederhana. 
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Saat itu, pria dengan solusi seperti itu mengetuk pintunya secara ritmis. 

"Hei, orang tua. Bagaimana perasaanmu? " 

"Sir Tahara, apakah itu ...? Saya merasa sangat sehat, terima kasih. " 

"Senang mendengarnya. Bagaimanapun juga, Anda harus memimpin seluruh pasukan 
dengan tangan itu. " 

Akhirnya, Harts menyadari bahwa lengannya yang bengkok sudah sembuh seperti baru. 
Dia terlalu asyik dengan kenyataan bahwa kakinya yang terpercaya telah disembuhkan. 
(Lenganku juga ...?) Pada titik ini, rasa takut yang tertunda melingkupi Harts. Kekuatan 
macam apa yang bisa memberikan penyembuhan luar biasa seperti itu? 

Merasakan itu, Tahara dengan acuh tak acuh menjawab, "Kami punya dokter yang bagus. 
Nya bahwa kecenderungan samping, dia tahu bagaimana untuk memperbaiki orang." 

"Dokter..." 

"Teman lamamu Sambo dirawat di sini juga." 

"Sekarang kau ... sebutkan ..." Pada saat itu, Harts tidak tahan dengan kenyataan bahwa dia 
berhutang budi kepada Nyonya, musuh politiknya. Sekarang, dia menyadari bahwa dia 
berhutang budi kepada seseorang yang jauh lebih berbahaya. "Saya punya beberapa 
pertanyaan untuk Anda, Pak." 

"Hm? Jika saya mendapatkan jawabannya, saya akan memberikannya kepada Anda. " 
Tahara menyalakan rokok di mulutnya tanpa menunjukkan sikap di samping tempat tidur. 

"Seberapa jauh kudeta Anda ...?" 

"Itu benar-benar pemecah kebekuan," jawab Tahara dengan seringai yang sama dan 
menghisap rokoknya, meskipun Hart menusuk. pertanyaan. 

Harts mengamati ekspresi dan gerakan Tahara dari menghirup hingga menghembuskan 
napas, tetapi dia adalah potret ketenangan. Harts, seorang ahli strategi yang terampil, 
sekarang yakin akan satu hal. (Kudeta bukanlah hal yang luar biasa bagi mereka ...) 
Faktanya, sepertinya itu adalah kejadian sehari-hari, atau begitulah pikir Harts. Mereka 
mengambil alih pemerintahan dengan sikap yang sama seperti makan sarapan di pagi hari. 
Mengapa tidak ada orang yang sarapan pagi? Harts juga merasa bahwa dia tidak akan 
mendapatkan apa-apa dengan mencoba menggertak atau berurusan dengan Tahara. 

Lebih tepatnya, Tahara tidak memiliki tujuan muluk-muluk seperti kudeta. Dia hanya tahu 
bahwa tidak mungkin Raja Iblis dari Kekaisaran akan tetap puas menjalankan desa 
terpencil. Ambisinya yang tak terpadamkan akan beralih ke seluruh dunia cepat atau 
lambat. Itu juga motif Hakuto Kunai untuk mengamankan setiap dan semua kekuatan dan 
mempertahankan apa yang dia rebut, kemudian memperluas kekuasaannya dengan 
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menggunakan apapun yang dimilikinya sebagai batu loncatan. Dalam semua pengertian 
istilah, kudeta akan menjadi hal sehari-hari bagi Tahara. 

"Tidak perlu membesar-besarkan hal-hal yang tidak proporsional, orang tua," candanya. 
"Tidakkah kamu tahu bahwa air mengalir di jalur yang paling tidak resistan ...?" Tiba-tiba, 
seringai Tahara terhapus. Baginya, Raja Iblis mendapatkan kekuatan adalah hal yang tak 
terhindarkan. 

Harts kagum dengan keberanian Tahara. "Apa yang kamu rencanakan ... lakukan dengan 
negaraku ...?" dia bertanya dengan gigi terkatup. 

"Jangan tanya saya. Sekretaris punya rencananya sendiri, "jawab Tahara seperti biasa. Dia 
tidak menolak untuk menjawab, tapi sama sekali tidak memahami keseluruhan rencana 
Raja Iblis ... atau begitulah yang dia pikirkan. Pada kenyataannya, Raja Iblis tidak memiliki 
strategi atau pemikiran yang rumit di sini. Tidak ada sama sekali. Bahkan Tahara tidak bisa 
menyimpulkan apa yang tidak ada. Faktanya, perasaan tertinggal dalam kegelapan hanya 
mempercepat perkiraan Tahara yang berlebihan tentang Raja Iblis. Jika Raja Iblis 
mengetahui semua ini, dia akan memohon Tahara untuk bersantai. 

"Saya akan mengubah pertanyaan saya ..." kata Harts. "Bagaimana menurut Anda, Pak?" 

"Hah? Saya? Saya hanya ingin Malaikat Agung saya hidup dalam damai, "jawab Tahara 
dengan wajah lurus. 

Harts benar-benar bingung. "Hebat ... Malaikat? Apakah itu seharusnya menjadi metafora? 
Atau nama kode? " 

"Ini ... adikku." Kata Tahara, menatap ke kejauhan dengan senyum lembut. Ekspresinya 
menjadi lebih geli saat dia membayangkan reuni dengannya. Bahkan wajah poker Tahara 
yang terkenal tidak memiliki peluang melawan pemikiran adik perempuannya. 

"Kakakmu ... Malaikat Agung? Apakah Anda mencoba untuk mengusir saya? Beri saya 
jawaban langsung, Pak. " 

"Saya, bung. Itu jawaban paling lurus yang pernah ada. Hanya dia yang saya punya, "kata 
Tahara, hampir tersinggung. Sebenarnya, dia tidak memiliki tujuan lain dalam hidup selain 
adiknya Manami untuk menjalani kehidupan yang damai. Agar adiknya bisa hidup nyaman 
dan damai, dia harus membuat aturan ketat di Holylight. Dia bangga dengan semua proyek 
konstruksinya karena mereka akan memfasilitasi kemudahan dan kenyamanan bagi 
saudara perempuannya. Selain itu, wajar jika Tahara berjuang untuk menguasai dunia ini 
dan semua bangsanya tanpa benih pemberontakan untuk memaksimalkan keselamatan 
Manami. 

"Saya tidak mengerti ... Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, Sir ..." Harts 
menggelengkan kepalanya, kelelahan. Dia bahkan tidak tahu apakah Tahara mencoba 
untuk menyesatkannya atau mengabaikan topik itu. Sebagai orang berkepala dingin, Harts 
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tidak bisa memahami dengan baik bahwa Tahara ingin membangun pemerintahan satu 
negara di dunia hanya untuk saudara perempuannya. Bahkan jika Tahara mengatakannya 
secara langsung, itu hanya akan membuat Harts semakin bingung. 

"Saya mengirim seseorang untuk orang tua Sambo. Santai saja sampai Anda dijemput. 
Cobalah pemandian umum. " Tahara keluar dari kamar dengan lambaian tangan. 

Harts hampir tidak mengerti apa yang dikatakan Tahara. Dia tidak memiliki konsep 
'pemandian umum', dan tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya atau bagaimana dia 
bisa bersantai di dalamnya. (Sungguh orang yang sulit dipahami ... Tapi dia adalah tangan 
kanan Raja Iblis Lucifer, tanpa keraguan. Dia berbicara tentang Sambo dengan agak akrab 
...) Harts menatap ke luar jendela, dan benar-benar kehabisan tenaga, dia menghela nafas 
panjang. Dia mencari gangguan di luar, tapi menemukan pemandangan yang paling 
menakjubkan. "Apakah saya benar-benar di dalam desa Rabbi ...?" dia bergumam pada 
dirinya sendiri. Sejauh yang dia ingat, desa itu adalah pemukiman Bunnies yang sunyi di 
tengah gurun yang tidak menghasilkan buah. Itu selalu menjadi tanah ditinggalkan yang 
mirip dengan tanah bangsawan militeristik. Tapi sekarang, jalanan sudah ramai dengan 
orang, barang, dan lalu lintas kereta yang panik di pelabuhan perdagangan yang bonafid. 
Harts melihat ke kejauhan di luar perbatasan desa untuk menemukan rangkaian gerbong 
yang membentang ke cakrawala, masing-masing penuh dengan muatan. "Apa yang terjadi 
di desa ini ...?" 

Ketukan lembut datang dari pintu, dan masuklah sosok di balik metamorfosis desa: 
permaisuri masyarakat kelas atas, Nyonya sendiri. 

Bagaimana lukamu? 

"...Jauh lebih baik." 

"Aku senang kamu baik-baik saja. Saya mendengar Anda bertarung dengan gagah berani. " 

Harts tidak menanggapi, tapi menunduk sambil berpikir. Jika Nyonya membuat komentar 
seperti itu pada pertemuan mereka sebelumnya, Harts akan menganggapnya sebagai 
sarkasme. Kali ini, bagaimanapun, itu terdengar asli. Selain itu, Harts menyadari bahwa 
Nyonya telah kehilangan banyak berat badan sejak terakhir kali dia melihatnya. Harts juga 
seorang ningrat. Dia memiliki cukup etiket sosial untuk secara halus memuji penampilan 
atau pakaian wanita, tetapi penampilan Nyonya telah berubah terlalu dramatis. Siluetnya 
yang sangat besar, yang sebelumnya membanjiri siapa pun yang dia hadapi, ternyata 
menjadi sangat kurus. Dia yakin bahwa dia akan menjadi bahan pembicaraan di pesta jika 
dia pernah kembali ke masyarakat kelas atas dengan fisiknya yang sekarang. Harts hanya 
bisa mengingat kata yang digunakan bawahannya untuk menggambarkan langkah Nyonya: 
'rehabilitasi.' Apakah dia terlalu sakit untuk makan? 

"Maafkan gangguan saya ... Tapi apakah Anda baik-baik saja, Madam?" 
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Nyonya yang tanggap segera menangkap implikasi Harts. Dia membawa kipasnya ke 
mulutnya saat sebuah senyuman muncul. Dia praktis memujinya karena kehilangan begitu 
banyak berat badan. Komentar itu lebih berbobot dari Harts, yang melambangkan sikap 
kasar. "Saya sangat sehat, jangan khawatir. Yu memeriksaku setiap hari. " 

"Saya melihat..." 

Keheningan yang lama menyelimuti ruangan. Pasangan itu selalu berada di tenggorokan 
satu sama lain, yang sebenarnya tidak kondusif untuk obrolan ringan. Sementara Harts 
memiliki sejuta pertanyaan untuk Nyonya, dia dengan keras kepala menolak untuk 
berbicara terlebih dahulu. Biasanya, keheningan akan tetap ada sampai salah satu dari 
mereka meninggalkan yang lain, atau sampai mereka memulai a rentetan komentar 
sumbang. 

Hari ini, bagaimanapun, Nyonya diam-diam memulai percakapan. "Terima kasih telah 
melindungi Luna kecil ..." 

"Tidak perlu terima kasih, Nyonya. Saya diharapkan untuk melindungi para Holy Maiden, 
"balas Harts. Padahal, Harts hanya memenuhi kewajibannya dengan berjuang melindungi 
Luna. Dia pasti tidak mengharapkan pujian atau terima kasih dari siapa pun untuk itu. 

"Saya masih ingin berterima kasih. Dia adalah teman baikku. " 

Mata Harts membelalak. Dia mengira Nyonya akan menyangga Luna sebagai simbol boneka 
untuk kudeta mereka, tetapi tidak menyebut Luna sebagai teman. Dia tidak bisa membantu 
tetapi mengingat bagaimana Luna menghadapi iblis raksasa untuk melindungi seorang 
teman lama. Pikiran ini hanya membuat segalanya lebih sulit bagi Harts. Dorongannya 
untuk menghentikan pencarian ambisius mereka akan kekuasaan semakin memburuk. 
"Seorang teman, katamu ... Apa yang kamu rencanakan dengan demi-human?" 

"Little Eagle, maksudmu? Dia diseret ke seluruh desa sekarang. Luna kecil benar-benar 
ingin memamerkannya kepada semua orang. " Nyonya itu terkikik, teringat betapa 
bangganya Luna saat pertama kali membawa Eagle ke Hot Springs Resort. 

"Hubungan kami dengan Tzardom hanya akan memburuk. Kasus terburuk, akan ada 
perang. " Saat dia mengatakan ini, Harts menyesalinya. Ini bukanlah topik yang ingin dia 
bicarakan sama sekali. Pertanyaan yang benar-benar ingin dia tanyakan adalah apa yang 
Raja Iblis dan permaisuri sebelum dia ingin lakukan dengan negara ini. 

Sangat mengejutkan, Nyonya memberinya sesuatu yang mendekati jawaban. "Saya tidak 
tahu apa-apa tentang perang. Aku hanya melayani keinginan Raja Iblis. " 

"Begitulah cara untuk mengatakannya. Anda membuatnya terdengar seperti Anda 
menganggap dia tuan Anda ... " 

"Siapa di antara kita yang bisa melawan Malaikat Jatuh?" 
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"Aku---" Harts tersedak kata-katanya. Setelah menyaksikan kekuatan supernatural Raja 
Iblis, dia tidak bisa membayangkan bahkan satu cara di mana dia bisa menentang pria itu. 
Bahkan jika dia hanya mempertimbangkan kekuatan Raja Iblis dalam pertempuran, dia 
gagal membayangkan kekuatan apa pun yang bisa melawan. Kecuali kembalinya Cahaya 
Agung yang berperang melawan Lucifer di dunia di masa lalu, segala bentuk perlawanan 
tampak sangat sia-sia ... Tapi itu terjadi di dunia mitos, jauh dari kenyataan. "Apa yang akan 
dia lakukan dengan negara ini? Bagaimana dia akan mengaturnya ...? Apakah Anda tidak 
takut, Nyonya? " 

"Aturan, katamu ...?" Nyonya membayangkan bangsa di bawah pemerintahan Raja Iblis. Dia 
membayangkan sumur di setiap pemukiman, orang-orang bersukacita karena tidak perlu 
khawatir tentang air lagi. Pekerja yang pergi ke pemandian umum setiap malam, membilas 
kelelahan bersama dengan kotorannya. Kemudian dia membayangkan proyek konstruksi 
yang luas mencapai setiap sudut Holylight. Jantungnya berdetak lebih cepat saat 
membayangkannya. Seolah-olah dia hidupsebuah mitos. Mempertimbangkan masa depan 
semacam itu sebagai kenyataan, Nyonya tidak bisa percaya betapa putus asa dia 
merasakan tubuhnya yang menggemukkan belum lama ini. Apa yang biasa dia anggap 
sebagai kutukan telah mengerut dalam kesakitan, meneriakkan nyanyiannya seperti nada 
yang anggun di telinga Nyonya. Dia siap menyambut pemerintahan Raja Iblis dengan 
tangan terbuka hanya berdasarkan faktor itu, belum lagi penghapusan kemiskinan yang 
pasti akan terjadi. 

"Begitu ... Bangsa yang sangat berkembang," jawabnya setelah beberapa saat 
mempertimbangkan dengan cermat. 

Harts tidak mengharapkan jawaban itu. "Berkembang...? Di tangan Raja Iblis? Malaikat 
yang jatuh?" Apakah Nyonya sudah gila? "Maafkan aku karena berkata begitu, tapi 
sepertinya kamu tidak tahu sejarahmu. Di masa lalu, Malaikat Jatuh menguasai malam, 
menciptakan dunia neraka tempat Hellions berkembang. Orang-orang merindukan cahaya, 
lama menunggu pagi yang akan datang. " 

"Pernahkah kau melihat dunia itu dengan matamu sendiri, Harts?" 

"Konyol. Saya berbicara tentang masa ketika para dewa--- " 

"Saya tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang mungkin telah terjadi... Apa? Puluhan 
ribu tahun yang lalu? Saya percaya apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. " 
Tanggapan Nyonya menyengat Harts. Dia selalu mengandalkan orang-orang yang dia lihat 
dan percayai atas kemauannya sendiri, terlepas dari status atau kekuatan mereka, dan 
telah selamat dari medan perang yang mematikan bersama mereka. Dia bertahan hidup 
dengan mempercayai orang yang tepat dengan hidupnya. "Jika saya akhirnya membayar 
untuk keputusan itu," lanjut Nyonya, "Saya tidak punya siapa pun untuk disalahkan kecuali 
diri saya sendiri." 

Harts menatap Madam. Terlepas dari nadanya yang terkumpul, ekspresinya bersinar 
dengan tekad --- hasrat yang menggantikan perhitungan untung atau mempertahankan 
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diri. (Mengapa harus semua dari mereka menjadi begitu sulit untuk ditangani ...?) Harts 
menghela nafas panjang, haus akan segelas anggur yang kuat. Pertama dia tergerak oleh 
Luna untuk menyelamatkan temannya, lalu tangan kanan Raja Iblis menjatuhkan bom 
'Malaikat Agung', dan sekarang Nyonya telah memukulnya dengan sentimen yang bodoh, 
namun tak terbantahkan yang mencerminkan keyakinan intinya sendiri. Harts mulai 
merasa seperti badut, dan hampir tertawa terbahak-bahak melihat betapa lucu semua itu. 
(Apa gunanya melawan mereka ...?) Tekadnya goyah. Pada kenyataannya, bangsawan 
militer tinggal di tanah yang tidak menguntungkan, dan harus tetap waspada terhadap 
kemungkinan invasi dari Bangsa Utara. Mereka tidak punya urusan untuk ikut campur 
dalam konflik utama. Betapapun miskinnya mereka, para bangsawan militer harus 
memanen dan menyimpan untuk musim dingin yang mematikan di depan. 

Harts turun dari tempat tidurnya dan berdiri memandang ke luar jendela. Keramaian dan 
hiruk pikuk jalanan terdiri dari manusia, kelinci, dan demi-human, semuanya akur secara 
alami. Itu bukanlah pemandangan yang bisa dia lihat di mana pun di Holylight sebelum ini. 
"Dia menerima demi-human, apakah dia ...?" Sembur Harts, sebagian karena keheningan 
antara dirinya dan Nyonya semakin tidak nyaman. 

"Firebrands juga." 

"Kalau begitu Iblis dan Hellbeasts, kurasa !? Apa ini selain kembalinya penguasa malam? " 
Harts menggeram, agak sembrono. Jika sebuah mitos akan menjadi kenyataan, dia tidak 
tahu apakah dia harus meratapi atau hanya tertawa dan menerimanya. 

"Jika Anda begitu mengkhawatirkan hal itu," Nyonya mengusulkan, "mengapa Anda tidak 
melihat sendiri seperti apa aturannya? Jawabannya ada di depan Anda. Tidak perlu 
dokumen sejarah apa pun. " 

"Kamu membuatnya terdengar sangat mudah ..." Harts menggerutu, tapi tidak bisa 
melawan proposal dengan sesuatu yang substansial. Seolah-olah ibunya telah 
memberitahunya dengan tawa untuk berhenti berteori tentang segala sesuatu di atas 
kertas dan melangkah keluar dari kamarnya sendiri. Pastinya, Nyonya adalah salah satu 
dari sedikit orang di negeri ini yang bisa begitu blak-blakan dengan Harts, pemimpin 
bangsawan militer. 
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"Kereta yang melaju di luar ... Apakah itu semua yang Anda impor?" 

"Itu benar," jawab Nyonya. "Banyak bahan konstruksi, perlengkapan rekreasi, kain, 
aksesori ..." 

"Sepertinya kau siap menghabiskan seluruh hartamu padanya... Rupanya, Malaikat Jatuh 
unggul dalam hal wanita menawan. Memang, bagian itu telah ditinggalkan dari sejarah. " 

Tidak terpengaruh oleh sindiran Hart, Nyonya dengan acuh tak acuh membuat lamaran. 
"Jika Anda mau, saya akan dengan senang hati mengajak Anda berkeliling desa." 

(Apa yang dia rencanakan ...!?) Pikir Harts. Sang Nyonya adalah sosok yang terlalu penting 
untuk ditawarkan dirinya sebagai pemandu wisata belaka, terutama untuk saingan 
politiknya yang tersumpah. Itu adalah langkah berbahaya di pihaknya, dan mungkin 
memberi isyarat kepada siapa pun dari Holylight bahwa Nyonya telah bergabung dengan 
Harts. Masyarakat bangsawan adalah zona perang status dan penampilan. Satu langkah 
yang salah, tidak peduli sekecil apa pun, dapat menyebabkan seorang bangsawan 
kehilangan semua yang mereka usahakan. Harts menoleh ke Nyonya, mencoba menggali 
inti permasalahan. "Nyonya House Butterfly yang terkenal sebagai pemandu wisata saya? 
Itu akan menjadi kisah yang bagus untuk dibawa pulang. " Dia mengulangi proposalnya, 
memastikan dia memahami implikasi dari tawaran semacam itu. 

"Oh, aku selalu berpikir kamu agak tidak peka, tapi sepertinya kamu memiliki titik lemah." 
Nyonya itu tertawa, seolah memberi tahu Harts bahwa dia sangat sadar. Harts, di sisi lain, 
terkejut. "Saya yakin Anda tidak ingin terlihat seperti itu . Saya sudah menyiapkan 
beberapa hal agar Anda bisa membuat diri Anda rapi. Temui saya di luar saat Anda siap, 
"perintah Nyonya dan meninggalkan ruangan. Begitu dia melakukannya, banyak pelayan 
masuk ke ruangan dengan segala macam pakaian dan aksesoris di tangan. Kyon dan Momo 
ada di antara mereka. 

"Dia sudah siap ... Silakan keluar dari kamar, setelah Anda menyerahkan apa yang Anda 
miliki. Pria di utara tidak membutuhkan wanita untuk membantu mereka berubah. " 

Banyak bangsawan memiliki pelayan wanita yang melayani mereka di setiap kesempatan, 
dari mengganti pakaian hingga memberi makan mereka, tetapi tidak dengan bangsawan 
militer. Faktanya, mereka mengandalkan bahkan milik mereka istri dan anak-anak untuk 
memberikan kontribusi yang berarti. Setiap kali ada invasi, kekeringan, atau front dingin, 
mereka semua berbagi nasib yang sama, dengan satu atau lain cara. Masing-masing dari 
mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Apa gunanya seseorang jika para 
bangsawan memperlakukan mereka seperti dekorasi interior? Selain itu, membuat marah 
seorang wanita utara, yang berkelahi, memasak, dan membesarkan anak-anak, 
mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan. Sementara bangsawan militeristik 
sering dipandang rendah sebagai biadab, kebanyakan dari mereka adalah suami dan ayah 
yang luar biasa. Ini mungkin menjadi faktor yang berkontribusi mengapa wanita yang tidak 
tahu harus pergi ke mana sering berada di Holylight utara. 
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"Permisi." Para pelayan dengan patuh meninggalkan ruangan, kecuali Kyon dan Momo. 
Mereka mengenakan peralatan pertanian hari ini sebagai pengganti setelan kelinci mereka, 
tetapi masih terlihat menggemaskan seperti biasanya. 

"Bisakah kalian berdua tinggalkan aku? Anda tidak perlu membantu saya dengan apa pun. " 

"Kami hanya akan mengambil pakaian yang Anda kenakan ... Hoppity." 

Kami akan mencucinya, hippity. 

Karena ini adalah pertemuan pertamanya dengan Bunnies, Harts mengangkat alis pada 
slogan mereka. "Tidak... aku akan mencuci sendiri. Orang utara menjaga diri mereka 
sendiri. " 

The Bunnies tidak berani, baik secara alami atau karena mereka tidak peka dengan 
berinteraksi dengan karakter yang (dalam lebih dari satu cara) sangat luar biasa. 

"Mencuci lebih mudah jika kita melakukannya bersama ... Hoppity." 

"Sekarang lepaskan, Kakek. Hippity. " 

"T-Tunggu sebentar ... Hei, kamu!" Harts memprotes, tapi Momo muncul di belakangnya 
dan melepaskan gaun rumah sakitnya. Tubuh bagian atasnya tiba-tiba terungkap, 
menunjukkan otot-otot yang mengeras tidak sesuai dengan usianya. Pada usia lebih dari 
enam puluh tahun, tubuhnya lebih baik daripada kebanyakan pria di masa jayanya. 

"Kamu memiliki banyak bekas luka, Kakek ... Hoppity." 

"Gila, hippity ..." 

Tubuhnya penuh dengan luka dan bekas luka, masing-masing sudah tidak asing lagi bagi 
Harts. Kebanyakan pria mungkin memiliki satu atau dua kisah perang yang dilebih-
lebihkan dan dengan bangga membanggakan kisah mereka. Baik atau buruk, Harts 
kekurangan bakat apa pun kecakapan memainkan pertunjukan. Sementara dia unggul 
dalam memimpin dan mengumpulkan dukungan tak tergoyahkan dari anak buahnya, dia 
tidak seperti pahlawan yang dinyanyikan dalam sejarah yang menjungkirbalikkan seluruh 
bangsa dengan pidato untuk mendapatkan dukungan dan menyebabkan perubahan besar 
di dunia. Dia adalah tipe orang yang berbicara melalui pekerjaannya. 

"Mereka sudah tua ... Tidak ada yang terluka lagi." Harts memilih satu set pakaian polos dan 
memakainya. Punggungnya yang terluka memancarkan rasa kesepian yang menyedihkan 
dan kehilangan teman. Kedua kelinci itu merasakan rasa empati yang aneh terhadap Harts. 
Banyak kelinci terpaksa meninggalkan desa Rabbi karena kekeringan yang tak kunjung 
usai dan harga Batu Mantra yang terus meningkat. Sementara Luna telah secara drastis 
menurunkan pajak mereka atas pemerintahannya, populasi yang hilang tidak pernah diisi 
kembali. Mereka adalah desa demi-human. 
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"Ini akan terlihat lebih baik untukmu, Kakek." Kyon mengambil jaket dan 
mengacungkannya padanya. 

"Hm?" 

Sambil menggerakkan telinga kelincinya, Momo menemukan celana yang cocok dengan itu. 
"Bagaimana dengan ini?" dia bertanya. 

"Kelihatan bagus!" 

"Tunggu sebentar," sela Harts. "Saya terlalu tua untuk itu. Saya sangat puas dengan ini. " 

Lihat kalung keren ini! 

"Tidak perlu terlihat terlalu cantik, banyak macan kumbang sekarang." 

Harts menyadari bahwa beberapa hal yang mereka katakan telah memudar dari bahasa 
daerah, tetapi dia tidak menyebutkannya. Masalah yang lebih besar adalah keberanian 
mereka. (Jadi ini Kelinci,) pikir Harts. (Saya hanya mendengar bahwa mereka ahli dalam 
menanam wortel ...) Harts tidak tahu keterampilan lain apa yang mereka miliki, apa yang 
disukai atau tidak disukai spesies mereka, dan tidak pernah peduli untuk mengetahui 
sebelumnya. Sebagai pemimpin bangsawan militer, dia tidak pernah punya kamar di 
piringnya. Satu-satunya demi-human lain yang dia temui, yang jumlahnya sangat sedikit, 
adalah pejuang menakutkan yang dia temui di medan perang. Sementara itu, sepasang 
kelinci dengan cepat mengganti Harts dengan set pakaian baru. "A-Apa yang kamu lakukan 
..." Harts secara lisan menegur mereka, tapi tidak menghentikan mereka secara fisik, jangan 
sampai dia melukai mereka. Yang terpenting, dia berada di tanah milik Perawan Suci Luna. 
di bawah iklim saat ini. 

Saat Harts menjadi tidak bisa bergerak, kelinci dengan bersemangat selesai mengubahnya 
dan mengagumi hasil karya mereka. 

"Sempurna ... Hoppity!" 

"Le-Lezat ... Umpan macan kumbang yang lezat!" 

Sementara Harts tidak bisa mengikuti apa yang gadis-gadis itu maksudkan, dia tidak bisa 
tidak kagum pada bayangannya di cermin. Tidak ada lagi seorang ksatria tua yang kasar, 
tapi seorang pria yang berbudi luhur. Bunnies entah bagaimana menata rambutnya selain 
mengganti pakaiannya. Dia tidak lagi marah, tapi hanya kagum. 

"Baik ..." gumamnya. "Beberapa kesempatan membutuhkan gaun seperti ini, kurasa." 
Selama beberapa dekade, Harts tidak pernah peduli dengan penampilannya. Di sebuah 
desa yang jauh dari tanahnya, dia merasa bisa minta diri seharian untuk berdandan. 

"Kami akan membawamu ke Madam ... Hoppity." 
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Hippity, hippity! 

Pasangan periang itu membawa Harts keluar dari Rumah Sakit Lapangan. Dia tercengang 
oleh dinding dan lantai bangunan yang rata sempurna, serta peralatan misterius yang dia 
lewati, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apa pun. Sambo sudah menceritakan semuanya 
tentang itu. 

Nyonya, yang telah menunggu di luar pintu masuk, melebarkan matanya saat melihat 
Harts. Ksatria tua itu telah membersihkan diri dengan baik, menyempurnakan 
kehadirannya yang menakutkan yang sepertinya selalu membuat orang-orang meluruskan 
punggung mereka saat menghadapinya. "Siapa pria tampan ini ...?" dia bercanda. "Tidak 
ada yang bisa menandingi selera mode beberapa gadis muda untuk membuat orang tua 
menjadi lebih baik. Kerja bagus, kalian berdua. " 

"Hore! Nyonya menyukainya, hippity! " 

"Aku ingin makanan enak nanti, hoppity." 

Harts hanya bisa terkekeh melihat kejadian itu. Ada pepatah lama di Jepang yang berarti 
'tiga wanita membuat pesta,' tetapi masing-masing dari mereka tampaknya mampu 
melakukannya sendiri. 

"Bolehkah kita?" tanya Nyonya Harts. "Kamu dan aku akan berkencan kecil. Ada pertama 
kali untuk semuanya, bukan? " dia terkekeh. 

"Berapa kali neraka bisa membeku ...?" Harts membalas dengan rasa pasrah. Pertama 
pertemuan dengan Fallen yang sebenarnya Angel Lucifer, dan sekarang ini. Ke mana pun 
takdir menuntunnya sekarang, Harts akan mengikutinya. 

Pemimpin Militer dan Desa Rabbi -- Bagian 2 

Harts dan Nyonya berjalan ke jalan dan segera disambut oleh kerumunan orang. Kecuali 
Yahooo, Holylight bagian timur sebagian besar merupakan gurun tandus. Tidak pernah ada 
tempat lain yang menarik banyak orang. Mengikuti jalan Nyonya yang santai dan anggun, 
Harts mengamati sekelilingnya. Proyek konstruksi sedang dilakukan di seluruh desa, 
masing-masing berjalan cukup cepat untuk mempertahankan awan debu. 

(Apakah itu tong-tong air ...?) Harts memperhatikan para pekerja yang datang ke tempat 
yang pastinya adalah petugas air, menerima air dalam jumlah besar untuk memuaskan 
dahaga mereka. Beberapa pekerja bahkan meminta ember kayu berisi air untuk 
memasukkan kepala mereka. Tidak ada penjelasan bagaimana seorang pekerja bisa 
mendapatkan kemewahan seperti itu. Harts kemudian memerhatikan sepasang pria itu 
dengan tergesa-gesa menjalankan gerobak dorong di jalan-jalan, penuh ember berisi air. 
"Betapa murah hati ... Anda pasti memiliki rasa terima kasih yang abadi dari Dona," kata 
Harts. Sumber air yang praktis eksklusif di Holylight adalah Batu Mantra yang ditambang di 
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barat, yang dikendalikan Dona. Harts ingin menggeram ketika membayangkan semua 
pekerjaan konstruksi ini melapisi kantong Dona lebih dari orang lain. 

"Kamu salah paham. Raja Iblis menyediakan semua air itu. " 

"Malaikat Jatuh Lucifer juga memiliki kendali atas air? Belum pernah mendengar kisah 
seperti itu. " 

"Aku juga tidak akan percaya," bisik Nyonya. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat 
membayangkan air tanpa batas, baik panas maupun dingin, digunakan setiap hari. Harts 
harus mandi sendiri untuk mempercayainya. Namun, tak seorang pun dari dunia ini yang 
pernah benar-benar memahaminya, tak peduli berapa kali mereka mandi. Fasilitas di desa 
ini adalah dunia Akira Ono, dan tidak akan pernah asing dengan yang satu ini. Bayangkan 
teknologi dari Mars atau reruntuhan kuno di Jupiter terwujud di Bumi. Itu terlalu 
berlebihan meminta siapa pun untuk memahami hal seperti itu. 

"Raja Iblis juga memberikan garam kepada semua pekerjanya." 

"Keluar dari itu ..." Harts menepis gagasan itu. Itu konyol. Holylight, sebuah negara 
pedalaman yang dikelilingi pegunungan, mengimpor garamnya, yang membuatnya sangat 
mahal. Meskipun garam yang dibawa adalah gumpalan mentah dari air garam yang telah 
dididihkan, itu tetap berharga. Bahkan di tanah utara bangsawan militer, garam sangatlah 
langka. Berapapun yang mereka miliki disimpan aman di lemari besi. 

"Anda harus mencoba sauna garam nanti. Saya pikir itu akan membuka pikiran Anda. " 

"Sau --- apa ...? Kalau dipikir-pikir, Tahara menyebutkan sesuatu seperti 'pemandian 
umum' ... " 

"Baik. Mungkin ide yang bagus untuk membasahi kaki Anda di sana. " 

"Eufemisme macam apa ini...? Hal atau konsep apa yang bisa dimaknai di dunia Malaikat 
Jatuh ...? " 

Reaksi langsung Hart mengingatkan Nyonya bahwa, meskipun telah terbiasa sepenuhnya, 
desa ini dipenuhi dengan keajaiban yang tak terbayangkan. Kebanyakan orang waras di 
dunia ini akan berjuang untuk memahami mereka. "Ya, tidak perlu terburu-buru," katanya. 
"Mengapa Anda tidak menghabiskan waktu di sini untuk 'rehabilitasi'?" 

Harts menderita beberapa cedera besar, yang membuat istilah itu lebih pas. "Banyak orang 
yang menungguku," jawabnya. "Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan di desa ini. 
Bagaimanapun ... "Dia mengamati sekelilingnya dengan mata seorang pria militer yang 
terampil. Tanah telah diratakan, beberapa jalan telah diaspal, dan setiap bagian desa 
memiliki fungsi yang ditentukan. Konsepnya tampak sederhana, tetapi untuk 
mempraktikkannya membutuhkan dana yang selangit. Prasyarat untuk proyek ini adalah 
menghancurkan semua yang ada di ruang dan mulai dari awal, dan kegagalan bukanlah 
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pilihan. Bahkan, mereka harus melepaskan semua fungsi yang sudah dimiliki desa untuk 
memulai proyek tersebut. Ini membutuhkan keberanian yang serius di atas keuangan. 

"Menunggumu, katamu ... kurasa kau sudah bertengkar cukup lama," kata Nyonya, 
menghentikan Harts. Dia baru saja memberi tahu Luna hal yang sama. "Tidak ada yang 
akan menyalahkanmu karena istirahat sebentar. Nyatanya, saya tidak akan membiarkan 
mereka. " 

"Saya tidak pernah berpikir saya akan mendengar kata-kata kepedulian keluar dari Anda. 
Itu layak untuk bertahan selama ini. " Harts tidak bisa membantu tetapi beralih ke 
sarkasme, tetapi siapa yang bisa menyalahkannya? Komentar Nyonya itu tidak 
menyenangkan, mengingat hubungan mereka. 

Kemudian, suara ceria yang menggelegar menyela mereka. "Oh, ini Harts. Sekarang 
bagaimana menurutmu tentang desaku? " 

"Lady Luna ..." 

Kesopanan mungkin mendikte menanyakan tentang luka-lukanya terlebih dahulu, tetapi 
Luna tidak berubah. Dia tidak sabar untuk membual tentang desanya. 

Eagle tampak kelelahan di belakangnya, tetapi melangkah maju dan membungkuk dalam-
dalam kepada Harts. "U-Um ... Lord Harts ... Terima kasih, untuk apa yang kamu lakukan 
kemarin. Saya minta maaf karena--- " 

"Kamu adalah teman Lady Luna." Harts tidak tahu bagaimana harus merasa. Demi-human 
di hadapannya mungkin telah memicu perang antara Holylight dan Tzardom, namun dia 
adalah alasan utama kekuatan Luna sebagai Holy Maiden sejati telah terbangun. 

Tampaknya tidak menyadari penderitaan Harts, Luna melanjutkan dengan keceriaannya 
yang biasa. "Aku ingin sekali membual tentang--- maksudku, mengajakmu berkeliling desa, 
Harts, tapi aku akan mengajak pelayanku tur hari ini. Semoga lain kali lebih beruntung! 
Singkirkan, Nyonya! " 

"Uh-huh," jawabnya. "Dan mau kemana, Luna Kecil?" 

"Peternakan! Aku membantu di sana lagi ... Apa yang dia pikirkan, selalu bekerja daripada 
bergaul denganku !? " 

Jika Raja Iblis telah mendengar, dia akan bertanya kepada Luna apa yang dia pikirkan, tidak 
pernah melakukan pekerjaan apa pun ke desa. Kemudian Luna melompat menjauh, 
menarik tangan Eagle. Dia datang dan pergi seperti embusan angin. Pasangan yang 
tertinggal tidak bisa membantu tetapi merasa seperti Luna mengambil ketegangan di 
antara mereka dengannya. 

"Dia membuatku merasa konyol karena menyimpan dendam selama ini." 
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"Dia jauh lebih mudah didekati daripada sebelumnya ..." Sentimen Harts tulus. Luna yang 
dia kenal sebelumnya selalu memancarkan kebencian terhadap Holylight yang kuat dan 
lebih tinggi. Dia bahkan sepertinya selalu memperlihatkan giginya pada orang-orang di 
sekitarnya. Harts memperhatikan bahwa ekspresinya jauh lebih santai dan baik hati. Dia 
bisa saja mengatakan hal yang sama untuk Nyonya. (Dia sedikit berubah juga. Yang ini 
dulunya sangat angkuh ...) 

Setelah melewati setiap sektor desa, mereka akhirnya tiba di depan, di mana rantai kereta 
terus keluar, menyebabkan pintu masuk desa dipenuhi orang dan perbekalan. 

"Bahkan ada lebih dari sebelumnya ..." kata Harts. Menilai dari awan debu di belakang 
barisan, dia membayangkan lebih banyak lagi yang datang untuk bergabung dengan 
mereka. Dia tidak bisa mempercayai matanya. 

Tahara meniup semacam peluit dan mengarahkan kereta melalui pintu masuk, saat Tron 
menatap kerumunan dengan mata mengantuk dari atas pagar. 

"Orang itu tidak baik. Warna kotor. Mencoba mencuri uang, atau sesuatu. " 

"Pencuri kecil, ya? Hei kau. Keluar dari sini." 

"H-Hah !? Tunggu sebentar!" 

"Kamu tidak ada dalam daftar." Tahara mengusirnya dengan tangannya. Orang hanya bisa 
membayangkan bagaimana perasaan pria itu, setelah kejahatannya ditemukan bahkan 
sebelum dia melakukannya. 

"A-Bukti apa yang kau miliki untuk--- Ahh!" 

Sebuah peluru menembus tanah di dekat kaki pria itu. Tahara telah menembakkannya, 
bahkan tanpa melihat ke arah pria itu. "Kamu orang yang beruntung ... Jika Sekretaris ada 
di sini, kamu mungkin telah dikuliti hidup-hidup untuk dijadikan contoh." 

"A-A-Apa-apaan desa ini !?" 

Pria itu melarikan diri, dan Tahara melanjutkan pengaturan lalu lintas seolah tidak ada 
yang terjadi. Itu adalah semacam demonstrasi yang menjelaskan kepada orang-orang di 
sekitar mereka bahwa siapa pun yang memiliki niat buruk terhadap desa tidak akan lolos 
begitu saja. 

Setelah menonton adegan itu, Harts merasakan hawa dingin di punggungnya di garis 
pertahanan misterius. Apakah gadis kecil itu menggunakan semacam benda sihir yang 
mendeteksi kebencian? Jika item seperti itu benar-benar ada, itu akan membawa revolusi 
pada strategi pertahanan di seluruh dunia. "Segala sesuatu tentang desa ini tidak bisa 
dipahami. Paling tidak ini mengendarai gerbong ... "Harts bergumam, kelelahan. 
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"Ini akan menjadi sekitar sepersepuluh kargo yang masuk ke desa," jawab Nyonya, yang 
sangat mengejutkan Harts. "Saya meminta mereka membeli banyak daging dan sayuran 
yang diawetkan, serta anggur bahan-bahan seperti batu, logam, baja, perunggu, kayu, kulit, 
Batu Mantra, dan pupuk juga. Oh, dan garam yang enak. " 

Kedengarannya seperti membuat pos perdagangan. Harts tidak bisa membantu tetapi 
mengencangkan tinjunya. Semua hal yang baru saja dia sebutkan adalah kebutuhan yang 
mengerikan bagi bangsawan militer, terutama selama musim perang ketika harga mereka 
melonjak. Jika jalur gerbong benar-benar sepersepuluh dari seluruh impor, biaya untuk 
semua barang itu akan sangat besar. Bisnis lain di negara ini pasti akan terguncang saat 
melihatnya. 

"Barang-barang itu akan diturunkan di Gatekeeper." 

"Di benteng kita ...? Untuk apa!?" Harts meninggikan suaranya. 

Nyonya membungkuk meminta maaf. "Harts. Saya minta maaf atas semua yang telah saya 
lakukan selama bertahun-tahun. " 

Harts melihat putih dari pergantian peristiwa yang tiba-tiba. "Minta maaf...? Apa yang 
merasukimu...!?" serunya dengan cemas. 

Nyonya melanjutkan, menundukkan kepalanya. "Kamu benar tentang aku. Saya tidak 
pernah memperhatikan siapa pun kecuali diri saya sendiri. Aku bisa membayangkan 
bahwa, sebagai seseorang yang mempertahankan perbatasan kita dengan darahmu, kamu 
cukup membenciku untuk membunuhku berkali-kali. " 

(Dia menangkapku,) pikir Harts. Dia segera mencoba melarikan diri dari situasi yang dia 
hadapi. "Hentikan ... Angkat kepalamu." Cukup mengejutkan bahwa Nyonya yang sombong 
telah meminta maaf kepada musuh politik lamanya, tetapi ini adalah tempat terburuk yang 
bisa dia lakukan. Mereka berdiri di depan kerumunan orang yang berdatangan ke desa, 
banyak dari mereka adalah warga Holylight, dan ada banyak bangsawan di antara mereka, 
yang telah diundang oleh Nyonya. Banyak juga pedagang internasional dan pengantar 
barang. Harts hanya bisa membayangkan bagaimana dia memandang orang banyak, 
memaksa seorang wanita kelas atas untuk membungkuk meminta maaf. (Dasar ular ...!) 
Jika Harts berani menolak jabat tangan dengan seseorang yang sepenuhnya mengakui 
kesalahannya, dia bisa saja dicap sebagai tidak memaafkan dan tidak berperasaan. Terlepas 
dari permintaan maafnya, Nyonya tetap menyerang. 

(Betapa menyedihkan sudut yang dia lakukan untukku ...!) Harts akhirnya tidak bisa 
berkata-kata. Adegan yang disaksikan orang banyak ini jauh dari kenyataan. Nyonya 
tampaknya telah meninggalkan harga dirinya dan kerepotan menjaga penampilan dengan 
membuat permintaan maaf sepenuh hati di depan umum. Jika dia hanya berdiri di medan 
perang literal, dia akan menggerakkan pasukannya untuk membalikkan keadaan. 
Sayangnya, ini adalah medan perang politik. Nyonya adalah bintang muda yang 
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membawakan acara di panggung khusus ini. Sebelum dia tahu, Harts telah disematkan, 
tanpa pilihan selain memainkan adegan kematiannya. (Dia mengalahkanku ...!) 

Keributan hanya tumbuh saat istri bangsawan yang tinggal di resor keluar dengan pelayan 
mereka untuk bergabung dengan kerumunan. 

"Aku tidak percaya ... Nyonya baru saja meminta maaf kepada Harts ...!" 

"Berapa lama orang bodoh itu akan memaksanya untuk tetap seperti itu !?" 

"Bagaimana dia bisa begitu kejam kepada seorang wanita di depan umum ...?" 

"Apa yang terjadi pada Lord Harts?" 

Api neraka mulai mengelilingi Harts. Dia pindah untuk menahannya, sebanyak yang dia 
bisa. "Angkat ... kepalamu ... aku terima ... permintaan maafmu ..." dia berhasil memeras. 

Nyonya, bagaimanapun, tetap menyerang. Dia tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa 
kesepakatan verbal tidak berarti apa-apa dalam politik. Dia dengan hati-hati mengangkat 
kepalanya, memperlihatkan senyuman lebar. "Terima kasih, Harts. Aku punya proposal 
untukmu ... Aku ingin melupakan masa lalu, dan membangun hubungan baru. Apa yang 
kamu katakan?" 

Gumaman di kerumunan semakin keras. Mereka bertanya-tanya apakah mereka sedang 
menjadi saksi perjanjian damai bersejarah antara penguasa masyarakat kelas atas dan 
pemimpin bangsawan militer. Istri bangsawan yang rawan gosip menyaksikan dengan 
napas tertahan, dengan Tahara dengan santai menikmati asap di atas, mengamati 
pemandangan. Matanya menunjukkan bahwa dia terkesan dengan manuver licik Nyonya 
itu. Dia telah diberitahu bahwa dia bermaksud untuk berdamai, tetapi dia tidak akan 
membutakannya langsung ke tahap akhir negosiasi. Seolah-olah dia telah memojokkan 
Harts, satu-satunya jalan keluarnya diblokir oleh segunung harta karun. Sementara dia 
secara teknis terjebak, segalanya bisa menjadi jauh lebih buruk. Apa lagi yang bisa dia 
lakukan selain tertawa kecil dan menerima tawaran itu? 

Menghitung tindakan ke depan, Tahara menyeringai. (Musuh fana bergabung secara tiba-
tiba ... Itu pasti berhasil cukup percikan.) Itu mirip dengan aliansi Satcho di akhir era feodal 
di Jepang. Sementara pasukan mereka akan tumbuh dengan cepat, Tahara melihat manfaat 
yang lebih berdampak dengan menghabisi oposisi dan memaksa mereka untuk bersatu. 
(Apakah Anda melihat ini, Pak Sekretaris? Semuanya berjalan sesuai dengan rencanamu ...) 
Semuanya berawal ketika dia menyembuhkan mata Sambo, yang berfungsi sebagai 
jembatan untuk memikat Nyonya. Kemudian, dia menyelamatkan hidup Harts. Raja Iblis 
telah melemparkan Yu, Luna, dan bahkan para Satanis dan Tzardom ke dalam campuran di 
tempat dan waktu yang tepat. Saat Raja Iblis tampaknya menyulap bidak-bidaknya, musuh 
bebuyutan ini hendak mengesampingkan perbedaan mereka sebelum ada yang melihatnya. 
Lingkungan politik sering digambarkan sebagai sarang monster, tetapi Tahara melihat Raja 
Iblis melakukan semuanya, sesuai dengan namanya. Tentu saja, Raja Iblis sendiri tidak 
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memiliki perhitungan seperti itu. Dia akan berguling dari kursi karena terkejut jika dia 
membaca pikiran Tahara tentang masalah itu. 

Melihat waktunya tepat, Tahara memberikan tepuk tangan meriah. "Nah, itu adalah 
sesuatu!" dia memanggil dengan riang. "Mengapa orang yang tinggal di negara yang sama 
tidak bisa bergaul seperti ini? Wow, yang menyentuh!" Komentarnya membuat Harts 
memelototi, tapi lelaki tua itu tidak dalam posisi untuk membantahnya. "Mengapa kamu 
tidak mengguncang itu? Untuk menghormati Little Lun--- eh, Nona Holy Maiden! Apa yang 
kamu katakan?" 

Harts pasrah pada takdirnya dan menghela napas. Dimasukkannya Perawan Suci, 
permintaan maaf Nyonya, janji dukungan besar-besaran dalam bentuk persediaan, dan 
yang paling penting, kembalinya Penguasa Malam yang mistis ... Harts sekarang tidak 
melihat cara untuk membalikkan keadaan ini. Harts tahu kapan harus menyerah, dan 
memahami kesia-siaan dari pertempuran yang kalah. 

Setelah mengetahui keributan itu, Luna berlari ke arah mereka dari kejauhan, diikuti oleh 
Wo Wungol, pemimpin bandit terkenal, dan Eagle, yang tampak tidak yakin apa yang harus 
dilakukan. Aku sedang berlari di sampingnya, tersenyum bahagia. Ternyata, Luna sudah 
mengumpulkan seluruh geng tanpa alasan apapun kecuali untuk menertawakan. "Ada apa 
ini?" dia menuntut. "Jangan tinggalkan aku karena sesuatu yang menyenangkan!" 

"S-Sister Luna ..." Aku menjawab, membaca ruangan. "Saya pikir mereka sedang melakukan 
sesuatu yang penting." 

Luna tetap tidak sadar. "Lebih banyak alasan bagiku untuk berada di sini! Aku wanita desa 
ini! Tidak ada yang lebih penting dari saya! " 

"H-Heh heh ..." Aku terkekeh. 

"Kamu tidak berubah sama sekali, Luna ..." Eagle menimpali, terengah-engah. 

"Apa apaan!?" Wungol memprotes. "Aku sibuk menggali sumur-sumur sialan itu, tahu!" 

"Diamlah, Hamba Nomor Dua! Saya tidak pernah memberi Anda hak apa pun! " 

Harts menyaksikan keributan baru itu dan teringat pertanyaan yang telah dia pikirkan 
sejak berbicara dengan Luna setelah meninggalkan bentengnya. Dia tidak bisa tidak 
bertanya-tanya apakah perjalanan ini akan memberinya semacam jawaban. (Sampai 
sekarang, saya hanya punya cukup untuk mempertahankan minimal ... Apakah ini solusi 
yang saya cari? Atau sesuatu yang lain?) Bahkan ketika Harts menahan diri dari membuat 
keputusan prematur, dia yakin akan satu hal. (Jika jabat tangan yang dipentaskan ini 
terbukti asli ...) Dia akan memiliki dasar untuk melawan para bangsawan Dona, yang dia 
anggap sebagai awan gelap yang membayangi Holylight. 
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Martial Harts 

Ras: Manusia -- Usia: 64 

Keterampilan: 

Pemimpin -- Bakat memimpin. Pengubah pada Charisma. 

Tornado Kick -- Tendangan yang dapat merobek armor penuh. 

Twined Dance -- Rentetan tendangan ke segala arah. 

Pemimpin Militer -- Bakat memimpin pasukan. Pengubah pada statistik yang relevan 
dengan militer. 

Command the Battlefield -- Mengontrol grup di medan perang. 

Baca Medan Perang -- Bakat untuk penilaian akurat geografi dan situasi di medan perang. 

Pep Talk -- Memotivasi bawahan di dalam dan di luar medan perang. 

Siege Master -- Mengubah pertahanan tentara selama pengepungan. 

Kavaleri -- Mengubah kekuatan muatan tentara dengan menunggang kuda. 

Pembicara Motivasi -- Pulihkan moral tentara saat kalah. 

Holy War (ATK) -- Mendapatkan restu Malaikat saat bertempur Lampu Suci. + 40% untuk 
Serangan tentara. 

Holy War (DEF) -- Mendapatkan restu Malaikat saat bertarung di Holylight. + 40% untuk 
Pertahanan tentara. 

Turn the Tide -- Setelah kehilangan 70% + pasukan, sangat meningkatkan Serangan tentara 
yang tersisa dan sangat menurunkan Pertahanan mereka. 
 Tingkat: 19 -- HP:? -- Stamina:? -- Serangan: 14 + 5 -- Pertahanan: 13 + 12 -- Keluwesan: 16 
-- Sihir: 5 -- Pertahanan Sihir: 13 + 8 

Seorang bangsawan yang membela Gatekeeper, benteng besar yang berdiri di perbatasan 
utara Holylight. Dia secara luas dianggap sebagai pemimpin bangsawan militeristik yang 
tinggal di Holylight utara, dan memiliki keterampilan dan karisma untuk mendukungnya. 
Meskipun dia adalah pejuang yang terampil dengan haknya sendiri, bakat sejatinya terletak 
pada memimpin pasukan. Bangsa Utara telah menderita banyak kekalahan pahit di tangan 
Hart. Ironisnya, kedamaian yang dia dan anak buahnya pertahankan hanya semakin 
merusak para bangsawan Holylight. 
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Bekerja, Dilakukan dengan Elegan 

Saat banyak bangsawan menyaksikan dengan napas tertahan, Harts dan Nyonya saling 
berhadapan dan berjabat tangan. Luna menyaksikan dengan ekspresi serius, dan dengan 
lembut menempatkan Staf Suci di atas tangan mereka yang tergenggam. 

"Saya, Luna Mengagungkan Perawan Suci, dengan ini merayakan persetujuan perdamaian 
Anda. Semoga Malaikat Bijaksana memberkati hubungan yang baru Anda temukan ... " 

Kehadiran Luna yang membumi membuat Harts dan Nyonya terdiam. Mereka tidak 
percaya bahwa Holy Maiden di depan mereka adalah Luna yang sama yang menyalak 
beberapa saat yang lalu. Segera, sihir emas mulai mengalir keluar dari tongkatnya, 
memeluk kedua bangsawan itu. Sihir emas, yang asli Luna, terspesialisasi dalam mantra 
serangan yang mengalahkan kejahatan. Ini, bagaimanapun, adalah sesuatu yang lain. 
Cahaya keemasan yang tampak mewarnai udara di sekitar mereka dipenuhi dengan 
kebaikan, menyelimuti Harts dan Nyonya dengan kebahagiaan sesaat. Seolah-olah Malaikat 
itu sendiri telah turun dari surga untuk memuji pasangan itu atas kehidupan yang telah 
mereka jalani .. Sementara mereka alasannya, hidup mereka masing-masing merupakan 
serangkaian pertempuran yang sulit. Entah bagaimana, keduanya merasa seolah-olah itu 
semua sepadan. Kerumunan bersorak merayakan gencatan senjata bersejarah ini. Di dunia 
yang sangat kekurangan hiburan, bahkan hal semacam ini berubah menjadi tontonan yang 
bonafide. 
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Tahara dengan cerdik membaca udara, dan memutuskan untuk mengipasi api perayaan. 
Dia bertepuk tangan. "Baiklah, semuanya! Ayo berkemas lebih awal hari ini dan mulai 
minum saat matahari sedang tinggi! Siapapun yang mencari pesta, temui aku di Common 
District! Ajak semua temanmu, "teriak Tahara. 'Grand Foreman' yang bertanggung jawab 
atas seluruh proyek berkata demikian, jadi pekerjaan sebenarnya dilakukan untuk hari itu. 

"Kerja selesai. Minum dan mabuk. " Tron mengikuti Tahara, tanpa ragu melayang di udara. 

Di sisi lain, salah satu pekerja harian baru dengan malu-malu angkat bicara. "T-Tapi, 
maukah kau mengurangi gaji kami ...?" 

"Menurutmu apa aku ini, semacam pelit? Anda akan dibayar sepanjang hari, jangan 
dipikirkan. Kamu tahu apa? Saya membeli! Cepat bergerak! " 

"S-Sungguh !?" 

"Yeeeeeeeah!" 

"Apa kau dengar itu !? The Grand Foreman membeli! " 

"Tangkap semua yang lain!" 

Keributan menyebar ke seluruh kerumunan, bahkan mencapai konvoi gerbong. Kisah 
peristiwa ini akan melampaui batas Holylight. 

Nyonya menyaksikan Tahara beraksi, dan sekali lagi terguncang, bahkan hanya 
membayangkan apa yang dia mampu. Dia baru saja mengubah satu jabat tangan menjadi 
perayaan di seluruh desa, menyebarkan ceritanya ke seluruh dan bahkan ke luar negeri. 
Tentu, ini akan menarik beberapa pengunjung karena penasaran, bersama dengan lebih 
banyak pekerja harian yang mendengar tentang kekayaan yang ada di dalam desa tersebut. 
Selain itu, adil untuk mengatakan bahwa dia telah memojokkan Harts. Setelah membuat 
kesepakatan besar dari gencatan senjata mereka, Harts tidak bisa menariknya kembali. 
Satu gerakan tidak berbahaya yang membentang ke berbagai arah seperti tentakel kotor 
yang beringsut mendekati tujuan akhir Tahara. Bahkan Harts tidak bisa marah karenanya. 

"Saya tidak merencanakan semua ini, asal tahu saja," jelas Nyonya. 

"Aku tahu sebanyak itu," jawab Harts. "Aku benci mendapati diriku musuh dari pria seperti 
itu ... Dia tipe yang paling sulit dihadapi dalam pertempuran," semburnya. 

Sambil tertawa riang, Nyonya membunyikan bel, yang membuat seorang kepala pelayan 
tua tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Siap melayani Anda, Nyonya. 

"Lanjutkan dari apa yang ditinggalkan Grand Foreman. Bagaimanapun, kami bertanggung 
jawab atas pengiriman kargo itu. " 

Dengan anggukan dari kepala pelayan tua, karyawan House Butterfly langsung beraksi. 
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Aku dan Elang telah menyaksikan rangkaian acara tersebut. 

"Aku tidak begitu mengerti, tapi ... Sister Luna luar biasa!" Aku berkomentar, saat hiruk 
pikuk kerumunan berlama-lama. 

"Benar ... Itu membuatku sadar bahwa dia ... Luna benar-benar Gadis Suci." Eagle 
tersenyum, dan memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan 
pertanyaan yang ada di benaknya. "Aku memang memperhatikan bahwa kamu memanggil 
Luna 'Sister ...'" 

"Yah, dia ... menyuruhku memanggilnya begitu ..." 

"Saya berharap sebanyak itu. Dia tidak banyak berubah. " 

"T-Tapi, bukannya aku tidak suka memanggilnya seperti itu. Hanya saja aku sepertinya 
tidak layak untuk ... " 

"Kamu gadis yang baik. Aku bisa mengerti kenapa Luna ingin menjadi adikmu. " 

"Urm ..." Aku dengan malu-malu menunduk saat Eagle dengan lembut membelai 
rambutnya. Dia tidak bisa menghadapi kecantikan jelas Eagle, yang ditempa dari kefanaan 
dan hatinya mengeras dengan tekad. Dia kurang cantik secara konvensional, dan lebih 
seperti dongeng. "A-aku tidak tahu apakah aku bisa menanyakan ini, tapi ... Apa yang 
terjadi di utara?" 

"Benar ... Sekarang harus mulai dari mana ...?" Terlalu banyak yang telah terjadi. Meskipun 
rentetan cobaan dan kesengsaraan, itu berakhir dengan Luna mengalahkan iblis raksasa 
dan Raja Iblis meledakkan malaikat tiruan dan batalion Tzardom berkeping-keping. 
Sementara Eagle memahami serangan Luna berada di alam sihir, dia merasa seperti 
kekuatan Raja Iblis benar-benar ekstrinsik, tidak seperti yang pernah dia lihat atau dengar 
sebelumnya. "Orang itu yang disebut Raja Iblis ..." 

"Apakah sesuatu terjadi pada Tuan Raja Iblis !?" 

"Tidak, dia sangat kuat. Dan sepertinya dia bahkan tidak menggunakan kekuatan 
penuhnya. " 

"O-Oh, begitu ..." Aku tidak diberitahu secara rinci apa yang terjadi di utara. Baik Luna 
maupun Tahara, dan apalagi Raja Iblis, ingin Aku mendengar citra berdarah apa pun. Yang 
tersisa dalam kegelapan, bagaimanapun, tidak bisa menahan rasa ingin tahu. "Akankah 
Tuan Raja Iblis kembali dengan selamat ...?" 

"Saya jamin," Eagle meyakinkan. "Dia akan kembali tanpa goresan, tidak peduli seberapa 
jauh dia melangkah. Saya bisa memberikan uang untuk itu. " Eagle dengan lembut 
membungkus kelingkingnya di sekitar Aku, dan menunjukkan senyumnya yang tak 
berawan. 
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"Erm, um, ter-terima kasih ...!" Aku tidak bisa membantu tetapi tersipu pada kecantikan 
Eagle, meskipun dia tahu bahwa Eagle adalah seorang gadis juga. 

"Dia tidak hanya akan pulang dengan selamat ... Tapi kamu mungkin harus khawatir 
tentang tempat yang dia kunjungi, daripada dia." 

"Hah? Maksud kamu apa?" Aku bertanya, tidak mengerti. 

Elang tertawa. "Jangan khawatir tentang itu." 

Kemudian, Luna muncul di hadapan mereka bersama pemimpin Mole. Wajah Wungol 
kusut, berbeda dengan Luna yang meluap dengan bangga. "Hari kerja hebat lainnya, selesai 
dengan elegan!" 

"Elegan pantatku ... Kamu mencoba menusuk tanganku lagi!" 

"Saya mencoba untuk menulis kontrak untuk gencatan senjata mereka." 

"Sungguh, kamu dulu! Anda seharusnya menggunakan darah orang-orang yang terlibat! 
Kenapa aku harus dipotong ketika aku tidak ada hubungannya dengan semuanya !? " 

"Apa yang sedang kamu bicarakan? Kau pelayanku-nomor dua, jadi lakukan apa yang aku 
katakan. " 

"Kamu pasti penyihir yang menyamar sebagai Holy Maiden!" 

Aku dan Eagle menertawakan interaksi itu. Mereka tahu bahwa kebenaran diri yang 
mereka lihat sekarang dan keseriusan yang mereka lihat sebelumnya adalah representasi 
yang akurat dari Luna. 

"Baiklah! Aku, Elang, ayo pergi ke pemandian air panas! " 

"Ya, Sister Luna!" 

"Lagi?" Elang ragu-ragu. "Aku hanya merasa itu sia-sia. Semua air itu ... Kekuatan macam 
apa yang digunakan Raja Iblis untuk--- " 

"Kamu masih menutup teleponnya? Jangan khawatir tentang detailnya. Tidak peduli apa 
yang dia bangun, itu semua adalah desaku, jadi itu milikku! " Luna memberikan tanggapan 
yang sama, dan Eagle hanya bisa tertawa. Faktanya, dia tidak salah. "Kamu juga bisa libur," 
kata Luna kepada Wungol. "Pergi belikan pelayanmu makanan, hamba." Dia melemparkan 
tas kulit berisi koin perak ke arahnya. 

Wungol tampak tidak percaya sampai dia melihat kilatan begitu banyak koin di dalam tas 
dan mengubah nadanya. "Lihatlah dirimu, sedang mempertimbangkan perubahan. Itu 
kejutan yang menyenangkan. " 
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"Duh. Seorang Holy Maiden yang anggun selalu memastikan untuk memberinya makan--- 
maksudku, beri penghargaan pada pelayannya. " 

"Siapa yang kau panggil anjing !? Saya menolak untuk menerima Anda atau saudara 
perempuan Anda sebagai Perawan Suci kami! Dia lebih buruk dari bandit! " 

"Beraninya kamu !? Minta maaf untuk semua jenis anjing! Adapun saudara perempuanku ... 
aku tidak akan berdebat denganmu. " 

"Sialan! Sungguh, bagaimana kau bisa menjadi Holy Maiden !? Negara ini sudah gila! " 

Sementara desa Rabbi diliputi oleh keributan yang biasa, badai sedang terjadi di tempat 
lain. Satu berputar di sekitar Raja Iblis, yang kembali ke Animania, dan satu lagi di sekitar 
Akane, yang menyerang wilayah Hellion. Orang akan ngeri membayangkan bencana seperti 
apa yang bisa terjadi ketika dua tornado ini bertabrakan. 

Kesepakatan di Bawah Tabel 

------Sarang Rahasia di dalam Animania. 

Setelah insiden di Suneo, Raja Iblis telah Melakukan Perjalanan Cepat kembali ke pintu 
masuk Sarang Rahasia. Dia mengamati sekelilingnya, tetapi hanya menemukan hutan 
dalam yang sama dan keheningan total. (Ugh ... Berantakan ...) Raja Iblis telah mengirimkan 
beberapa jalur Komunikasi ke Akane, tapi tidak mendapat tanggapan. Dia pikir dia 
mengabaikannya atau menutupnya. Dia bahkan tidak tahu di mana Akane berada, bahkan 
jika dia ingin mencarinya. (Akane yang baik ... Aku tidak merasa terganggu ketika dia 
melakukannya, entah bagaimana ...) Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa. Jika ini 
Tahara atau Yu, Raja Iblis akan putus asa, panik bahwa mereka akhirnya menyadari bahwa 
mereka tidak perlu mendengarkan perintahnya lagi. Tapi penasihat yang dia hadapi 
sekarang adalah Akane ... Hal ini sepertinya status quo dengannya, jadi tidak ada yang 
salah. 

(Ceroboh dan ceroboh, mengabaikan perintah setiap hari, dan bertindak atas kemauan 
siapa pun kecuali dia sendiri ... Akulah yang menulis padanya menjadi seperti itu ...) 
Faktanya, jika Akane telah berubah menjadi pengikut-perintah yang patuh, itu akan 
menandakan korupsi dari cerita latarnya. Itu akan jauh lebih menakutkan bagi Raja Iblis 
daripada Akane bertindak sendiri. (Ketika datang ke dunia ini, off-kilter persis seperti yang 
seharusnya dia ... Apa yang saya lakukan?) Raja Iblis tidak bisa menahan tawa atas 
kekonyolan ciptaannya sendiri. Untuk beberapa alasan, salah satu kalimat Zero muncul di 
benaknya. 

Orang yang tersenyum bodoh adalah yang terkuat dari semuanya. 

Tidak ada rima atau alasan untuk kalimat bosozoku yang konyol itu , tapi entah bagaimana 
terasa tepat di sasaran. (Kamu mungkin benar tentang yang ini ... Aku akan tetap 
tersenyum saat aku mengurus semuanya.) Kegelisahannya telah menghilang, dan Raja Iblis 
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membuka pintu ke Sarang Rahasia dengan ekspresi yang biasa ... untuk menemukan Olgan 
dengan ekspresi jengkel di wajahnya. 

"Kamu kembali," komentarnya. "Ada apa dengan kerabatmu ...? Dia meraih Mynk dan 
bergegas keluar dari sini. " 

"Ini normal baginya untuk menjadi ab normal. Jangan khawatir tentang itu. " Raja Iblis 
terkekeh, seperti seorang ayah yang berbicara tentang putrinya yang kasar. 

Entah kenapa, Olgan merasakan sesuatu menegang di sekitar dadanya, dan bahkan dia 
tidak bisa mengenali emosinya. "Hmph. Kalian berdua cukup akrab ... "gerutunya. 

"Akrab? Dia membuat saya diblokir ... " 

"Diblokir?" 

Mengaitkan mantel dan jaketnya di dinding, Raja Iblis duduk di bangku kayu yang apik dan 
membuka buku catatannya. "Sekarang kemana dia pergi ...? Dia mengatakan sesuatu 
tentang menuju ke timur. " 

"Wanita yang menggonggong itu ...? Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? " Olgan tidak 
terlalu mengkhawatirkan Mynk --- dia telah menghabiskan cukup waktu bersamanya untuk 
mengetahui betapa kuatnya dia. Dia kurang yakin tentang Akane, dan tidak tahu apa yang 
akan dia lakukan. 

"Dia mengatakan sesuatu tentang menjual dan menyakiti orang ..." kata Raja Iblis. "Ada 
tempat yang terlintas dalam pikiran, Olgan?" 

"Menjual, ya ...? Pasar budak, kemungkinan besar. " 

"Pasar budak ...?" Raja Iblis tidak membayangkan a pemandangan yang fantastis, tetapi 
perdagangan budak bersejarah yang terjadi di Bumi. Tentu saja, perbudakan ada di Jepang 
dan juga di dunia barat. Selama masa feodal Jepang, bahkan shogun terkenal seperti 
Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin menyuruh orang-orang mereka membawa wanita dan 
anak-anak menjauh dari desa yang mereka taklukkan kembali ke tanah mereka sendiri. 
Konsep hak asasi manusia universal merupakan perkembangan yang relatif baru, dan 
perbudakan selalu ada sepanjang sejarah umat manusia. "Masih ada tempat seperti itu di 
tempat terbuka ...?" Raja Iblis bukanlah tipe yang memprotes keras atau merasa marah 
terhadap keberadaan pasar budak, tidak seperti banyak protagonis fiksi. Perbudakan 
adalah fakta sejarah di Bumi, dan --- meski salah --- jalan yang telah dilalui umat manusia. 
Dia tidak terlalu muda sehingga secara otomatis mengibarkan panjinya karena marah 
hanya dengan adanya latihan. 

"'Masih...?' Menarik. Apakah tidak ada budak di zamanmu? " 

"Tidak ada di dekatku, itu pasti," kata Raja Iblis, membayangkan hidupnya di zaman 
modern Jepang. 
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Olgan, tentu saja, tidak menyadarinya. Dia tampak terkejut. "Legenda apa yang---" 

"Jangan bicara masa lalu, tapi masa kini. Apa kamu tahu di mana itu?" Raja Iblis menangkis 
topik dalam upaya untuk menghindari percakapan yang rumit. 

Sementara Olgan tidak puas, dia dengan enggan melihat ke buku catatan, yang hanya berisi 
hutan Animania, dan bukan wilayah Hellion. "Pengetahuan saya sudah tua," katanya. "Saya 
tidak tahu di mana sekarang." 

"Saya melihat..." 

"Tapi aku punya petunjuk." 

"Beritahu aku tentang itu." 

Olgan memberitahunya tentang kuartet Anima yang pernah dia tangani. Kucing-hibrida 
secara khusus mencari nafkah dengan menyelinap ke wilayah Hellion dan 
menyelundupkan barang dan informasi. 

"Baik. Saya bisa mempercepat dengan berbicara dengan mereka. " 

"Kamu akan membutuhkan game tingkat tinggi untuk membuat kesepakatan dengan 
mereka. Sayangnya, saya tidak memilikinya. " 

"Atau botol yang bagus, kan? Menurut uraian Anda. Kalau begitu, tidak ada masalah, "sang 
Raja Iblis membual. Dia cukup peminum, dan telah menerapkan berbagai macam roh yang 
sangat banyak dalam Game. Sebagian besar adalah alkohol yang ada di dunia nyata, sangat 
menyenangkan bagi sebagian kecil peminum yang berpikiran sama di antara para pemain. 

"Asal tahu saja, kamu akan membutuhkan minuman keras yang sangat kuat seperti Fire 
Spirit atau Lightning Water." 

"Kamu ingin aku menyiapkan minuman keras...? Rah ha ha ha! " Raja Iblis tertawa 
terbahak-bahak, menampar lututnya. Dia sepertinya membayangkan bagaimana dia akan 
membuat Anima mabuk. Dia tampak seperti anak yang tidak bersalah dan ayah dari 
keluarga besar, pada saat yang bersamaan. 

Olgan tidak bisa membantu tetapi menatap profil Raja Iblis. Mungkin karena perilakunya 
yang kontras dengan penampilan luarnya yang menakutkan dan deskripsi dari legenda, 
Olgan tidak bisa membantu tetapi menemukan Raja Iblis yang menawan, dan bahkan 
melihat karakteristik kebapakan dalam dirinya. (Aku ingin menatap bintang-bintang 
bersamanya lagi ...) pikir Olgan, lalu menyadari ekspresi seperti apa yang ada di wajahnya, 
dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Dia telah tergelincir terlalu jauh dari tekad 
awalnya. (Tidak! Aku datang ke sini untuk membunuh ... Apa yang merasukiku !?) Olgan 
berdiri, tampak marah. Tertulis di seluruh wajahnya bahwa dia menyalahkan Raja Iblis atas 
segalanya. "Ayo pergi!" dia mendesak. "Waktunya terbatas! Jangan pernah bilang tidak 
akan pernah. Ayo cepat! " 
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"A-Baiklah ..." 

"Kami akan kembali ke perbatasan, pertama ...! Ayo, bawa kami ke sana dengan kekuatan 
anehmu! Tapi tanyakan padaku sebelum kamu menangkapku kali ini! " 

"Apa yang membuatmu marah?" 

"Saya tidak marah!" 

"Astaga," gumam Raja Iblis, meraih mantel dan jaketnya dari dinding dengan satu tangan 
dan memegang Olgan di bawah lengannya yang lain seolah-olah dia masih kecil. 
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"A-aku menyuruhmu untuk bertanya!" 

"Anda ingin saya memberi tahu Anda setiap gerakan yang saya lakukan seperti kita berada 
di lokasi konstruksi? Beri aku istirahat. " 

Raja Iblis melompat bersama Olgan ke perbatasan melalui Perjalanan Cepat. Tampaknya 
terganggu oleh gerakan tak menentu Akane, tidak ada seorang pun yang tersisa di area 
tersebut. 

"L-Turunkan aku! Aku bukan anak kecil! " 

"Apakah kamu pikir aku akan membeli bahwa kamu berumur 400? Kamu terlihat 
seumuran dengan Aku. " 

"Siapa itu...? Wanita lain? " 

"Apa maksudmu 'yang lain?'" 

Mengambil apa yang pasti terdengar seperti pertengkaran kekasih, hibrida banteng dan 
kurcaci menjulurkan kepala mereka keluar dari pondok. 

"Itu kamu, gadis kecil ... Apakah salah satu dari kamu yang masuk ke hutan? Bahkan aku 
tidak bisa menutupinya setelah semua suara itu, "kata kurcaci itu. 

"Tidak perlu menutupi apapun. Apakah kucing-hybrid itu bersamamu? " Olgan bertanya. 

"Sebelum saya menjawab itu, siapa manusia itu? Kamu tampak agak dekat. " 

Menyadari bahwa dia masih ditahan di bawah lengan Raja Iblis, dia bergegas untuk 
melepaskan diri. "Tidak!" dia menangis. "Pria ini tidak ada hubungannya denganku! Saya 
hanya membuat kesepakatan bisnis dengannya! " 

"A-Baiklah ..." Kurcaci itu terkejut dengan sikap Olgan yang tidak biasa. Dia selalu tahu 
Olgan sebagai seorang yang tenang dan mengumpulkan Firebrand dengan sihir yang kuat. 
Belum pernah dia melihatnya begitu letih. 

Sementara itu, Raja Iblis terpikat pada pertemuan pertamanya dengan spesies tak dikenal 
ini. (Jadi dia kurcaci ... Dan dia seorang Anima ...) Selain kurcaci, hibrida banteng memiliki 
kepala banteng yang lengkap dan tampak seperti monster musuh dari RPG. Banteng tak 
menyenangkan itu mengunyah rumput tanpa berkata apa-apa sepertinya telah menggelitik 
humor Raja Iblis, saat bahunya mulai bergetar. (Dia sudah makan rumput selama ini ... Dia 
terlihat menakutkan, tapi dia pasti herbivora. Dia juga memiliki fisik yang kuat. Mungkin 
rumput itu lebih bergizi daripada yang terlihat ...) Salah satu kebiasaan buruk Raja Iblis 
punya keluar. Begitu ada sesuatu yang menarik minatnya, dia ingin mengetahui setiap 
detailnya sampai dia mencapai kesimpulannya sendiri. Di sisi lain, dia tetap tidak 
termotivasi untuk mempelajari apa pun yang dia anggap tidak relevan. Bahkan ketika dia 
dengan senang hati membayangkan detail tentang rumput yang sedang dimakan banteng, 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Raja Iblis tetap tidak tertarik dengan konsep ekonomi dunia ini. Menyebut rasa ingin 
tahunya adalah pernyataan yang meremehkan. Ini membuatnya menjadi pencipta yang 
hebat, tetapi bukan penguasa yang kuat tanpa bantuan penasihat seperti Tahara. 

Saat Olgan dan kurcaci melanjutkan percakapan mereka, Raja Iblis menyela: "Uh, Tuan 
Banteng, di sana. Maaf mengganggu makan Anda. Apakah kamu keberatan?" 

"Melenguh?" 

"Apakah rumput itu enak? Atau apakah Anda memakannya karena nutrisinya yang kaya? " 

"Melenguh. Seorang manusia yang tertarik pada rumput? Aneh." 

(Kaulah yang aneh!) Raja Iblis diam-diam memprotes. (Bagaimana Anda memiliki kepala 
banteng di tubuh manusia!?) Banteng itu terus mengunyah rumputnya sebelum mengambil 
tumpukan jerami. 

"Melenguh. Ini adalah grassius kering yang lezat . Aku bisa makan ini berhari-hari. " 

"Hal menjijikkan itu !?" sang Raja Iblis mengingat. "Tahan. Apakah kamu sedang makan 
sesuatu yang lain sekarang? " 

"Ini otot otot . Membangun otot. " 

"Sedikit terlalu literal, bukan begitu !? Siapa yang menamakannya itu? " 

"Moo ... Aku ..." 

"Kamu melakukannya !?" teriak sang Raja Iblis, setelah lama lupa untuk menjaga tipu 
muslihatnya. 

Melihat keduanya melakukan rutinitas komedi, kurcaci itu angkat bicara, sudah cukup 
mendengar. "Dasar sapi bodoh! Untuk apa kau mengobrol dengan manusia !? " 

Olgan mengikutinya. "Kamu tampak bahagia saat berbicara dengan banteng-hibrida ..." 

Pemandangan di depan pondok semakin keras, menyebabkan kucing hibrida keluar. Dia 
sepertinya baru saja bangun, saat dia mengulurkan kedua tangannya ke udara dan 
menguap lebar. "Diam, meong. Siapapun yang mengganggu saya kucing tidur siang akan 
menderita kematian karena seribu cakaran. " 

"Tentang waktu." Olgan berpaling ke Raja Iblis. "Dia orangnya." 

"Apa, meong? Manusia lain? Keamanan lemah belakangan ini. " 

"Maaf membangunkanmu. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. " Raja Iblis 
menyalakan rokoknya setelah melihat kucing hibrida yang secara praktis merangkak 
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keluar dari musikal Broadway. Dia tampaknya tidak terlalu terkejut, karena telah 
menghabiskan seluruh waktunya dengan kelinci. "Apa kamu tahu dimana pasar budak? 
Akan sangat membantu jika Anda bisa memberi tahu saya. " 

"Mengapa aku harus memberi tahu manusia meong seperti ... Mew?" Kucing itu mengendus 
udara dan mendekati Raja Iblis sebelum mulai berjalan di sekelilingnya, karena suatu 
alasan. "Baumu cukup harum untuk manusia ... Aku baik-baik saja, sekarang." 

"Betulkah? Nah, asap ini tidak akan merugikan Anda. Jangan khawatir. " 

"Mengendus. Sniffity, sniffity. Hembusan napas. " Kucing itu membenamkan wajahnya ke 
dada Raja Iblis dan menghirup dengan euforia, seolah-olah dia sedang menghirup catnip. 

"Tunggu sebentar--- Apakah baumu tidak cukup?" Raja Iblis bertanya. 

Setelah memperhatikan mereka sejenak, Olgan berbicara, kesal. "Pertama banteng, dan 
sekarang kucing? Anda rukun dengan Anima, bukan? " 

"Ini tidak benar-benar akur, tapi lebih dari--- Hei, lepaskan aku, sudah! Ini semakin 
menyeramkan! " Raja Iblis akhirnya mendorong kucing itu darinya dan memperbaiki 
dasinya. Kucing itu memprotes dengan mengeong, tetapi Raja Iblis tampaknya siap untuk 
terjun ke bisnis. Dia membuang rokoknya ke asbak portabelnya dan mulai bernegosiasi. 
"Jika kamu bisa memberitahuku di mana tempatnya, aku akan memberimu sebotol yang 
sangat kamu suka." 

Kurcaci itu mengejek. "Sebuah botol? Dari manusia ...? Apa gunanya omong kosong Anda 
yang encer? Aku akan membiarkanmu hidup demi gadis kecil kita, di sini. Kalahkan itu. " 

"Saya juga ingin mencoba salah satu minuman Anda," tambah Raja Iblis. 

"Ha! Anda pikir kami akan memberikan minuman kepada manusia? Saya mendengar kami 
Roh Api pergi dengan harga yang konyol di pihakmu ... Heh, kalian manusia tidak bisa 
pandai besi atau membuat roh yang layak. " Minimisasi kemanusiaan yang kejam dari 
kurcaci itu sama sekali tidak mengganggu Raja Iblis. Dia tidak memiliki kepentingan dalam 
pertempuran antara manusia dan demi-human, dan dia bahkan bukan dari dunia ini. Tidak 
mungkin dia akan menganggap hinaan itu secara pribadi. 

"Roh Api terdengar seperti sesuatu yang disuling, seperti shochu, wiski, atau brendi ... 
Mungkinkah vodka?" 

"Apa kau mengerti kata-kata yang keluar dari mulutku !?" kurcaci itu meledak. "Siapa pria 
ini, gadis kecil !?" 

"Tidak ada gunanya," jawab Olgan. "Dia bertindak atas dorongan dan kemauannya sendiri. 
Tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apapun. " 
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"Sialan, jika ada yang melihat kita berbicara dengan manusia ..." Kurcaci itu tampaknya 
lebih yakin tentang skenario itu sekarang. Dengan enggan, kurcaci itu menuju ke pondok. 
"Aku tidak senang tentang itu ... Tapi masuklah. Sebelum ular melihat kita." 

"Hm. Saya tidak yakin tentang semua itu, tapi saya akan menerima tawaran Anda. Sekarang 
jangan khawatir, saya sudah menyiapkan camilan yang enak untuk minumannya juga. " 

"Camilan pantatku ... Tidak pernah terpikir aku akan bertemu dengan manusia yang tidak 
tahu malu ..." Kurcaci itu bergegas masuk tanpa berusaha menyembunyikan 
kejengkelannya. Sapi dan kucing itu mengikuti di tempat yang santai. Tak satu pun dari 
mereka yang tahu bahwa pria yang mereka anggap manusia biasa tidak lain adalah Raja 
Iblis sendiri, juga tidak akan datang untuk menghancurkan salah satu pilar Tujuh Dosa 
tanpa ampun. 

The Tasting 

"Jadi ini perumahan tanah ..." Raja Iblis melihat sekeliling setelah memasuki pondok. Itu 
adalah kabin kayu, sebagian besar sama dengan tipe yang masih terlihat di zaman modern. 
Satu-satunya hal penting di pondok itu adalah tumpukan jerami yang ditumpuk di sana-
sini. 

"Ayo, meowan tua. Keluarkan Roh Api. " 

"Kenapa harus saya!?" 

"Pelit pelit, meowan tua! Apa salahnya berbagi? " 

"Bodoh kau! Aku akan mengurangi jika dia meminumnya! " 

Mengabaikan keributan itu, Raja Iblis menggerakkan tangannya dinding dan menilai 
kekokohannya. Meskipun dibangun dengan baik, dia tidak menemukan teknik atau 
kekuatan khusus di dalamnya. 

"Olgan, apakah kebanyakan orang di sekitar sini tinggal di pondok seperti ini?" 

"Hm? Spesies yang berbeda hidup di rumah yang berbeda. Beberapa hidup di atas pohon 
atau di bawah tanah, misalnya. " 

"Di bawah tanah, katamu ...? Seperti tempat perlindungan bom? Mungkin itu wajar bagi 
seekor hewan. Berang-berang membangun sarang mereka di sungai, kalau dipikir-pikir. 
Dan ada burung yang mengebor lubang ke pohon untuk ditinggali. Aku pernah mendengar 
tentang hewan yang mengambil alih sarang yang dibangun oleh hewan lain ... "Bergumam, 
Raja Iblis tenggelam dalam pikirannya. Dia sudah lama tidak memikirkan jenis-jenis habitat 
hewan. Seolah-olah seorang pekerja kantoran di kota bosan dengan gaya hidupnya dan 
memutuskan untuk berkemah di hutan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. 
"Jika kita melangkah sejauh itu ... Sekelompok makhluk kecil menciptakan habitat mereka 
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di rumah manusia. Nyatanya, orang punya teman sekamar. Di sisi lain, hotel menyewakan 
sebagian dari habitat mereka demi uang ... " 

"Ini dia, mengoceh omong kosong lagi ... Puas?" Olgan bertanya. 

"Ya, bukan masalah besar. Saya baru saja diingatkan bahwa sarang manusia sama 
beragamnya. " 

"Sarang manusia, ya ...?" Olgan tidak tahu apa yang dia katakan. 

Tetapi bagi pria ini, kesimpulan yang dia dapatkan agak berdampak. (Pada akhirnya, tidak 
banyak perbedaan antara manusia, hewan, dan Anima ...) Pada intinya, sebagian besar 
makhluk makan, membangun sarang, membuat keluarga, dan berkembang biak. Itu adalah 
pemikiran bahwa Raja Iblis telah berakhir dari titik awal memasuki habitat khusus ini. 
Puluhan tahun menciptakan dunianya sendiri telah sangat menumbuhkan imajinasinya. 
Inspirasi dan proses pemikirannya tidak seperti kebanyakan orang lain, yang menjelaskan 
bagaimana dia dapat melalui menciptakan seluruh dunia, kemudian berbalik dan 
menghancurkannya. Dia terlahir sebagai tiran, dan jika dia tidak menyukai suatu tempat, 
dia siap untuk menghancurkannya tidak peduli siapa pemiliknya. Bagaimana dia 
memandang pasar budak? 

"Meong! Minum Roh Api di siang hari adalah yang terbaik! Hore untuk kehidupan kucing 
malas! " 

"Hei, kucing," sela kurcaci. "Minuman ini tidak gratis. Kamu lebih baik bawa game atau info 
bagus lain kali. " 

"Ini hari Minggu setiap hari ... Semua orang ingin menjadi kucing!" 

"Hei, kucing bodoh! Apakah kamu mendengarkan!?" 

Teriakan itu menyebabkan Raja Iblis berbalik dan melihat kucing itu dengan gembira 
memiringkan botol alkohol. "Oh, pestanya sudah dimulai. Aku akan mengambil segelas itu. 
" 

Ini dia, manusia berasap. 

"Hei! Jangan berikan itu pada manusia! " 

"Hm. Jadi ini roh dwarf ... "Raja Iblis mengambil segelas penuh cairan berwarna kuning 
yang kuat dengan aroma seperti anggur. Tiba-tiba, kaca itu memancarkan cahaya terang. 

"H-Hei, manusia! Apa yang kamu lakukan !? " kata kurcaci itu. 

"Menguji racun, untuk berjaga-jaga. Maksud saya jangan tersinggung. " 

"Meracuni? Jangan bilang kamu seorang ulama, berpakaian seperti itu! " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Mengabaikan ucapan itu, Raja Iblis dengan santai memiringkan kaca ke belakang. Alkohol 
kuat menyelinap melalui bibirnya, aroma seperti anggur mengalir melalui hidungnya. 
"Hmm ... Ini sangat mirip dengan cognac ... Ini enak ..." 

"Hmph! Terlalu bagus untuk manusia. Hei, gadis kecil. Kamu tahu kamu akan berhutang 
pada kami, kan? " 

"Tidak apa-apa. Biarkan dia minum, "jawab Olgan. 

"Heh, kamu cukup lembut dengan yang ini, ya?" 

"A-aku tidak lembut! Saya tidak tahu menurut Anda apa yang Anda lihat--- " 

"Apa yang membuatmu defensif tentang ...?" kurcaci itu menggerutu, kesal, saat banteng 
terus mengunyah rumputnya sendiri. 

Sementara itu, Raja Iblis memutuskan untuk menerima beberapa minuman lagi, dan mulai 
membuat item satu demi satu dengan mengorbankan SP. Item Kerajinan: Air Fuji, Soda 
Klub, DL Cola, Kantong Es. Raja Iblis tidak akan berhemat dalam hal minum. Dia 
meletakkan semua barang yang harus dimiliki ini di atas meja. 

"Meong, meong, Smoky! Di mana kamu membawa semua itu !? " 

"Jangan bilang kamu bisa menggunakan sihir!" 

"Sihir, sihir ... Sebut saja sesuka Anda." Raja Iblis tampak sibuk dengan bagaimana dia akan 
menikmati semangat baru ini. Pertama, dia menghasilkan es batu berbentuk bola dari 
Kantong Es dan melemparkannya ke dalam gelas sebelum tanpa malu-malu mengisinya 
dengan Roh Api. "Ada yang bilang brendi di bebatuan itu menghujat, tapi aku 
mengatakannya masing-masing." 

"Menaruh es di Fire Spirit? Itu cara yang aneh untuk meminumnya, meong. " 

"Biarkan aku mempermudahnya untukmu. Ini harus membuatnya lebih lancar. " Dia 
mengambil bola es lain dan menuangkannya ke dalam gelas. Sementara es tampak tidak 
berbahaya, itu adalah item yang luar biasa menurut standar dunia ini yang menyembuhkan 
Stamina pengguna hingga 50. Pada titik ini, Roh Api meningkat menjadi lebih dari sekedar 
minuman. Kemudian Raja Iblis menuangkan banyak Air Fuji ke dalam gelas. Ini juga bukan 
H2O biasa, karena menyembuhkan HP dan Stamina pengguna masing-masing sebanyak 50 . 

"Saya menulis dalam uraian bahwa air ini menonjolkan cita rasa minuman dan makanan. 
Sekarang seharusnya sudah layak. " Layak? Ini adalah kreasi minuman paling mewah di 
dunia yang menyembuhkan HP peminum 50 dan Stamina 100. Mengingat Elixir, yang 
sering disebut Embun Dewa, menyembuhkan HP dan Stamina seseorang masing-masing 
sebesar 33, ini benar-benar konyol. Meski begitu, Raja Iblis hanya bermain bartender. 
Sementara itu, dukun pria dan wanita di dunia ini berlumuran darah, keringat, dan air mata 
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untuk pengembangan ramuan baru. Dia benar-benar pantas mendapat retakan di 
tengkorak. 

"Kelihatannya sangat bagus ... Cheers! Dimana semua orang tahu namamu! " 

"Apakah kamu anak 80-an?" Raja Iblis terkekeh oleh nostalgia itu, dan memiringkan 
gelasnya ke belakang. 

Kucing itu, sebaliknya ... "Yeeeeeeeeeoowwwwwwww! Itu bagus!" 

"Telingaku!" sang Raja Iblis menggerutu. Kucing itu terus mengeong dengan keras. "Tidak 
bisakah kamu menikmati minuman yang enak dan tenang ...?" Dia hanya melihatnya 
sebagai koktail kecil, tetapi minuman itu jauh dari biasa bagi makhluk dunia ini. Kucing itu 
merasa seluruh tubuhnya diperbarui dan diremajakan. Penyembuhan yang berlebihan 
menyebabkan semacam high, membuat kucing ingin berteriak dan berlarian tanpa alasan 
apapun. "Sekarang, mungkin dengan soda klub ... Tidak, aku akan membuat Highball 
Prancis." 

"Beri meong satu sama lain, Smoky! Tuang beban kuat lainnya untuk mulutku, meowww! " 

"Lepaskan aku ... Bagaimana aku bisa mencampur minuman seperti ini ...?" 

Kucing itu mulai menari di sekitar Raja Iblis, memegang jerami di tangan. "Minum! 
Merokok! Rumput! Asap rumput! " 

"Apa yang kamu katakan ...?" sang Raja Iblis menggerutu. 

Setelah melihat reaksi kucing itu, kurcaci itu dengan enggan mendekati meja dan 
mengulurkan gelasnya tanpa berkata apa-apa. Pasti terlalu sulit untuk menolak peminum 
seperti dia. 

"Itu botol saya untuk memulai," katanya. "Tuangkan aku segelas, sudah." 

"Hm. Semangatmu memang enak. " Raja Iblis dengan senang hati menjadikan kurcaci itu 
Highball Prancis yang berisi soda klub dan es. 

Kurcaci itu dengan hati-hati mengendus minuman itu, lalu pasti memutuskan untuk 
memberinya lampu hijau. Dia meminum seluruh gelas dalam satu gerakan. 

"Hoo! Apa-apaan ini!? Luar biasa! " 

"Apakah ini peraturan rumah atau sesuatu yang harus diteriakkan setelah setiap minum 
...?" 

"Hei, manusia! Apa yang Anda masukkan ke dalam Roh Api saya !? Beri aku gelas lagi! " 

"Tahan. Mari kita tenang dengan brandy dan coke. " 
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"Apapun itu, berikan padaku!" 

Saat anggota lain di pondok semakin keras, Olgan pasrah untuk berbaring di atas 
tumpukan jerami. Dia tidak pernah menikmati minuman, dia juga tidak pernah ingin. 
Dengan telapak tangan di bawah dagunya, dia menatap Raja Iblis saat dia dengan riang 
tertawa di antara Anima. (Tampaknya dia memiliki semacam ikatan dengan mereka ...) 
Dalam mitos perang besar, Anima menjauhkan diri dari Malaikat dan manusia dan 
membangun bangsanya sendiri. Sementara hubungan mereka dengan Malaikat Jatuh 
Lucifer tidak pernah disebutkan dalam dokumen yang masih hidup, diasumsikan bahwa 
mereka tidak saling bertentangan, paling tidak. Musuh dari musuh adalah teman mereka. 
(Lalu, bagaimana dengan Firebrands ...?) Olgan kembali ke rasa ingin tahu ini, dan 
menyibukkan dirinya dengan melalui siklus frustrasi dan mendapatkan kembali 
ketenangannya sendiri. 

"Ini adalah pesta, bagaimanapun juga ..." Raja Iblis memulai. "Aku punya beberapa camilan 
enak." Raja Iblis kemudian memproduksi Dark Chocolate, Smoked Cheese, Sliced Ham, dan 
Crackers and Jam, dan menyebarkannya di atas meja. Keributan saja tumbuh. 

"Wow! Benda hitam dan manis ini luar biasa! Jadi, keju ini! " kurcaci itu berteriak. 

"Meong, saya tidak bisa cukup! Kami akan mendengkur sepanjang malam! " 

"Aku tidak keberatan kamu diplester, tapi katakan padaku di mana Pasar Budak sebelum 
kamu terlalu mabuk ..." Raja Iblis berdiri dan mendekati Olgan. Dia pasti akhirnya 
menyadari bahwa mungkin tidak sensitif untuk mengadakan pesta mencicipi di depannya 
ketika dia tahu bahwa dia telah kehilangan indra perasa, meskipun niatnya adalah untuk 
mengekstrak informasi. "Maaf untuk semua ini. Saya akan meminta salah satu dari orang-
orang saya untuk memeriksa selera Anda setelah kami menangani semuanya di sini. " 

Maksudmu salah satu kerabatmu? 

"Iya. Seorang dokter yang hebat. Dia akan mendapatkan kembali seleramu, tidak masalah. " 

"Saya tidak peduli, dengan satu atau lain cara." Olgan tidak sedang bercanda. Dia benar-
benar tidak pernah peduli bagaimana rasanya. Dia tidak bisa mati karena makanan yang 
rasanya tidak enak. Tidak ada ruang untuk menikmati hal-hal seperti itu dalam 
kehidupannya yang sulit. "Apakah kamu berbicara tentang wanita dengan pakaian putih 
aneh?" 

"Aneh ... Ya, dia orangnya." Kalau dipikir-pikir, siapa pun yang mengenakan jas lab di depan 
umum akan menarik banyak tatapan penasaran. Raja Iblis menghibur pikiran sia-sia 
membuat Yu semacam pakaian yang sesuai. 

"Aku tidak akan tertangkap mati karena dia nikmat. Saya pikir dia wanita yang sangat 
berbahaya dan tidak berperasaan. Dia salah satu makhluk tergelap di dunia ini, "Olgan 
menunjukkan. 
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(Oof. Aku tidak bisa membantah semua itu ...) Raja Iblis diam-diam mengerang. Meskipun 
dia sekarang menunjukkan beberapa gerakan lucu di sana-sini, itu hanya tampak sangat 
tidak cocok dengan latar belakang aslinya yang diketahui Raja Iblis dari sampul ke sampul. 
Dia dengan canggung menggaruk pipinya dengan jari. Bagaimanapun, dia adalah 
ciptaannya. "Yah, aku tidak akan pernah memaksamu, tapi jika kamu berubah pikiran ... 
Kamu selalu bisa berkata begitu." 

"... Mm." Olgan berpikir bahwa Raja Iblis bereaksi berlebihan. Di dunia yang dilanda perang 
ini, ada banyak orang yang kehilangan mata atau anggota tubuh, banyak orang sakit yang 
tidak mampu membeli obat yang mereka butuhkan, dan orang yang mati kelaparan. Olgan 
tidak menemukan masalah dengan tidak memiliki indra perasa, dan menganggap dirinya 
beruntung dibandingkan dengan mereka yang kehilangan lebih banyak. Olgan tidak bisa 
menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. (Apakah ada mitos kuno tentang rasa? Tidak 
banyak cerita di zaman itu yang bertahan ...) Kemudian, Olgan memutuskan untuk 
mengajukan pertanyaan dengan lantang. "Satu pertanyaan. Berapa banyak kerabat yang 
Anda miliki? " 

"Sejauh ini aku hanya memanggil tiga, tapi aku memiliki total delapan ..." jawab Raja Iblis, 
dengan sentuhan nostalgia di matanya. Dia telah memerintah sebagai Raja Iblis Kekaisaran, 
dengan delapan penasihatnya yang melayani. Dia tidak bisa membantu tetapi mengenang 
saat-saat berkilauan dalam hidupnya. Itu adalah awal era internet. Semuanya belum 
ditemukan dan segar. Akira langsung tenggelam jauh ke dunia online. (Dulu ... Semuanya 
baik-baik saja. Situs yang dijalankan secara individual yang berbau DIY, situs blok teks 
populer. Ruang obrolan multi-orang juga populer. Belum lagi situs samar dan clickbait 
aneh. Saya ingat bagaimana ponsel saya tagihan meroket ketika saya pertama kali mulai 
online. Membuat saya takut.) Raja Iblis menyalakan sebatang rokok, mempelajari nostalgia 
lebih lanjut. 

Olgan membayangkan bahwa dia sedang mengingat masa lalu. "Apakah kamu ... 
memikirkan masa lalumu?" 

"Ya." Denting membekukan es saat isi gelas itu mengalir ke mulut Raja Iblis. Eksteriornya 
yang dingin dan serius tidak perlu meninggalkan aura yang tidak bisa didekati di 
sekelilingnya. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa mereka masing-masing 
membayangkan era yang sama sekali berbeda. Mengejar Roh Api, Raja Iblis bergumam, 
seolah membiarkan desas-desus mengambil kendali, "Pada pukul 11 malam, itu dial-all-
you-want. Semua orang terhubung pada waktu yang sama, jadi itu menjadi zona perang 
setiap malam. Sekelompok pengunjung, webrings, halaman tersembunyi yang bodoh di 
situs ... Butuh waktu sangat lama untuk memuat satu gambar kecil. Oh, dan semua orang 
yang menjawab ratusan pertanyaan tentang diri mereka sendiri. Tidak ada yang bertanya. " 
Raja Iblis mulai tertawa. 

Olgan tidak dapat memahami satu hal pun yang dia bicarakan. "Aku tidak begitu mengerti 
... Tapi sepertinya itu saat yang sangat menyenangkan bagimu." 

"Ya. Itu remaja, biadab, kacau ... Melihat kembali sekarang, semuanya tampak emas. " 
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"Saya melihat...!" Olgan hampir menyesal karena dia mengajukan pertanyaan, saat dia 
merasakan beban berat di hatinya. Itu adalah kesadaran bahwa Raja Iblis memiliki delapan 
kerabat yang dengannya dia menghabiskan waktu dekat dengan keabadian, sejak masa 
lalu. Dia khawatir, ketika Raja Iblis memanggil lebih banyak penasihat, Malaikat Jatuh akan 
semakin memikirkan era lampau dan kehilangan minat pada saat ini. 

"Hm. Itu cerita lama yang cukup ... Olgan, saat kau ingin menyembuhkan--- " 

"Saya menghargai sentimen tersebut. Jika saya merasa membutuhkannya, saya akan datang 
kepada Anda. " 

"A-Baiklah ..." 

Olgan memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini di tengah topik. Sebuah pikiran aneh 
melintas di benaknya untuk mendorong ini. (Jika dia sangat mengkhawatirkan indera 
perasa saya, mengapa saya tidak membiarkan hal-hal seperti ini ...?) Dia tidak mengerti 
mengapa dia merasa seperti ini. Seolah-olah dia mencoba menarik perhatiannya dengan 
memilih untuk tidak menyembuhkan cacatnya. Jika dirinya yang dulu bisa melihatnya 
sekarang, dirinya yang sekarang akan menerima tamparan keras di wajahnya. "Singkirkan 
itu!" dia akan berkata. (Tidak! Ini ... kau tahu! Sebuah taktik untuk menjaga pikirannya agar 
tidak ditelan oleh kegelapan. Bukannya aku ingin menarik perhatiannya ke diriku sendiri 
atau apapun. Selain itu, itu pasti dunia yang mengerikan ketika semua miliknya ada kerabat 
sekitar. 'Perang setiap hari pukul 11 malam'? Aku hanya bisa membayangkan pertumpahan 
darah ...! Dia sendiri menyebutnya biadab dan kacau!) Sebuah konflik yang intens terjadi di 
dalam Olgan, memperluas kesalahpahamannya pada pengetahuannya tentang masa lalu. 
Tentu saja, bagi siapa pun yang mengetahui rahasia semua potongan teka-teki, ini hanyalah 
lelucon. 

Kurcaci dan kucing itu masing-masing berteriak, tampaknya lelah menunggu Olgan dan 
Raja Iblis mengakhiri percakapan mereka. 

"Hei, Human-in-Black! Di mana minuman yang kamu bawa? " 

"Batuk, Smoky!" 

"'Hitam?' 'Berasap?' Ada apa dengan kosakata Anda? " Bahkan saat dia menggerutu, Raja 
Iblis menghasilkan Absinthe, alkohol yang sangat kuat yang pernah diyakini memiliki sifat 
halusinogen, dan dilarang pada satu titik dalam sejarah di luar larangan. "Ini adalah favorit 
di antara banyak seniman dan penyair. Rupanya, seniman legendaris seperti Van Gogh dan 
Picasso selalu menyimpan sebotol minuman itu. " 

"Itu warna yang aneh, meong ... Semua hijau dan sebagainya ... Aku bisa merasakan bola 
rambut muncul." 

"Saya tidak akan membantah bahwa ia memilih peminumnya. Tapi itu sangat menyentuh 
mereka yang berani. " Raja Iblis menjatuhkan es batu ke dalam gelas dan memegang 
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sendok absinth di atasnya, meletakkan gula batu di atas sendok, dan menuangkan absinth 
berwarna zamrud di atasnya. "Sekarang, untuk pertunjukan." Raja Iblis mengeluarkan 
Zippo dari sakunya dan menyalakan kubus gula yang direndam absinth dengan api. Api 
biru mistis muncul darinya. 

"Ap--- Itu Blue Fire, seperti yang kami gunakan!" 

"Meong... Jadi cerewet. Aku bisa menatapnya berjam-jam. " 

Gula batu yang dipanaskan mulai meleleh dari sendok dan menetes ke dalam cairan hijau 
tua. Baik kurcaci dan kucing itu terdiam. "Sekarang untuk sentuhan terakhir," kata Raja 
Iblis, dan dengan sengaja menuangkan beberapa tetes Air Fuji ke dalam kubus gula yang 
menyala. Saat absinth hijau zamrud bercampur dengan air, tiba-tiba berubah menjadi putih 
buram. Bahkan perubahan warna itu tampak mistis. Semua mata di pondok itu tertuju pada 
satu gelas. 

"Kitty mendapat seteguk pertama!" 

"Seperti neraka! Kamu meminum semua Roh Api itu! " 

"Meowine! Pahit! Pahit! Bleh! " 

Rasa pahit dan alkohol yang kuat membuat semua bulu pada kucing itu berdiri. Dia 
tampaknya memiliki gigi yang agak manis, saat dia buru-buru meraih sepotong cokelat dan 
mulai menjilatnya. 

"Sekarang, aku akan mencobanya ..." Kurcaci itu memiringkan gelas ke belakang, dan 
memutar cairan di mulutnya. Kelihatannya herby unik, tapi kesegarannya mengalahkan itu 
dan menghembuskan ke seluruh tubuh kurcaci itu. "Yang lainnya..." 

"Tepat sekali, eh?" sang Raja Iblis bercanda. Ketika orang memiliki makanan atau minuman 
yang mereka sukai , mereka sering kehilangan kata-kata. Kurcaci itu hanya menunggu 
tuang berikutnya. "Nama lain dari minuman ini adalah Peri Hijau. Cukup cocok untuk 
negeri ini, menurutku. " 

"The Green ... Peri ..." gumam kurcaci itu, terpesona, menatap gelasnya. Dia tidak 
menenggak minuman ini, tetapi menikmati sedikit tegukan pada suatu waktu. Ekspresi 
tegasnya berubah menjadi pemabuk tua yang bahagia. 

"Ada juga yang disebut Absinthe Coke. Mungkin lebih cocok untukmu, kucing. " 

"Apakah 'coke' itu hitam, bersoda, dan manis? Itu meower seperti itu! " 

"Aku merasa seperti sedang membuat ramuan kaleng tuna bersamamu," Raja Iblis 
terkekeh, saat kucing itu menerjangnya. 

Sementara kekacauan besar terjadi di timur, keadaan sangat damai di pondok kecil ini. 
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Olgan 

Race: Firebrand -- Umur: Lebih dari 400 

Item: Mr. Carry-All 

Tas langka dengan kapasitas yang berfluktuasi, tergantung pada Sihir penggunanya. Olgan 
juga memegang item magis yang menutupi aroma iblisnya, mendeteksi jebakan, dll. 

Level: 25 -- HP:? -- Stamina:? -- Serangan:? -- Pertahanan: ? -- Ketangkasan:? -- Sihir: 43+? -- 
Pertahanan Ajaib: 48+? 

Seperti Mynk, Olgan adalah Pemain Bintang S-Rank. Dia juga putri dari Belphegor, salah 
satu Dosa Asli yang terus memperjuangkan kekuasaan di wilayah Hellion. Dia dipaksa 
untuk menjadi subjek uji dari 'eksperimen' gila ayahnya sejak usia muda. Mengatakan 
bahwa dia telah melalui neraka adalah pernyataan yang meremehkan. Penyiksaan dan 
eksperimen ayahnya selama berabad-abad telah berhasil memberinya kekebalan dan 
ketahanan yang kuat, tetapi Olgan kehilangan indera perasa serta rasa panas dan dingin 
sebagai gantinya. Sebagai perapal mantra, kekuatannya tak tertandingi. 

 

Masalah di Front Timur 

------Di perbatasan Animania. 

Dengan cahaya bulan yang menerangi dari atas, Akane dan Mynk tiba di perbatasan antara 
wilayah Animania dan Hellion. Tempat paling berbahaya di dunia ini. 

"Malam yang cerah! Sempurna untuk mengambil nama dalam nama bulan. " 

"K-Kami serius akan ...!?" Mynk tidak bisa membantu tetapi bertanya setelah melihat sikap 
acuh tak acuh Akane yang tidak berubah. Faktanya, dia takut dengan kenyataan bahwa 
daerah itu sangat sunyi meskipun mendekati perbatasan. Biasanya, garis batas ini bahkan 
sulit untuk didekati. Ujung utara menjadi tuan rumah puncak legendaris, yang dikatakan 
sebagai rumah Naga. Di ujung selatan perbatasan berdiri sebuah kuil yang dilindungi oleh 
rubah mistik, yang tidak dapat didekati oleh siapa pun. Akane dan Mynk berada di sisi 
selatan, tapi kuil yang pernah dilihat Akane sebelumnya kini telah lenyap tanpa jejak. 

"Hmm...? Hakuto dan aku melihat kuil aneh di sekitar sini ... Sekarang sudah hilang? " 

"Apa itu kuil? Dan, sebenarnya, kita akan memasuki wilayah Hellion? Sekarang? Setidaknya 
kita harus pergi bersama! " Saran Mynk yang sepenuhnya masuk akal masuk ke telinga 
yang satu dan keluar yang lain. 
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Nyatanya, Akane membalas dengan cacian sepotong filosofi. "Anda tahu, Nona Moody? 
Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidup tanpa sedikit ketidakkonvensionalan. 
Harus melakukan apa pun. Anda tidak bisa bertahan hanya menerima perintah. " 

"Kamu juga tidak bisa bertahan di wilayah Hellion!" 

"Diam. Seseorang datang." 

"H-Hei ... Erm!" 

Akane membenamkan wajahnya di dada Mynk dan menutupi mulutnya. Segera, sepasang 
hibrida rubah kecil muncul. 

"Manusia yang berisik ... Apa kau tidak mengerti bahwa ini adalah alam dewa?" 

"B-Brother benar! Ini wilayah kita, lho! " 

Mynk mengangkat tongkatnya, siap bertarung. Dia tidak akan lengah di depan Anima hanya 
karena mereka terlihat muda. Sementara itu, setelah menoleh untuk melihat, Akane 
tampak terpesona oleh mereka. "Ooh! Akhirnya, beberapa bulu halus! " 

"Akane! Tetap waspada! Keduanya memiliki Sihir yang luar biasa! " 

"Kamu benar tentang itu! Mereka memiliki semacam keajaiban yang membuat Anda 
tertarik! " 

"Hei, hentikan dengan sembrono---" Teguran Mynk sudah terlambat untuk menghentikan 
Akane mendekati pasangan itu dengan tangan kosong. Dia berada di belakang rubah merah 
dalam sekejap mata, dan mulai mengelus ekornya. 

"Eeeek! B-Brother! D-Dia baru saja menyentuh ekorku! " 

"B-Bagaimana manusia ini bisa berada di belakang kita !?" 

"Mmm ... Sangat lembut ... dan halus ..." Akane bergumam, puas. Rubah biru secara refleks 
mencoba mengusir Akane, tapi entah bagaimana, dia sudah bergerak ke belakang rubah 
biru. Dia mendengar bisikan yang menakutkan: "Telinga ini begitu licin ... Berbulu-shota? 
Nah, itu cinta terlarang. " 

"Ja-menjauh dariku, dasar aneh!" 

"Jauhi saja Yu, oke? Kami tidak ingin 'x' antara nama Anda dan dia. " 

"A-Apa yang kamu ...!? Sialan, bagaimana kabarmu secepat ini !? " 

"Hoo, ho, hahaha! Disini!" Akane menghindarinya, berputar-putar, menikmati ekor dan 
telinga hibrida rubah sepuasnya. 
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Bahkan Mynk akhirnya menurunkan stafnya karena kekonyolan situasinya. Tidak ada 
keraguan tentang hal itu ... dia benar-benar adalah cepat. Bahkan petualang S-rank seperti 
Mynk hampir tidak bisa mengikuti Akane dengan matanya. Dia bisa dibilang secepat 
embusan angin. Sementara Mynk setengah terkesan dengan kecepatan Akane, itu bukan 
masalah tertawaan bagi kedua rubah. Beberapa manusia biadab telah menginvasi alam 
dewa mereka dan berani menyentuh mereka tanpa izin. 

"Sialan! Kalau saja Ibu tidak begitu sakit ...! " 

"I-Itu benar! Kalian berdua akan jatuh ke tanah dalam satu detik! " 

"Oh ya?" Akane mendesak. "Kalian berdua punya ibu, ya? Apakah kamu merawatnya? " 
Akane bertanya dengan nada yang kontras dengan nada marah rubah. Dia berasal dari 
Majelis Rendah, tempat anak yatim dikumpulkan. Dia tidak pernah mengenal orang tuanya, 
jadi dia pasti memiliki perasaan yang kuat tentang pemikiran keibuan. "Ada pepatah dari 
mana aku berasal ... Orang tuamu mungkin tidak ada di sana saat kamu siap membayar 
mereka kembali. Ingatlah itu, rubah kecil. " 

"A-Apa yang kamu ketahui tentang Ibu, kamu aneh !?" 

"Saudara! Aku merasa dia mengolok-olok kita! " 

Akane mendengarkan mereka dengan senyuman geli, ketika Mynk yang kesal datang di 
antara mereka, takut percakapan tidak akan pernah berakhir jika dibiarkan sendiri. 

"Hei, apa yang Anima lakukan? Rasanya aneh aku mengatakan ini, tapi di sini terlalu sepi. " 

"Hmph! Saya yakin mereka mematuhi ibu ibu, "jawab rubah biru. 

"Um ..." Mata Mynk membelalak. Siapa ibu ibu? 

Terlepas dari pertanyaan Mynk, rubah biru itu tetap menutup mulutnya dan berbalik 
seperti sedang mengamuk. Mynk tidak mungkin mengetahui bahwa naga terhormat yang 
menguasai negeri itu telah memerintahkan Anima untuk 'membiarkan mereka'. Fakta 
bahwa naga, yang jarang berbicara selama ribuan tahun, telah membuat ucapan apa pun 
adalah peristiwa yang menghancurkan bumi bagi Anima. Mereka pasti merasa seperti 
cahaya menerangi mereka dari suatu tempat tinggi di atas langit cerah. Ada Anima yang 
terlahir untuk bertarung, seperti harimau-hibrida, tetapi bahkan spesies seperti mereka 
tetap diam dengan telinga terkulai, memberi banyak gravitasi pada tatanan naga. 

"Jadi, kamu tidak berencana untuk melakukan apa pun dengan kami, setidaknya untuk saat 
ini?" 

"Hmph ..." Rubah Biru tidak berkata apa-apa lagi, tapi sikapnya sangat jelas. Meskipun 
dengan sedikit keraguan, Mynk menghela nafas lega. Dia tahu betul bahwa mereka tidak 
akan memiliki kesempatan melawan batalion penuh Anima. 
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"Kamu mendengar mereka, Akane. Sepertinya tidak ada bahaya langsung. Ayo kembali ke 
pondok itu untuk--- " 

"Hmm. Aku yakin Hakuto melakukan sesuatu di balik layar. " 

"Apa?" 

"Begitulah yang selalu terjadi," Akane menambahkan dengan tenang, dengan bayangan 
kesepian di ekspresinya. "Sebelum aku menyadarinya, semuanya sudah diikat." Di dunia di 
mana Kekaisaran ada, Hakuto Kunai telah menggunakan setiap plot dan skema yang bisa 
dibayangkan, mengalahkan dan akhirnya membunuh semua musuh politik yang 
dimilikinya. Sebagian besar waktu, pekerjaan itu sudah dilakukan sebelum Akane 
mengetahuinya. Politik dan rencana tertutup bukanlah adegannya. Ren, sekretaris Hakuto 
Kunai, selalu menjadi orang yang mengatur dan menguraikan informasi. Yu 
mengumpulkan, dan terkadang memanipulasi, berbagai data untuk membantu Kekaisaran, 
sementara Tahara melakukannya dengan pemikiran strategisnya ke depan. Cahaya telah 
menghilang dari mata Akane. "Itu bukan tempatku ..." 

"A-Apa yang kamu bicarakan ...?" Mynk bisa merasakan hawa dingin di punggungnya 
karena perubahan nada Akane. Rubah melompat menjauh dari Akane, menatapnya dengan 
hati-hati. 

"Jadi, tidak ada gunanya tidak menjadi nakal! Ayolah, Emo. Ayo Pergilah!" 

"H-Hei!" 

"Ceroboh adalah nama tengahku! Black Lancers, mulai! Mari kita robek! " 

"Tidak!" 

Tangisan Mynk jatuh di telinga tuli saat Akane meraih dan membawa Mynk bersamanya 
melintasi perbatasan, melompat ke tempat di mana belum ada manusia yang masuk 
sebelumnya, seolah-olah dia sedang membawa mereka piknik. 

Setelah melihat pasangan itu pergi, rubah biru bergumam dengan emosi campur aduk, 
"Mengapa Ibu Ibu ..." 

"Manusia jahat dengan tampang menakutkan itu pasti telah mengancam Ibu Ibu dengan 
wajahnya yang menakutkan!" 

"Manusia jahat yang tampak seperti kriminal itu ..." 

Meskipun beberapa di antaranya tidak beralasan, tebakan mereka tidak sepenuhnya tidak 
berdasar. Naga itu sepertinya mengenali Raja Iblis, dan telah memberi tahu Anima untuk 
tidak mengganggu dia, untuk alasan apapun. Prasangka Akane juga tidak sepenuhnya salah, 
yang memang merupakan gagasan yang menakutkan. 
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"T-Tapi Saudaraku ... Manusia jahat itu menendang perut iblis terkutuk itu." 

"Baik. Lalu dia menamparnya dengan sangat keras ... "Rubah-rubah itu perlahan-lahan 
mulai tersenyum, mengingat bagaimana Iblis Besar, yang telah mengancam alam dewa 
mereka, dipukul seperti anak yang berperilaku buruk. "Iblis itu! Dia menangis sedikit! Ada 
air mata di matanya, pasti! " 

"Wajahnya jengkel! Pembebasan yang bagus! Hee hee hee! " 

"Mungkin manusia jahat itu tidak semuanya jahat!" 

"Saya setuju, Saudara! Jika dia kembali, setidaknya kita akan memberinya semangkuk nasi 
dengan air panas. " 

Rubah dengan gembira menertawakan apa yang pasti merupakan hal baik pertama yang 
terjadi pada mereka dalam waktu yang lama. Rubah merah pasti masih terlalu muda untuk 
mengetahui bahwa semangkuk nasi dengan air panas sering dilihat sebagai kebalikan dari 
keramahan. 

Saat tawa mereka menggema di alam dewa, Akane dan Mynk merasakan udara bergeser di 
sekitar mereka. Mereka tidak lagi dikelilingi oleh udara yang bersih dan segar, tetapi udara 
yang sangat keruh. Mereka telah memasuki tanah terlarang bagi manusia. Bahkan 
pepohonan di hutan tampak berlumuran kegelapan. 

"Eek, semuanya menjadi serius di sekitar sini. Saya hanya ingin mempertahankan getaran 
yang baik. " 

"Seberapa jauh Anda ...? Tapi, kita bisa keluar dari sini kapan pun kita mau dengan sepatu 
aneh milikmu itu, kan? Baik!?" 

"Maksudmu Mitra Nomor Dua? Tidak Bisa Bepergian Cepat selama pertempuran, "Akane 
menjawab tanpa ampun. Faktanya, perintah seperti Quick Travel selalu dinonaktifkan 
selama pertempuran. Kembali ke dalam Game, pemain tidak dapat menggunakan Quick 
Travel sampai mereka mengalahkan musuh mereka, terlibat dalam pertempuran untuk 
jangka waktu tertentu, atau keluar dari jangkauan musuh mereka. 

"Apa artinya, kita tidak bisa kabur saat itu penting !? Kau tahu, aku baru ingat ada yang 
harus kulakukan--- " 

"Jangan beri aku bahu dingin, Moody! Ayo, biarkan aku mendengarmu memasukkan hati 
dan jiwamu ke dalam mantra itu! " 

Akane melanjutkan. Mereka berhasil melewati hutan gelap, lalu lembah, lalu ke daerah 
terpencil dengan bebatuan dan pasir gundul. Ada monster yang tak terhitung jumlahnya 
bersembunyi di area yang mereka lewati, tapi tidak satupun dari mereka menangkap 
pasangan itu, karena efek dari kemampuan khusus Akane jauh melebihi batas indera 
mereka. Akane adalah sesuatu dengan kekuatan yang tidak adil --- seseorang yang 
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menyusup ke wilayah musuh, menyelinap di belakang targetnya, dan memiliki tantoke 
tenggorokan mereka sebelum ada yang menyadari dia ada di sana. Banyak cerita pendek 
yang ditulis Akira Ono tentangnya mirip dengan itu. Kadang-kadang dia benar-benar 
langsung bertindak sendiri, dan di lain waktu Kunai memerintahkannya untuk 
melakukannya secara rahasia. Tentu saja, semua cerita itu fiksi, dimaksudkan hanya untuk 
memberikan cerita latar kepada para penasihat. Meski begitu, mereka sama nyatanya 
dengan apa pun bagi Akane. (Apa Hakuto akan marah? Ah, terserah. Dia selalu senang saat 
aku kembali dengan kepala bos besar yang kita lawan.) 

Beberapa musuh kebal terhadap sejumlah rencana terselubung. Satu-satunya cara untuk 
mengalahkan musuh semacam itu adalah dengan tindakan kekerasan yang disamarkan 
sebagai kecelakaan. Hakuto Kunai telah mendapatkan gelar Sekretaris Departemen 
Manajemen Kebahagiaan Warga. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang ingin merampok 
kursi dan / atau kekuasaannya. Dengan jumlah yang banyak, Tahara adalah penasihat yang 
menangani sebagian besar musuh seperti itu. Ketika sampai pada pertandingan besar, 
seperti menteri, Akane selalu mengajukan diri untuk mengembalikan pikiran mereka 
sebelum ada yang bisa menghentikannya. Sejumlah episode menyinari kecerobohan Akane 
sebagai kejatuhan, tapi dia tak terbantahkan adalah pemburu besar, dan memiliki lebih 
dari cukup hadiah untuk ditunjukkan. Penampilannya berfluktuasi paling banyak dari 
semua penasihat. 

Kami di sini, Edgy. 

"Kami benar-benar ... Tunggu, apakah itu?" 

Ada pemandangan yang tak tertahankan di alun-alun di depan mereka, batasnya hanya 
dibatasi oleh pagar kayu yang tidak bagus. Ada banyak sekali manusia yang dikurung dan 
monster berbentuk peti mati di semua tempat. Dengan kolam merah cerah yang pastinya 
adalah pusat dari semua darah. Orang awam mana pun pasti menangis ngeri, pingsan, atau 
setidaknya membeku ketakutan. Bahkan Mynk, setelah semua kesulitannya dengan 
kematian, hampir tidak bisa menghadapi pemandangan mimpi buruk di hadapannya. 

"H-Heh heh ..." Dia memaksakan diri untuk tertawa. "Sekarang ini adalah kegelapan ... Mata 
kananku ..." 

"Mengerikan ... Itu mengingatkanku pada masa lalu." Bayangan aneh terlihat di ekspresi 
Akane, seolah-olah dia sedang menonton pemandangan di kejauhan. Cahaya biasa tentang 
dirinya telah lenyap. 

"Jaman dulu? Kapan tepatnya yang kamu bicarakan tentang ...? Kapan Raja Iblis itu 
menguasai dunia? " 

"Ya, itu dia. Banyak orang di arena besar. Mereka bertarung satu sama lain sampai mati. 
Sampai hanya ada satu yang selamat. " 
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"Hanya satu? Tunggu ... Apa yang kamu bicarakan? " Mynk bertanya dalam 
kebingungannya. Yang bisa dia bayangkan hanyalah hiburan sadis. 

"Kami semua tahu itu mengerikan, dan kami harus mempertahankannya. Itu adalah satu-
satunya tempat kami bisa berada di dunia yang sangat luas itu. " Faktanya, semua 
penasihat memiliki masa lalu yang bermasalah. Saat Kekaisaran menguasai setengah dari 
seluruh dunia dan masih terus menyerang dan menaklukkan, Kastil Tanpa Tidur adalah 
satu-satunya rumah yang tersisa bagi mereka. Baik dan jahat tidak memiliki tempat dalam 
hidupnya. Akane harus berjuang untuk bertahan hidup, dan untuk melindungi rumahnya. 
"Tapi tidak ada Kerajaan di dunia ini ..." Matanya bersinar dengan kilatan cahaya yang kuat. 

Sementara Mynk tidak mengerti apa yang Akane bicarakan, sangat jelas bahwa dia benar-
benar bermaksud untuk menyerbu ke dalam neraka di depan mereka. "'Empire' ini ..." 
Mynk mulai bertanya. 

"Itu jatuh ke tanah. Jadi, kami akan membangun rumah baru ... Dengan bagaimana dia 
sekarang, Hakuto dan aku bisa membuat kerajaan baru dari awal. Bahkan dunia yang 
benar-benar baru, "Akane melanjutkan, hampir bertele-tele, semacam keterikatan sakit 
atau obsesi di wajahnya. 

Mynk mulai takut akan Akane lebih dari mimpi buruk yang terbentang di hadapan mereka. 
"Apa yang akan kamu lakukan...?" dia bertanya dengan rasa takut yang terdengar. Dia tidak 
bisa membantu tetapi merasakan beberapa jurang yang dalam atau dendam gelap di dalam 
gadis yang selalu beruntung dan beruntung tanpa akhir ini. 

"Jangan khawatir, Moody ... kurasa, kali ini, Hakuto akan membangun negara yang baik 
untuk memerintah." 

Mynk akhirnya menyatukan kesimpulan bahwa Akane pasti sedang berbicara tentang 
sebuah bangsa yang jatuh di zaman mitos. Tentu saja, Empire pasti adalah sesuatu yang 
dibangun oleh Malaikat Jatuh Lucifer, Penguasa Malam. (Raja Iblis dan rakyatnya mencoba 
untuk menghidupkan kembali sebuah negara yang hilang di masa lalu ...!) Tampaknya ide 
yang terlalu jelas bagi siapa pun untuk menghiburnya sebelumnya. Penjelasan mengapa 
Lucifer dihidupkan kembali, dan mengapa rakyatnya bertindak seperti ini. Permainan akhir 
mereka, setiap peristiwa, tindakan Raja Iblis, dan apa yang dikatakan Akane semuanya 
terjadi di benak Mynk. (Hari-hari mitos ... Bangsa yang menguasai malam ... akan kembali 
...?) Sementara Mynk, menjadi dirinya yang dulu, merasakan kegembiraan mulai 
membengkak pada gagasan itu, itu akan berarti masa depan yang agak gelap bagi 
kebanyakan orang. . (Tapi Raja Iblis telah mengalahkan semua monster selama invasi di 
Rookie ... Gadis ini akan menyerang wilayah yang dikuasai oleh Hellions ...) Raja Iblis 
mencoba untuk menghidupkan kembali bangsanya yang pernah ada di zaman tua ... itulah 
motif yang bisa dimengerti Mynk. Namun, hipotesis itu tidak konsisten dengan perilaku 
anti-Hellion mereka. "Saya perlu menanyakan beberapa pertanyaan, Akane. Apakah Raja 
Iblis menentang Hellions? " 
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"Hellions? Adalah bahwa apa yang disebut? Mereka hanya muncul secara acak. Hanya 
berjalan XP, "Akane menjawab tanpa basa-basi. 

Kemudian, kalimat mengejutkan kembali ke Mynk. Itu adalah sesuatu yang dikatakan Raja 
Iblis selama percakapan tidak berbahaya dengan paladin. 

------Monster hanya memberi makan padaku ... 

Raja Iblis telah membiarkan ini lolos. Faktanya, monster itu hanya berjalan SP ke arahnya. 
Dia tidak berbohong. 

"Apakah Anda melihat Hellions sebagai umpan ...?" 

"Saya tidak pernah takut pada pemain atau chimera yang mengerikan. Hanya dia yang 
bosan denganku dan membuangku. " Sebuah bayangan melintasi ekspresi Akane, yang 
kembali ke senyumannya saat dia melihat ke atas. Mynk kehilangan kata-kata karena emosi 
dan ekspresinya yang berubah dengan cepat. "Maaf aku menyeretmu ke sini, Emo. aku 
benar-benarmenginginkan seorang saksi. Kadang-kadang saya tidak mendapatkan pujian 
ketika saya melompat seperti ini. " Kontribusi sebesar apa pun tidak akan berguna baginya 
jika tidak ada orang yang melihatnya. Faktanya, beberapa cerita pendek ekspositori Akane 
telah berakhir dengan sentuhan komedi tentang dia yang tidak menerima pujian apa pun 
atas pekerjaan nakal yang dia lakukan. Dalam episode lain, dia sering mendapat pujian 
besar hanya untuk membiarkannya sampai ke kepalanya dan meledakkannya. Meskipun, 
kisah kegagalan ini memang berkontribusi pada popularitasnya di kalangan pemain. 

Mynk menghela napas. "Baiklah ... Kita harus menghadapi situasi yang dihadapi." 

"Tepat sekali! Ambil popcorn dan nikmati pertunjukannya. " 

"Hah...? Tunggu, kamu akan masuk sendiri !? " 

"Aku bisa mengambil ribuan barang itu," Akane dengan bangga menyatakan, menepuk 
dadanya dengan tinjunya. Ada 300 monster dengan mudah berkerumun di alun-alun, jadi 
ini bukan situasi yang dapat dipahami oleh Mynk oleh siapa pun yang optimis. "Terima 
kasih sudah datang untuk melihat pertunjukan saya." Akane mengedipkan mata pada 
Mynk, dan langsung menyerbu ke arah alun-alun. 

Dalam sekejap, kepala goblin yang baru saja mengayunkan tongkatnya sekarang melayang 
di udara. 

 

Akane Fujisaki 

Ras: Manusia -- Usia: 16 
 Senjata: Kepala Naga dan Ekor Ular 
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Sepasang tonfa satu tangan , yang bisa digabungkan untuk membentuk tongkat. Yang satu 
memiliki lukisan naga di atasnya, yang lainnya memiliki ular. 

Armor: Senyum Mengundang Keberuntungan 

Meskipun Akane biasanya mengenakan pakaian yang menyerupai seragam sekolah 
menengah Jepang, ia dengan cepat mengganti pakaian Cina ini untuk bertempur. Seperti 
namanya, itu mencegah kejahatan. 

Item: Roller Blades 

Pengguna menghabiskan lebih banyak Stamina secara drastis untuk setiap tindakan. 
Karena meningkatkan Dexterity pengguna sebanyak 20, itu adalah item yang sangat 
berharga di dalam Game. Akane menyebut pasangannya "Partner Number One". 

Item: Sepatu Bulan 

Ini mengurangi pengeluaran Stamina pengguna untuk tindakan dan memungkinkan 
mereka melakukan Perjalanan Cepat ke mana pun pengguna berada. Pemain dapat 
menukar Empire Mints dalam jumlah besar dengan item ini. Akane menyebut pasangannya 
"Mitra Nomor Dua". 
 Level: 1 -- HP: 8000 -- Stamina: 600 -- Serangan: 65 + 50 -- Pertahanan: 20 + 30 -- 
Keluwesan: 120 + 20 -- Sihir: 0 -- Pertahanan Sihir: 0 + 20 
 Keterampilan yang Diperlengkapi: Pertama: Master of the Staff Kedua: Sapu Jurus Dash 
Kedua: Tendangan Berkedip Ketiga: Tinju Silang Shaolin Selatan 

Keterampilan Pertempuran: Pathfinder, Lock-on, Instinct, Hunter, High-and-Mighty, 
Collector, Avenger, Wheel Turner, Wrath, Obliterate, Equal to None, Limit Breaker, Break 
Through 

Keterampilan Bertahan Hidup: Uji Rasa, Bloodhound, Bubbly, Recover, Fighting Spirit, In 
One Ear and Out the Other, Lucky Star, Hawkeye, Medicine, Treasure Hunter, Mint Master 

Skill Duel: Ultimate Overdrive 

Keahlian Khusus: Agen Rahasia, Supersonik, Crimson,? 
 Salah satu penasihat yang membela Kastil Tanpa Tidur. Kepribadiannya yang ceria dan 
ceria mendapatkan popularitas dari para pemain hingga dia dijuluki 'Idol of Sleepless 
Castle.' Faktanya, game ini memiliki banyak item pernak-pernik dan piala yang 
berhubungan dengannya. Menurut latar belakangnya, dia tidak pernah mengenal orang 
tuanya dan dibesarkan di panti asuhan yang dikelola Kerajaan, dipisahkan menjadi Rumah 
Atas dan Rumah Bawah. The Upper House adalah rumah bagi anak-anak aristokrasi dengan 
keadaan yang meringankan, sedangkan Majelis Rendah adalah rumah bagi anak-anak 
terlantar dan yatim piatu dari perang. Penindasan terhadap anak-anak yang lebih rendah 
oleh anak-anak atas merajalela, tetapi Akane dan rohnya yang berapi-api melawan mereka, 
dan melindungi banyak dari murid-muridnya dari penderitaan nasib itu. Mitra yang baik 
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untuk penasihat lainnya, Ren Miyaoji, yang tinggal di Majelis Tinggi di panti asuhan yang 
sama. 

 

Pengacau 

Saat dia mendengar erangan kesakitan di sekitarnya, Hummer dengan takut-takut 
menerima sepotong roti yang diberikan kepadanya. Dia adalah pria paruh baya yang 
kurang beruntung, yang mengambil pekerjaan di kapal dan berakhir di pasar budak di 
wilayah Hellion. 

"Apakah Anda baik-baik saja, Mister Hummer?" 

"Oh...! Y-Ya! " Hummer tersadar dari kesurupannya dan mendongak untuk menemukan 
Putri Kue yang cantik. 

"Jaga semangatmu... Kurasa--- Oh, maafkan aku! Siapa yang harus kukatakan padamu ... Oh 
... " 

"T-Tidak, terima kasih karena selalu berusaha menghiburku ...!" Hummer tidak bisa 
berhenti memikirkan bagaimana gadis kecil ini berjuang untuk hidup di tempat yang 
mengerikan ini, memberikan harapan kepada para budak sambil mempertaruhkan 
nyawanya sendiri. Betapa sangat mulia. 

"Tuan Hummer, maukah Anda mengambil ini ...?" 

"Tunggu, itu---" 

"Diam! Jangan tunjukkan siapa pun. Hee hee. " 

Cake diam-diam memberinya satu buah ceri. Tetesan merah kecil itu tampak seperti 
kehidupan itu sendiri bagi Hummer. "B-Bagaimana kabarmu ...?" Dia bertanya. 

"Mereka memberi saya sedikit. Saya sebenarnya sudah lama di sini. " Kue tersenyum kecil. 

Hummer hampir meneteskan air mata melihat betapa lembut senyumnya. Dia bertanya-
tanya bagaimana gadis secantik itu bisa sampai di tempat ini, dan yang lebih penting, 
bagaimana dia bisa bertahan sendiri begitu lama. 

"Pastikan kamu memakannya di bawah selimutmu, agar tidak ada yang melihat. Bye! " 

"O-Oke!" Hummer membungkuk dalam-dalam dan merangkak di bawahnya selimut. Ceri 
yang dia lemparkan ke mulutnya cukup enak untuk membuatnya menangis. Manis dan 
segar bahkan merevitalisasi keinginannya untuk hidup. (Demi dia, aku harus keluar dari 
sini hidup-hidup ...!) Hal yang lucu tentang manusia adalah hal kecil seperti ini bisa 
menyatukan hati yang hancur, atau bahkan menguatkan mereka dengan tekad. 
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Cake terus berbicara kepada para budak, menyerahkan roti yang sudah mengeras dan air 
keruh kepada mereka. Meskipun makanannya buruk, itu membuat senyum yang 
diperbudak. Lebih dari makanan itu sendiri, percakapan singkat dengan Cake sepertinya 
memberi mereka alasan untuk hidup. Dia, hampir secara harfiah, adalah bunga indah yang 
mekar di neraka. Sang putri, jelas sedih dengan lingkungan yang mengerikan, kembali ke 
tendanya sendiri. 

(Sialan! Mereka dipukul lebih cepat dari jadwal ... Kalau begini, aku akan segera di potong!) 
Langkahnya sepertinya dipercepat saat frustrasinya bertambah. Beberapa goblin yang 
mengelola Pasar Budak berkerumun, tapi bergegas untuk berpisah. Mereka tidak 
melupakan itu, beberapa hari yang lalu, salah satu dari mereka dibunuh oleh Kale, dan 
eksekusi telah dilakukan dengan metode paling menyakitkan yang bisa dibayangkan. 
Desas-desus menyebar di antara para goblin bahwa manusia khusus ini tidak boleh 
diganggu. 

Saat dia melewati mereka, Cake membisikkan sesuatu yang terasa seperti belati di 
telinganya kepada Goblin. "Hei, Goblin. Dapatkan air yang lebih baik. " 

"A-Menurutmu siapa ..." 

"Aku akan memberi tahu Master Kale bahwa kamu mengabaikan pemeliharaan budak." 

"K-Dasar ... Gragh ...!" 

Cake mencemooh karena tidak bisa kembali dan pergi ke tendanya. Sementara 
kemampuannya untuk beralih antara fasad dan dirinya yang sebenarnya dengan begitu 
bersih menjadi seorang putri, orang mungkin mengkhawatirkan masa depannya dengan 
lebih dari satu cara. 

Begitu sampai di tenda, Cake membaca selembar kertas besar. "Kotoran! Saya hanya 
mengirim tiga dari mereka ke Tahap Dua ... "Makalah itu mencantumkan berbagai nomor di 
bawah tajuk yang bertuliskan 'Tahap Satu,' 'Tahap Dua,' dan 'Tahap Tiga.' Terbukti, Pasar 
Budak tempat dia berada sekarang adalah 'Tahap Satu,' yang memiliki daftar angka paling 
berfluktuasi dibandingkan dengan dua lainnya. "Jika aku bisa memasukkan lebih banyak 
lagi dari mereka ... Mungkin tahanan perang ... "Cake menggumamkan keinginan yang 
benar-benar bertentangan dengan penampilannya yang lemah. 

Tugasnya adalah mengirim orang dari Tahap Satu ke Dua. Semua budak manusia dikirim ke 
kursus ini, dimulai dengan Tahap Satu, yang secara praktis adalah tempat pembuangan 
sampah. Mereka di sini untuk diajak bermain-main, dipukuli, dan / atau dibunuh untuk 
hiburan kecil. Basis pelanggannya sebagian besar terdiri dari Orc rendahan, Ogre buas, dan 
Vampir level rendah. Mereka yang selamat dari lingkungan yang mengerikan ini tanpa 
kehilangan kewarasan dikirim ke Tahap Dua. Pada Tahap Kedua, para budak diberi 
lingkungan yang bersih, makanan yang cukup, dan tempat tinggal yang nyaman, tetapi 
mereka benar-benar dilatih dan dicuci otak. Hanya mereka yang berhasil menyelesaikan 
proses ini yang dikirim ke Tahap Tiga. Mereka yang dianggap tidak memuaskan secara 
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alami dikembalikan ke Tahap Satu. Tahap Tiga adalah Pasar Budak yang sebenarnya, dan 
para budak yang berhasil sejauh itu telah selamat dari lingkungan yang paling keji. Terbaik 
dari yang terbaik. Dan Pasar Budak berkembang pesat karena reputasi itu. Meskipun ada 
berbagai bentuk perdagangan budak di seluruh wilayah Hellion, Iblis Besar lainnya tidak 
berusaha keras untuk memperbaiki kualitas budak manusia mereka. Belphegor adalah 
satu-satunya di antara mereka yang menggunakan sistem seperti itu. Dia malas, penuh 
nafsu, dan lebih suka melakukan perjalanan jauh ... Baginya, menyiksa Olgan hanyalah 
bentuk lain dari menghabiskan waktu. Sebuah cara baginya untuk menikmati 
kelebihannya. menyiksa Olgan hanyalah bentuk lain dari menghabiskan waktu. Sebuah 
cara baginya untuk menikmati kelebihannya. menyiksa Olgan hanyalah bentuk lain dari 
menghabiskan waktu. Sebuah cara baginya untuk menikmati kelebihannya. 

"Aku harus melakukan sesuatu sebelum bajingan itu muncul lagi ..." geram Cake, 
memegang tangan yang telah ditusuk. Tidak ada yang tahu apa yang iblis akan lakukan 
ketika dia kembali. Dia mungkin akan mencabut matanya keluar, memotong jari-jarinya, 
merobek semua kukunya ... Mengingat tawa sadis iblis, Cake bergidik dari ujung kepala 
sampai ujung kaki. "Kami tidak bisa mendapatkan jack kotoran di sekitar sini ... Mungkin 
harus merobek beberapa makanan dari Tahap Dua, menggunakan nya nama." Itu adalah 
langkah yang berani, tapi Cake yakin bahwa iblis yang kejam itu hanya akan menertawakan 
dan menikmati perjuangannya. Bahkan, dia mungkin hanya menambah bahan bakar pada 
kesadisannya jika dia tetap stagnan dan tidak melakukan apa-apa selain menangisi 
situasinya. "Sekarang adalah kesempatanku ketika para goblin buang air besar ... Aku akan 
memeras setiap tetes terakhir dari ini." 

Cake memperkuat tekadnya dan berjalan ke tenda yang terlihat terlalu bagus untuk berada 
di sana. Seorang Hellknight, monster yang berhasil langsung ke Count Impaler, sedang 
duduk di dalam tenda. Seorang Hellknight adalah semacam jenderal bagi pasukan Skeleton 
Warriors dan Haunts. Monster yang kuat ini tidak akan menderita goresan dari manusia 
mana pun, kecuali ulama yang sangat kuat seperti Mynk. 

"A-Aku datang untuk membuat permintaan ..." Bahkan Cake tidak bisa menahan suaranya 
bergetar menghadapi monster yang menakutkan ini. Hellknight hanya sedikit menoleh dan 
tetap diam. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan satu set baju besi tebal, menyembunyikan 
apa pun yang ada di dalamnya, serta ekspresi wajah apa pun. "Saya ingin kereta ke Tahap 
Dua ... Tuan Kale telah, um, memberi saya perintah ..." 

Hellknight tetap diam beberapa saat, sebelum mulai menggerakkan tubuhnya kesana 
kemari. Bahkan Cake, yang membanggakan dirinya dengan keterampilan pengamatannya, 
tidak bisa menangkap pikiran apa pun melalui baju besi. Setelah beberapa saat dalam 
keheningan yang sepertinya berlangsung selamanya, Hellknight akhirnya berbicara. 
"Mengapa Count menyimpan orang yang tidak bermoral seperti itu ...?" Cake, gemetar 
ketakutan, membayangkan bahwa yang ia maksud adalah Count Impaler, yang mengelola 
Pasar Budak --- tangan kanan dari Grand Devil Belphegor. "Makhluk rendahan seperti itu 
tidak layak berada di dekat Count kita yang mulia ..." gerutu Hellknight. Kemudian, setelah 
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merasakan sesuatu, monster itu melompat dari kursi tempatnya duduk dan berlutut di 
tanah, menghadap tengkorak. 

Mata tengkorak itu berkilau dengan cahaya yang menakutkan, dan rahangnya mulai 
mengepak. "Sederhana. Raja kita tampaknya terpesona dengan yang itu ... " 

"Maafkan kekurangajaran saya, Bangsawan Mulia. Aku akan membayarnya dengan 
kepalaku. " 

"Tidak dibutuhkan. Pemikiran saya tentang masalah ini tidak jauh berbeda dengan Anda. " 
Aura hitam berkumpul di sekitar tengkorak, yang segera membentuk siluet. 

Siluet itu terbentuk dan menjadi Count Impaler, berpakaian seperti bangsawan stereotip. 
Aura mengerikannya menyebabkan Cake merendahkan diri secara naluriah, mendorong 
dahinya ke tanah. Sementara dia merasakan teror, dia bertindak berdasarkan naluri 
kebinatangan untuk menjaga Count dari pandangannya. Rasanya seolah-olah tindakan 
menatapnya saja membuat kekuatan hidupnya meninggalkan tubuhnya. 

"Raja lebih suka jalan memutar dan bersenang-senang dalam ketidakberuntungan. 
Mungkin dia merasakan semacam kekerabatan dengan Kale itu. " 

"Baik tuan ku!" Hellknight tetap di tempatnya, tidak berani menentang Count dengan cara 
apa pun. Cake, juga, dengan seksama mendengarkan setiap kata yang dia gumamkan, 
dengan harapan bisa menggunakannya untuk keuntungannya suatu hari nanti. 

"Ketika raja menjadi gila karena keinginan dan terbakar oleh nafsu, dia cenderung 
melakukan pekerjaannya dengan nafsu. Namun, begitu api mati, dia kembali menghabiskan 
hari-hari menganggur. Seorang tuan yang sulit untuk dilayani, izinkan saya meyakinkan 
Anda. " Count duduk di kursi dan menyeringai mulutnya yang tanpa bibir. Duka yang tulus 
melintas di wajahnya. "Jika bukan karena kemalasannya, dia akan menguasai semua 
wilayah Hellion sekarang." 

"Bangsawan ... Jika raja akan memerintah semua wilayah, dia mungkin kehilangan minat 
dalam segala hal, dan mungkin berhenti ... atau 'berhenti' sama sekali." 

"Ha! Anda benar tentang itu! Itu juga salah satu perhatian saya. Raja membutuhkan musuh. 
Sesuatu yang menarik. Sesuatu untuk memenuhi pikirannya, di atas segalanya. " 

Saat dia mendengarkan percakapan yang tidak menyenangkan namun aneh, Cake tidak 
bisa tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada dunia di luar wilayah Hellion jika 
monster ini menemukan jalan keluarnya, entah bagaimana caranya. 

"Kale sedang mempermainkan manusia di sana?" tanya Count. 

"Iya! Rupanya dia ingin melakukan perjalanan ke Tahap Dua. " 
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"Tidak apa-apa, dan kamu harus menemaninya di sana. Saya yakin semangat Anda rendah 
karena tinggal di sudut yang gelap begitu lama. Anda dapat beristirahat sebentar di Tahap 
Dua. " 

"Saya tidak layak atas kebaikan seperti itu!" Hellknight menggosokkan helmnya ke tanah, 
mengerut karena terima kasih. 

Sementara judul 'Count Impaler' memiliki konotasi firasat, Cake agak terkesan dengan 
seberapa baik dia memperlakukan subyeknya. Dia menundukkan kepalanya seperti 
sebelumnya, dan secara internal berteriak kemenangan. (Ya ampun! Sekarang aku 
mendapat izin dari monster ini ! Tidak ada yang mau bercinta denganku sekarang!) Dia 
telah berjudi dengan berbohong tentang perintah dari Kale, tetapi mendapat izin dari 
Count, tangan kanan Belphegor, sebagai imbalan. Ini akan memberinya kebebasan, bahkan 
di Tahap Dua. Siapa di negeri ini yang bisa menentang perintah Count Impaler? 

Mengikuti Hellknight, Cake naik ke kereta, jantungnya berdebar kencang. Segera, gerbong 
mulai berguling, dan Pemandangan Pasar Budak yang familiar melewati mereka. 

"U-Um ... Tuan Ksatria ...?" Cake telah mencoba berbicara dengan Hellknight beberapa kali 
untuk mendapatkan beberapa informasi, tetapi hanya menerima keheningan sebagai 
balasannya. Sepertinya dia tidak berniat berbicara dengan manusia biasa. Dibandingkan 
dengan betapa bahagianya berbicara kepada Count, Cake merasa seperti dia sedang duduk 
di seberang patung. (Hmph! Teruskan ... Aku akan kabur dari tempat ini, apapun yang 
terjadi.) 

Kue telah bertahan sejauh ini di neraka harfiah Tahap Satu; keuletan mentalnya melampaui 
usianya, dan hatinya juga terdistorsi. (Semua berkat kantung kotoran ayahku yang tidak 
berguna ...) Dia dengan jelas mengingat hari-hari kejayaan Palma, ketika ia berdiri sebagai 
kerajaan yang kuat, dan Cake telah menghabiskan hari-harinya dalam kemewahan damai 
sebagai putri. Namun, saat-saat itu runtuh ke tanah pada suatu hari yang menentukan. 
Deklarasi perang dari Kerajaan Xenobia yang sedang naik daun, yang penguasanya mulai 
mendapatkan julukan "Penakluk Kecil dari Utara", telah menghancurkan hidup Cake. 

(Semua karena pecundang, otak brengsek, karung sampah itu, Daddy Douchebag 
menjauhkan Leon ...!) Dia mengingat pahlawan yang melindungi negaranya melalui 
pertempuran yang sulit, dan bahkan memberikan kerusakan parah pada Xenobia. (Leon 
tidak bisa mati ... Jika aku hanya bisa menemukannya ...) Dia tidak bisa membantu tetapi 
mengencangkan tinjunya, membayangkan api merah. (Beatrice ... Kongming ... Aku akan 
menguliti kalian berdua hidup-hidup!) Cake menutup matanya, membayangkan dua orang 
di dunia ini yang bisa dia bunuh ribuan kali lipat. Ironisnya, satu-satunya hal yang 
membuat Cake tetap hidup dengan menghirup tanah di tempat ini adalah rencananya 
untuk membalas dendam. 

Gerbong itu terus berjalan, membawa Hellknight yang diam dari batu dan seorang putri 
yang terbakar untuk membalas dendam. Tujuan mereka adalah fasilitas mewah, Tahap Dua 
Pasar Budak. Melalui pengkondisian dan pencucian otak secara menyeluruh, para budak di 
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sini dibersihkan dari kehidupan mereka sebelumnya dan segala kemiripan kepribadian. 
Dalam hal dehumanisasi, Tahap Satu dan Kedua sama-sama mengerikan. 

Kembali ke Tahap Satu, Count Impaler keluar dari tenda. (Sudah lama sejak saya terakhir 
berkunjung ke sini ...) Plaza tersebut menerangi malam dengan terang benderang dengan 
Batu Mantra Cahaya yang cukup. Ini diatur dengan pertimbangan untuk para budak, jadi 
mereka bisa mengawasi rekan-rekan mereka disiksa sampai mati setiap saat sepanjang 
hari. Teorinya adalah bahwa budak ini hanya akan layak mendapatkan harga mereka 
setelah selamat dari kegilaan ini. (Bau darah dan daging yang membusuk, kutukan dan 
jeritan kesakitan di udara ... Tempat ini sangat menyenangkan.) 

Ketika para goblin melihat Count Impaler, mereka menegakkan punggung mereka seolah-
olah disambar petir, dan mulai melesat di sekitar tempat itu dengan efisiensi cekatan yang 
belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Bahkan para Orc dan Ogre yang ada di sana 
sebagai pelanggan yang membayar menundukkan leher mereka dengan menyerah 
sepenuhnya. Kobold, yang datang ke Tahap Satu dengan harga murah daripada kualitas 
apapun, mengikutinya. Vampir tingkat rendah yang dengan gembira berendam di kolam 
darah bergegas keluar, tapi Count menghentikan mereka dengan gerakan tangan yang 
anggun. Para vampir menundukkan pandangan mereka, menjadi benar-benar diam kalau-
kalau mereka berisiko menyinggung Count dengan cara apa pun. Tidak ada makhluk yang 
berbicara atau mendongak dari tanah. Sungguh pemandangan yang aneh untuk dilihat. 
Count Impaler memang sesekali mampir di Pasar Budak tanpa pemberitahuan untuk 
melakukan semacam inspeksi. 

"Hmm ... Ini tidak akan berhasil," katanya. "Pria tua ini telah melukai kakinya." 

"Ahh! T-Tidak, aku-aku baik-baik saja! " 

"Anda tidak harus terlalu memaksakan diri. Beberapa jari kakimu sudah membusuk. " 
Udara hitam berkumpul di tangan kiri Count, dan tombak terwujud darinya ... jika bisa 
disebut begitu. Senjata itu tampak seperti perwujudan ketakutan. Gambar hantu melayang 
masuk dan keluar dari senjata, mengerang kesakitan. 

"T-Tolong, tunggu! Aku masih hidup! Aku masih bisa---! " 

Count menusuk orang tua itu dengan tombak tanpa berkata apapun. Senjata itu 
menghantam bersih melalui jeruji sangkar dan masuk ke usus lelaki tua itu. Dia mengerang 
sebentar, sebelum tubuhnya mulai mengerut dengan cepat sampai dia berubah menjadi 
mumi. Count terkekeh saat melihat lelaki tua itu berubah menjadi kulit dan tulang. Bangkai 
lelaki tua itu kekurangan bibir untuk menutupi giginya, yang membuat tubuh semakin 
mengganggu. 

Para goblin yang bertanggung jawab atas sangkar itu bergegas, semua meminta maaf 
kepada Count. 

"M-Maafkan kami ...!" 
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"Kualitas-Q akan dipertahankan pada standar tertinggi!" 

"Ya, benar. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan, kata mereka, "kata Count dengan 
anggun, menyebabkan para goblin membungkuk penuh syukur. "Namun," Count 
menambahkan. Para goblin membeku. "Apa gunanya hidung yang tidak bisa mencium 
daging busuk? Karena jelas tidak ada gunanya bagimu, aku akan menahannya. " Count 
mencengkeram salah satu goblin di kepala dan merobek hidungnya seolah-olah dia sedang 
memetik jamur. Para goblin berteriak pada administrasi hukuman yang terlalu angkuh ini. 
"Sebaris, sekarang. Kita tidak bisa menyimpan barang yang tidak berguna di sekitar pasar 
kita yang berharga. " 

"T-Tolong ... K-Kami tidak akan pernah membuat kesalahan ini lagi! Kami bersumpah! " 

"Saya. Sepertinya kau juga tidak berguna untuk telingamu ... "sang Count meratap, dan 
mencabik hidung goblin yang baru saja berbicara, serta telinganya, seperti dia hanya 
merobek sudut selembar kertas. Prosesi soal fakta dari pertunjukan sadis ini membungkam 
keseluruhan Pasar Budak. Setelah menonton ini, para goblin mulai berlarian di pasar, putus 
asa untuk menyingkirkan barang dagangan yang rusak. 

"Yang ini buruk!" 

"Yang satu ini juga! Mengeluarkannya! " 

"T-Tidak! Silahkan! Saya tidak terluka! " 

"Tolong, kasihanilah! Jika Anda membawa saya, anak saya akan ...! " 

Para goblin mulai menyeret barang dagangan di negara bagian mana pun yang 
dipertanyakan keluar dari kandang mereka. Mereka sepertinya berpikir bahwa mereka 
tidak akan mengalami nasib yang sama seperti para goblin itu jika mereka merawat barang 
dagangan yang rusak sebelum pemeriksaan Count sampai pada mereka. Salah satu goblin 
mengangkat gada, siap untuk memecahkan kepala seorang wanita yang menggendong 
seorang anak. Tiba-tiba, sebuah kepala meledak --- kepala goblin yang mengangkat 
pentungannya. 

"Ta-da! Akane untuk menyelamatkan! " Suara yang benar-benar tidak pada tempatnya 
terdengar di seluruh Pasar Budak, disertai dengan tanda perdamaian lucu dari Akane. Itu V, 
untuk Kemenangan. 

Goblin yang berdiri di samping orang yang kepalanya baru saja lepas berdiri tak bergerak, 
tidak bisa menyadari apa yang dimilikinya terjadi. Hai-ya! Akane, seolah-olah dia baru saja 
keluar dari film kung-fu, rumah bundar menendang goblin kedua di sisi kepalanya, yang 
memisahkan tubuh bagian atas dan bawahnya, mengirimkan tubuhnya terbang melintasi 
pasar. Apakah orang bisa menyebutnya 'tendangan' atau tidak pasti bisa diperdebatkan. 
"Ini pertandingan debutku di sini, jadi mari kita hitung! Dimana bos besarnya, huh !? 
Mengendus mengendus ... " 
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Count Impaler memperhatikan penyusup yang tiba-tiba dengan rasa ingin tahu sebelum 
merasakan sesuatu yang membuat penasaran tentangnya, dan mengubah pendiriannya 
menjadi waspada. Dia telah mendeteksi seorang ulama, yang dia benci. Bahkan Count yang 
menakutkan tidak bisa menahan diri saat dia melihat penyusup itu adalah pengguna kuat 
dari elemen Suci. Pada titik ini, sebuah pertanyaan akhirnya muncul di benak Count. 
(Bagaimana saya tidak menyadari kehadiran besar seperti itu mendekati Pasar sampai 
sekarang ...?) Iblis dari varietas Haunt, seperti Count, sangat sensitif terhadap kekuatan 
Suci. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk tidak memperhatikan kehadiran seperti itu 
sedekat ini. Sebelum dia bisa menemukan jawaban atas pertanyaannya, penyusup itu 
mendekat. 

Ini adalah momen yang memicu pertempuran dahsyat yang dirasakan di seluruh wilayah 
Hellion. 

Mynk 

Ras: Manusia -- Usia: 20 

Senjata: Star-Cross 

Efek khusus melawan Demonic -- satu sentuhan saja dapat menimbulkan kerusakan. 
Senjata ini secara eksplosif meningkatkan kekuatan pengguna dalam Holiness. Mynk 
menggunakan item ini untuk menggunakan mantra kelas-4. 

Armor: Mantel Malaikat 

Ini bukan armor fisik, tapi lapisan suci yang dihasilkan oleh mantra kelas-4. Ini 
membanggakan buff Defense dan Magic Defense yang mengesankan, membuatnya sulit 
bagi monster yang lemah bahkan untuk mendekati Mynk. 

Item: Buku Hitam 

Terlepas dari apa yang Mynk sebut, itu adalah Kitab Suci yang bonafid. Kitab Suci Pertama, 
pada kenyataannya, dianggap yang terbaik dari semuanya. Ini secara drastis meningkatkan 
kekuatan sihir Suci. 
 Tingkat: 20 -- HP:? -- Stamina:? -- Attack: 21 + 18 -- Defense: 17 + 18 -- Dexterity: 22 -- 
Magic: 18 + 10 (Holy +12) -- Magic Defense: 18 + 10 
 Salah satu Pemain Bintang, petualang terbaik dan paling terkenal di benua. Mentalitasnya 
mirip dengan remaja emo, lengkap dengan mata pura-pura 'terkutuk'. Jika bukan karena 
'ledakan' nya, Mynk akan menjadi orang yang sangat normal dan berkepala dingin. 

 

Waktu pertunjukan! 

Merasakan kesucian yang kuat, Count Impaler secara naluriah menyembunyikan dirinya. 
Dia tampaknya dikonsumsi oleh awan kabut hitam, dengan cepat menghilang ke dalamnya. 
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Segera, kemiripan keberadaannya, apalagi penampilannya, disembunyikan. (Saya ragu 
kehadiran agresif seperti itu berhasil membaur dengan para budak. Mungkinkah itu agen 
yang dikirim oleh Anima?) Kemudian, Count mempertimbangkan kembali. Akankah Anima 
yang sombong mengalami kesulitan menggunakan manusia, yang mereka anggap lebih 
rendah? Count tidak berpikir begitu. (Kemungkinan besar, mereka adalah penyerang 
bunuh diri yang dikirim oleh wilayah lain.) Wilayah Hellion dilanda perang, karena masing-
masing Setan Besar, pembawa tujuh dosa besar, selalu berebut tanah. Setiap iblis sangat 
bervariasi dalam karakter, dan beberapa sabotase dan perencanaan yang disukai. Ketika 
Count kembali memperhatikan sekelilingnya, 

"Lima, enam, tujuh, delapan ...!" Seolah sedang menari, Akane bermanuver kesana kemari 
dengan kecepatan dan ritme yang membutakan. Sementara serangannya sendiri hanyalah 
pukulan dan tendangan, dia melepaskannya dengan kecepatan luar biasa. 

(Tidak buruk untuk manusia. Kurasa tujuan mereka adalah untuk yang satu itu 
menyebabkan gangguan sehingga yang lain bisa mengejarku.) Dia hanya merasakan satu 
kehadiran baru di samping Akane. Dia hampir ingin memuji keberanian mereka, jika 
mereka benar-benar berani menyerang hanya dengan mereka berdua. (Kami para Iblis 
berjuang untuk berurusan dengan elemen Suci. Seorang yang ahli menggunakannya bisa 
menjadi musuh yang kuat. Mungkin menggunakan manusia dalam perang kami tidaklah 
sia-sia seperti kelihatannya.) Elemen Suci adalah peningkatan Cahaya, yang mana secara 
alami membuatnya mustahil bagi iblis untuk menggunakannya. Faktanya, bahkan 
membangun perlawanan hampir mustahil bagi mereka. Di sisi lain, ulama lemah terhadap 
unsur sihir Hitam dan Hitam. Ketika seorang ulama berhadapan dengan iblis, itu adalah 
pertandingan tanpa penjaga, tanpa perjuangan. (Manusia itu lemah, tetapi kadang-kadang 
memunculkan pencilan ... Ini bukan pembunuhan-dan-dilakukan sederhana. Kita harus 
menghancurkan semangat mereka dan menahan mereka.) Belphegor dan Count Impaler 
bertujuan untuk mengubah seluruh umat manusia menjadi ternak, dan menganggapnya 
sebagai jawaban terbaik untuk mereka. Pasar Budak adalah semacam prototipe untuk 
operasi itu. 

Sementara itu, gerakan Akane menjadi semakin tidak masuk akal. Bahkan selama 
pertempuran, dia mulai melakukan pose-pose aneh dan berenda seolah-olah kepada 
penonton yang tak terlihat. "Dengarkan laguku! Sampai jumpa di ujung Kekaisaran! " 
Mengoceh omong kosong dunia lain, Akane berakselerasi. Dia mempermainkan goblin-
goblin ini, mengetuk dahi seseorang dengan jari-jarinya, menendang salah satu goblin di 
pelipis, memotong bagian belakang kepala yang lain, dan bahkan mencubit dagu seseorang 
dan menampar wajah mereka. 

Para goblin mengamuk karena dipermainkan seperti boneka kecil. 

"Daging manusia yang mati!" 

"Sobeklah dari ujung ke ujung, dan makan dari ujung jari ke atas!" 

Akane membalas: " Omae wa mou shinde iru ... !" dengan senyum jokester yang menawan. 
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Para goblin tampak tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa pun yang dia katakan, 
mereka tidak merasakan sedikit pun rasa sakit dari rentetan serangan sebelumnya. 
"Manusia ... Tidakkah menurutmu--- !?" Kepala goblin yang dahinya diketuk Akane tiba-tiba 
meledak. Kemudian, orang yang menerima tendangan ringan ke pelipis dipenggal. Orang 
yang mengambil bagian di belakang kepala telah memotongnya menjadi dua. Tubuh orang 
yang ditampar berputar ke sana kemari, sampai meletus seperti balon penuh. Keheningan 
menyelimuti Pasar Budak setelah fenomena yang tak bisa dijelaskan ini. Kebenarannya, 
bagaimanapun, jauh lebih sederhana. Serangan Akane sangat cepat sehingga efeknya 
datang dengan penundaan. 

"Sepertinya kalian membunuh banyak orang untuk olahraga, jadi kupikir aku akan 
membunuh kalian semua dan bersenang-senang melakukannya. Itu adil, bukankah begitu? 
" Wajah Akane penuh kebencian. Kemurnian senyumnya membuatnya semakin 
mengintimidasi. Salah satu yang membuatnya tampak seperti di sana mungkin ada rasa 
lengket yang menyelimuti hatinya. 

Count hampir ingin mengirim tepuk tangan meriah pada Akane. (Bravo ...!) Dia hanya 
berpikir. Tidak ada sajak atau alasan untuk itu. Dia hanya merasakan rasa kekeluargaan 
yang kuat dalam dirinya. Dia juga pernah menjadi Prajurit Tengkorak biasa. Seorang 
individu yang langka dan bermutasi, setelah ribuan tahun, dia terus berevolusi. Count 
mengingat hari-hari ketika dia haus akan kekuatan dan perhatian, selalu berusaha untuk 
memperbaiki lingkungannya. Dia merasa hampir secara mistis bersimpati atas kekakuan 
dalam Akane. Saat Count merasakan dorongan untuk mengungkapkan dirinya, badai besar 
dari elemen Suci mengalir ke atasnya. Rasa sakit yang membara menguasai seluruh 
tubuhnya, dan jejak asap hitam naik dari tempat sihir itu mengenai kulitnya. (Ini dia ...!) 
Count dengan diam-diam menoleh ke arah penyusup lain yang telah dia curahkan sebagian 
besar perhatiannya. 

"Anda membuat saya menunggu, Mademoiselle," kata Count kepada Mynk. 

"M-Mencoba untuk bersikap tenang, apakah kamu ...? Bersiaplah untuk menghadapi 
kegelapan yang memangsa kegelapan. " 

Akane tampak terkejut sesaat pada kemunculan tiba-tiba Mynk dari belakangnya, sebelum 
cibiran muncul di wajahnya. Seolah-olah seseorang bergegas ke panggung di tengah lagu. 
"Hei, hei, hei, mencoba mencuri sorotan dariku ...? Tapi tidak apa-apa, Edgequeen. Aku akan 
berduet denganmu. " 

Mynk tidak sedang memikirkan omong kosong Akane. Dia telah merasakan tatapan tajam 
dari Count Impaler selama ini. "Berhenti main-main! Apa kau tahu betapa takutnya aku 
dengan monster yang menatapku selama ini !? " 

"Hah? Yang bertopi? " 

"Saya akhirnya tahu di mana dia, jadi saya mencoba menembaknya dengan Abyssal Rain. 
Itu hampir tidak menggoresnya, hal itu gila! " 
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"Ya, dia terlihat seperti bos lapangan." 

Saat dia mendengarkan percakapan para penyusup, Count mengulurkan tangannya dan 
memanggil rakyatnya. Sejumlah bayangan muncul dari energi gelap di udara, sekelompok 
Haunt menakutkan yang disebut Skeletal Seven. Masing-masing dari mereka dapat 
mengambil A-petualang peringkat, tapi yang lebih menakutkan, mereka sama 
terkoordinasi dengan tim veteran petualang manusia. Bertemu mereka di penjara bawah 
tanah akan berarti kematian bagi kebanyakan orang. 

"Wow! Lihat semua kerangka itu! Salam Maria punya domba kecil ... " 

"Skeletal Seven? Saat Olgan bahkan tidak ada di sini ... Apa yang harus aku lakukan ...? " 

"Kenapa kamu tidak ... coba tersenyum?" 

"Seolah-olah!" 

Akane memberikan senyuman sepenuh hati dan menyerang Skeletal Seven, sepertinya 
tanpa rencana. Salah satu dari mereka segera mengayunkan pedangnya ke arahnya, hanya 
untuk memotong udara. Dalam sekejap mata, kepala kerangka di belakangnya hancur 
berkeping-keping, dan tulang punggungnya patah menjadi dua. Akane mengelak, 
melontarkan pukulan dan tendangan lokomotif, dan melompat mundur dalam satu tarikan 
napas. Baik Mynk dan Count tercengang. 

(Oh? Skeletal Seven lebih tahan lama daripada yang terlihat. Ada lebih dari kecepatan 
untuk gadis ini.) Lima sisanya, dengan hati-hati yang terlihat, membentuk formasi dengan 
tank di depan, dua penyerang di tengah, dan sepasang kerangka melakukan mantera di 
belakang. Tanggapan terkoordinasi tanpa cela. 

Entah kenapa, Akane menyaksikan manuver itu dengan kagum. "Wow, kalian 
mengingatkan saya pada para pemain. Membawa kembali beberapa kenangan. " 

Tank itu menyerbu saat penyerang muncul dari belakangnya ke kedua sisi, dalam upaya 
untuk menjepit Akane. Sementara petarung biasa mungkin panik karena serangan cepat, 
Akane menatap dua kerangka di paling belakang. 

"Flaming Bird ...!" 

"Flaming Arrow ...!" 

Api menderu berbentuk burung dan anak panah yang dilapisi dengan massa api jatuh ke 
arah Akane dari atas. 

Meski terpojok, Akane tampak sangat damai. Terima kasih atas sorotannya yang terang, 
Bones. Dia mengayunkan Flaming Bird satu inci ke samping, dan meraih panah dengan 
tangan kosong. "Panas panas panas! Aku tidak terlalu menginginkan ini, jadi aku akan 
mengembalikannya. " Akane melemparkan panah ke dalam tangki, menembus perisai dan 
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tulangnya. Para penyerang membeku di serangan tiba-tiba. Akane memanfaatkan celah itu 
untuk melompat tinggi ke udara, menghantam kepala dua kerangka di belakang dengan 
potongan tangannya. "Haiii-ya!" Seolah dia telah mengayunkan palu godam ke arah 
mereka, kedua kerangka itu hancur berkeping-keping. "Okie, Moody. Kamu bisa bermain 
dengan dua lainnya. " 

"Hah...?" 

"Menurutmu, Tuan Top Hat bernilai banyak poin? Apakah Anda seharusnya orang penting? 
Aku bisa pergi untuk makan camilan. " Akane menggumamkan beberapa hal yang 
terdengar tidak stabil saat dia mendekati Count Impaler. 

Mynk, ditinggalkan sendirian dan bingung, buru-buru mengeluarkan Kitab Suci yang dia 
suka sebut Buku Hitam, dan segera mulai mengucapkan mantra untuk melindungi dirinya 
sendiri. "Berkati aku dengan jurang kegelapan, jadi aku bisa memadamkan semua cahaya 
...!" 

---Lambang Malaikat 

Mynk mengoceh tentang mantera itu, hampir sembarangan. Kain suci terwujud untuk 
melindungi Mynk di tangannya, di belakang lehernya, dan pinggangnya, secara eksplosif 
meningkatkan Pertahanannya. Anggota Skeletal Seven yang tersisa mengutuk cahaya 
menyilaukan yang dipancarkan oleh elemen Suci. Itu menimbulkan rasa sakit dan 
penderitaan pada Haunts hanya dengan keberadaannya, yang membuktikan betapa 
halusnya sihir Suci Mynk. "Aku bisa menangani dua dari mereka ... Kamu telah berkelana ke 
dunia kita, kehilangan bunga. Bubar dengan angin! " 

"Ooh, aku mencintaiku emo itu! Buat mereka belajar bahwa tindakan mereka memiliki 
konsekuensi! " 

"Berhentilah main-main, dan urus monster itu, tolong! Anda tahu, tidak, tolong! Lakukan 
saja!" 

"Saya tidak tahu apakah saya siap menerima sponsor perusahaan ..." 

"Erg, aku merindukanmu Olgaaan!" 

Count Impaler memperhatikan pasangan manusia dengan geli dan penasaran. Ini berbeda 
dari manusia mana pun yang pernah dia lihat sebelumnya. Sangat berbeda. "Keceriaanmu 
sangat menyegarkan. Terutama di sekitar bagian ini. " 

"Kau pikir begitu? Kamu terlihat seperti orang aneh bagiku. " 

"Aneh...? Benar, saya adalah contoh anomali yang langka. " 

"Tidak, aku hanya bertanya-tanya mengapa kamu begitu tenang saat akan mati." 
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Count tidak bisa memproses kata-kata Akane untuk sesaat, sampai diklik. "Saya melihat. 
Anda sangat yakin dengan kemampuan Anda, Mademoiselle. Dan saya telah bertemu 
banyak petarung tangguh seperti Anda ... Dan menyaksikan saat mereka merendahkan diri 
pada akhirnya. " 

"Semua kenangan itu akan segera hilang. Kamu akan mati." 

Count terkekeh atas desakan Akane dengan kematian. Bagaimanapun, dia tidak bisa 
dibunuh. "Saya mungkin telah menyebutkan bahwa saya adalah anomali ... Tidak terikat 
oleh kematian. Faktanya, saya merindukan sebuah pengalaman untuk berdiri di ujungnya. " 

"Uh oh. Itulah yang kami sebut 'bayangan' di bisnis. " 

Merasa bahwa Count Impaler akan memasuki pertempuran, para orc, ogre, dan vampir 
tingkat rendah mengerumuni tempat kejadian untuk melindunginya. "Tidak perlu," Count 
memanggil mereka. "Tapi kupikir Mademoiselle di sana bisa menggunakan beberapa 
teman." Monster kemudian bergegas menuju Mynk, yang bukan merupakan bahan 
tertawaan untuk pertarungan menengah manusia normal dengan dua Skeletal Seven. 

"Apa--- Mengapa monster datang ke arahku !?" 

"Tenangkan dirimu, Edgy! Apa yang lebih keren dari seringai sinis dalam menghadapi 
kesulitan? " 

"Senyuman !? Sekarang!?" 

Saat keduanya bertengkar, Count Impaler mengangkat tombaknya dengan santai. Sikapnya 
yang elegan, bahkan di tengah medan perang, memancarkan aura bangsawan murni. 
"Sekarang, Mademoiselle ... Apakah kita akan berduel?" 

"Siap saat kamu siap." 

Tepat saat Akane menyelesaikan kalimatnya, angin puyuh yang diluncurkan dari sebuah 
tusukan menyerangnya. Dia memutar tubuhnya untuk menghindari serangan, yang diikuti 
dengan gesekan horizontal. Manusia biasa akan dipotong menjadi dua, tepat di pinggang. 
Namun, Akane menghindari serangan itu dengan melompat tinggi ke udara. 

"Kamu ringan di kakimu. Apakah Anda memiliki benda ajaib yang mengendalikan angin? " 

"Apa? Kedengarannya epik! Di mana saya bisa mendapatkannya? " Akane adalah tentang 
harta karun, kelangkaan, dan edisi terbatas. Dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan 
imajinasinya berjalan tentang ini. 

"Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus mencoba dan mengalahkanku. Benteng raja 
kita memiliki pukulan yang tak terbayangkan tulang dada memotong hitungan pendek. 
"Grah ...!" 
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"Terima kasih atas tipnya. Aku akan mengambil semua harta karun itu, jangan khawatir. " 

"Kamu tidak boleh terbawa suasana ...!" Count Impaler mengambil jarak sebelum 
melepaskan badai tusukan dengan tombaknya. 

Akane menghindari mereka semua dengan mudah, bergumam dalam nyanyiannya: "Tidak 
ada salahnya memiliki banyak uang dan harta untuk membuat negara baru kita. Ren harus 
segera datang, mungkin aku akan membangun rumah hanya untuk kita berdua. 
Kemungkinannya tidak terbatas. " 

"Sayangnya, itu tidak mungkin ...!" Tombak itu berubah bentuk menjadi moncong buaya 
raksasa, mengunyah dengan bilahnya yang seperti gigi. 

Akane baru saja menghindari gigitannya. "Wow! Itu agak menjijikkan! " 

"Maaf membuatmu terkejut. Tombakku suka memakan mangsa yang hidup sepertimu. " 

"Saya mungkin seorang superstar, tapi saya tidak menginginkan itu untuk penggemar. 
Tidak seperti Tahara dan senjatanya ... Saya tidak ingin menjadi salah satu dari orang -- 
orang itu. " Akane menggumamkan sesuatu yang akan dimarahi Tahara dengan pukulan 
diam di kepala, jika dia mendengarnya. 

Count Impaler tampak senang telah bertemu musuh yang layak. Baik dia dan tuannya 
Belphegor belum lama ini bertemu dengan siapa pun yang hampir sama. Bahkan 
perjuangan internal di dalam wilayah Hellion lebih merupakan permainan papan 
kehidupan nyata daripada perang penuh. Memperluas wilayah mereka hanyalah kinerja 
kekuatan mereka kepada mereka, dilakukan semata-mata untuk tujuan membelai ego 
mereka. Situasinya sebagian besar sama untuk Grand Devils lainnya juga. Mereka 
kebanyakan melakukan intimidasi dan menampilkan kekuatan mereka, bertempur 
sesekali, dan mundur sebelum air menjadi terlalu panas ... sehingga mereka masing-masing 
dapat mengklaim kemenangan sekeras yang mereka bisa. Dengan kata lain, pertempuran 
ini seperti gulat profesional, dan mereka tampaknya menganggap bodoh bagi kekuatan 
yang begitu kuat untuk mencoba dan membunuh satu sama lain secara nyata. 

"Mungkin sudah waktunya bagiku untuk menunjukkan sekilas kekuatanku yang 
sebenarnya." 

"Apa?" 

"Sepertinya tidak akan cocok dengan Anda, Mademoiselle." Itu Count mengangkat 
tangannya, dan tengkorak mulai muncul. Ini disebut Double, jurus yang paling sering 
digunakan oleh Iblis kelas atas. Dengan memberikan sebagian dari kekuatan mereka 
kepada katalis, mereka bisa membuatnya mandiri. Tengkorak itu berubah bentuk sampai 
menjadi Count Impaler lainnya. 

"Hah...!? Jutsu Klon Bayangan !? " Akane berteriak dengan takjub. 
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Membuat Double benar-benar seperti meniru diri sendiri, yang membuatnya menjadi 
teknik yang mustahil untuk digunakan tanpa kekuatan yang luar biasa. Count Impaler 
mengoperasikan banyak Doubles sekaligus, membuatnya luar biasa bahkan di antara para 
Iblis tingkat tinggi. "Saya memiliki empat Ganda selain diri saya yang sebenarnya. Apakah 
kamu mengerti artinya? " 

"Nah, aku tidak pandai teka-teki." 

"Anda hanya menghadapi saya dengan 20% dari kekuatan penuh saya, Mademoiselle." 

"Ayolah, aku benci matematika dan angka dan semua itu. Kepalaku menjadi reeee . " 

"Ahaha! Betapa gadis kecil yang menghibur. " Saat dia terkekeh, kedua Count Impalers itu 
tumpang tindih dan bergabung. Kemudian, penderitaan gelap keluar dari tubuh 
penghitung. Menurut Count, dia masih hanya 40% dari potensi penuhnya. "Saya sangat 
berharap Anda akan terus menghibur saya." 

Menghindari tusukan tombak, Akane bersorak sedikit. Dia sepertinya menyadari betapa 
kecepatan dan kekuatan Count telah meningkat. Dia menangkis serbuan tombak dengan 
kedua tangannya dan mencoba mendekati Count, ketika dia melihat sesuatu. "Kenapa 
tanganku sakit ...?" 

"Tombak ini telah bermutasi selama ribuan tahun, menyimpan penderitaan di sepanjang 
jalan. Sama seperti aku, senjataku yang terpercaya telah jatuh di luar batas duniawi, "kata 
Count, karena dia merasa penasaran. Setiap manusia biasa akan memiliki kekuatan hidup 
mereka disedot dan direduksi menjadi kulit dan tulang hanya dengan menyentuh tombak. 
(Mungkin Mademoiselle melindungi tangannya dengan semacam benda magis. Atau 
mungkin berkah yang kuat ...?) Sebenarnya, Akane tidak memiliki benda seperti itu atau 
menerima segala bentuk berkat. HPnya berada di luar jangkauan imajinasi Count. 
Meskipun tidak setinggi Demon Lord, HP Akane adalah sebuah astronomis 8000. 
Menghabiskan semua kekuatan hidup itu akan memakan waktu lebih lama dari yang bisa 
dibayangkan siapa pun. 

"Kupikir aku menangkis mereka dengan baik ... Tidak sebagus Nomura, kurasa," Akane 
bergumam, tidak puas, tampak kecewa. Meski begitu, pertarungan tanpa senjata juga 
bukan keahliannya. "Kurasa aku harus memakai celana besar perempuanku," katanya, 
seolah-olah dia tidak benar-benar berkelahi sampai saat ini. Count Impaler mengerutkan 
kening pada gagasan itu, tetapi akan segera menemukan bahwa dia tidak menggertak. 
"Bibbity boppity abra kadabra, kuharap aku membuat harapan ...!" Dengan nyanyian yang 
tidak masuk akal, tubuh Akane bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pakaiannya 
yang menyerupai seragam sekolah dengan cepat berubah menjadi gaun China, dan bahkan 
gaya rambutnya pun berubah. 

Rahang Count menghantam lantai dan dia tertawa terbahak-bahak. "Ha, ha ha ... Aku mulai 
percaya bahwa kamu dilahirkan untuk mengejutkanku." 
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"Nyata? Saya pikir klon-no-jutsu Anda memiliki lebih banyak faktor wow. " Sebuah benda 
aneh muncul di masing-masing tangan Akane: satu set tonfa yang dia beri nama Dragon's 
Head dan Serpent's Tail. Senjata semacam ini tidak ada di dunia ini yang diisi dengan 
pedang, tombak, kapak, dan busur. Akira Ono memberinya senjata ini dengan bercanda, 
merujuk pada pepatah Jepang yang menggambarkan sesuatu yang dimulai dengan sangat 
baik, kemudian dengan cepat berkurang, karena latar belakang Akane sering 
menggambarkannya memiliki awal yang baik tetapi berakhir dengan tidak ada yang bisa 
ditunjukkan. 
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Hitungan itu diam-diam memanggil tengkorak lain dan buru-buru menimpanya ke dirinya 
sendiri, menyatu dengannya. Dia merasakan ancaman luar biasa dari tampilan dan senjata 
baru Akane. Setetes keringat dingin menetes di punggungnya. Dia hampir bisa mendengar 
detak jantungnya yang tidak ada. 

"Apa apa? Membuat jubah lain--- Ganda? " 

"Tidak bisa terlalu berhati-hati ..." 

"Oh, kamu ... takut?" 

Penampilan Akane hampir menelan Count seperti jurang maut, dan dia secara naluriah 
menerjang dengan tombaknya. Dia tidak tahan lagi melawannya. Tentu, Akane tidak ada di 
sana untuk diserang, tetapi berada di belakang hitungan. "Jika Anda bisa mencapai 100%, 
lebih baik Anda melakukannya dengan cepat." 

"Menjauhlah...!" Count memutar tombaknya untuk menyerang Akane, tapi dia menghilang 
tanpa jejak sebelum muncul kembali di tempatnya. Ketangkasannya terlalu tinggi. Dia 
begitu cepat bahkan Tahara pernah mengomel sehingga dia tidak percaya dia bisa 
memukul Akane sekali, bahkan dengan peluru neraka skala penuh yang dihasilkan oleh 
semua senjata di gudang senjatanya. Monster kecepatan yang sebenarnya. 

"Kamu...!" Count mengayunkan tombak ke bawah dengan sekuat tenaga, yang dengan 
segera dihempaskan oleh tonfa Akane seperti seekor nyamuk kecil di udara. 

"Ups, ini tombakmu. Anda punya beberapa jari mentega. " 

"Grah ..." Count itu mendengus, bergegas untuk mengambil senjatanya. Dia mulai merasa 
pusing saat mencoba memahami makhluk seperti apa yang dihadapinya. Satu pertanyaan, 
jika saya boleh ... Wilayah mana yang mengirim Anda, Mademoiselle? " 

"Wilayah?" 

"Iri? Kebanggaan, mungkin? Aku tahu itu bukan Kerakusan ... " 

"Tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mari kita selesaikan ini w--- " 

"Tolong jangan bergerak." Count Impaler mengacungkan tombaknya ke manusia di dalam 
sangkar untuk menghentikan Akane di jalurnya. Dia takut dia bisa kalah dalam 
pertempuran jika terus begini. "Saya memuji kekuatan dan keberanian Anda, 
Mademoiselle. Sungguh. Jadi, saya ingin mengajukan kesepakatan. " 

"Hah? Kesepakatan? " 

"Sejauh yang saya tahu, Anda tidak mengejar nyawa rajaku. Anda bahkan belum 
menyebutkan namanya. " Count menebak bahwa Akane tidak memiliki pengetahuan, atau 
bahkan minat pada, Belphegor. "Kalau begitu, saya yakin kita bisa mencapai kompromi. 
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Bolehkah saya menyarankan untuk beralih ke pihak kita? Saya jamin Anda akan 
diperlakukan dengan baik. " 

"Hah? Tidak." 

Tanggapan kekanak-kanakan Akane membuat Count terkejut. Meskipun Mynk terlibat 
dalam pertempuran mematikan dengan monster yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun 
di belakang mereka, keduanya terjebak dalam kebuntuan yang canggung. "Saya berasumsi 
Anda merasa kasihan pada orang-orang ini, dan berusaha menyelamatkan mereka," kata 
Count. "Kalau begitu, aku memiliki kekuatan untuk melepaskan semuanya." Itu adalah 
proposal yang berani. Count Impaler menghargai perekrutan gadis ini di atas Pasar Budak. 

Namun, jawaban Akane bukanlah yang dia harapkan. "Saya tidak membutuhkan izin Anda. 
Selain itu, Hakuto satu-satunya yang bisa memerintahku. Anda pikir Anda bisa 
menggantikannya? Sungguh sebuah tawa. " Akane mendekati Count secara diam-diam 
selangkah demi selangkah. 

Di setiap langkah, tangan Count semakin gemetar. "Sudah kubilang jangan bergerak. Atas 
perintahku, monster akan menyerang semua manusia di dalam sangkar. " 

Pria yang tombaknya menunjuk padanya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Itu 
adalah Hummer, yang berakhir di sini dari rangkaian peristiwa paling aneh. 

"Jangan khawatir, bung. Aku akan memberi pelajaran pada orang jahat ini. " 

"B-B-Bantu aku ..." Hummer menunduk dan merendahkan diri seperti anjing. 

Tubuhnya yang gemuk pasti cukup lucu, saat Akane tertawa terbahak-bahak. "Hei, aku 
ingat kamu! Anda memiliki keberanian yang membuat Anda terlihat seperti akan berguling 
kembali ke posisi berdiri sendiri saat jatuh. Persis seperti daruma besar ! Akane terus 
mendekat, terus mengoceh tentang omong kosong. 

Hitungan itu pasti melihat ketidakpeduliannya sebagai ancaman untuk jalan kekerasan. Dia 
melompat kembali untuk menciptakan ruang di antara mereka, dan akhirnya memanggil 
Double terakhir. Tidak termasuk Count Impaler asli, yang masih tersisa di kastil rajanya, 
semua Doubles-nya telah dikumpulkan. "Aku tidak pernah berharap untuk menggunakan 
yang ini ..." Hitungannya telah menyiapkan Double di setiap Tahap Pasar Budak, selain ini 
yang terakhir yang dia simpan untuk hari hujan. Empat Ganda sekarang menjadi satu, 
dengan cepat mengubah tubuh Count. Dia tumbuh sebesar bangunan, karena tengkoraknya 
menjadi sesuatu yang lebih menyerupai tengkorak banteng, dengan dua tanduk menonjol 
darinya. Tubuh dan anggota tubuhnya menjadi konsentrasi raksasa dari tulang yang tak 
terhitung jumlahnya, lengannya cukup tebal untuk menembus dinding kastil dengan satu 
pukulan. 

"Anda akan menyesal telah mendorong saya sejauh ini ..." Suara dan penampilan Count 
yang menakutkan memicu teriakan dari seluruh Slave Market. 
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Bahkan Mynk, yang baru saja mengalahkan Skeletal Seven yang tersisa, melompat saat 
melihat kengerian raksasa. "H-Hei! Apa itu!?" 

"Hm? Ada chimera besar di arena, tapi manusia selalu menjadi makhluk paling 
menakutkan. " 

Sebelum Mynk bisa bertanya apa maksud Akane, Count mengangkat lengannya dan 
mengayunkannya ke bawah. Akane menghindari serangan itu dengan mudah, tetapi 
dampaknya mengguncang seluruh Pasar Budak. 

"A-Akane! Lakukan sesuatu! Bukankah kau subjek Malaikat Jatuh --- subjek Raja Iblis !? " 

"Seperti yang kubilang, Hakuto lebih seperti penipu sekarang." 

"Apa gerangan yang kamu sedang bicarakan!?" Baik atau buruk, semua monster yang 
tersisa di sekitar Mynk telah bubar karena takut menjadi kerusakan tambahan. 

"Bisakah kamu mengeluarkan semua orang dari kandang mereka, Edgy? Aku akan urus 
yang ini. " 

"Oke terserah! Cepatlah! " Mynk, akhirnya melepaskan diri dari pertempuran, menyerah 
untuk berdebat dengan Akane dan mulai menghancurkan kandang di sekitarnya. 

Hummer, yang berada di belakang Akane, tampak tak mampu berdiri. Siapa yang bisa 
menyalahkannya, ketika monster mitos muncul tepat di depan matanya? "Dunia ... akan 
segera berakhir ..." Hummer gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, air mata 
mengalir dari matanya. Dia telah pasrah sampai mati, kehilangan semua harapan untuk 
bisa keluar dari situasi ini. Bahkan Mynk telah kehilangan warna di wajahnya seolah-olah 
dia juga bertatap muka dengan akhir dunia. Untuk orang awam seperti Hummer, 
bagaimanapun, Count telah menjadi inkarnasi kehancuran. 

"Jangan khawatir, Daruma Man. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mengeluarkannya 
dengan tonfa saya . "Akane menyerang Count Impaler, yang sekarang terdiri dari tulang-
tulang yang tak terhitung jumlahnya. Lengannya, sekarang setebal puluhan balok baja, 
terayun melintasi jalannya dan merobek banyak Iron Maiden menjadi beberapa bagian, 
tapi Akane menghilang lagi. Dia melompat tinggi ke udara dan mengayunkan tonfa-nya ke 
bawah di lengan. Patah tulang yang cukup besar melewatinya sebelum segera sembuh. 

"Wow!" 

"Seperti yang telah saya katakan, saya adalah makhluk yang berada di luar batas kematian." 

"Hrm ... Benar-benar seikat tulang yang aneh." Saat dia menghindari ayunan lengan Count, 
yang merupakan perwujudan kekerasan, dia mendekat ke tubuhnya. Akane membanting 
tonfa-nya ke tubuh, kaki, dan punggung Count, tetapi semua patah tulang dan tulang yang 
patah segera pulih ke bentuk semula. 
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"Seranganmu tidak membuahkan hasil. Tubuhku tidak akan pernah rusak atau punah, 
"Count dengan bangga menyatakan, menikmati kekuatannya sendiri. Regenerasi yang 
sangat cepat, yang merupakan hadiah yang diberikan kepada Count Impaler. Dengan 
kekuatan ini, dia telah mencapai evolusi yang luar biasa selama bentangan waktu yang tak 
ada habisnya. 

"Satu dua tiga empat!" Akane bertahan dengan serangan ritmis untuk hasil yang sama. 
Semua tulang yang hancur beregenerasi sendiri. Saat Count menertawakan upaya itu, 
serangan Akane semakin cepat. "Saya sudah lama tidak berolahraga. Lebih baik memoles 
formulir saya. " Rupanya kesal dengan serangannya yang terus-menerus, Count itu 
bergerak untuk menindih Akane seperti lalat yang mendengung dengan kedua tangannya. 
Saat tangannya bertabrakan dengan benturan keras, Akane tidak bergerak selangkah pun. 
Sebaliknya, dia dengan mudah menghentikan kedua tangannya dengan sepasang tonfa 
miliknya . "Apakah Anda OD karena kalsium, atau sesuatu--- Woah!" Akane menghindari 
headbutt kesal Count dengan melompat mundur darinya. 

Adegan itu tampak seperti seekor lalat sedang berdengung di sekitar monster raksasa. 
Orang-orang di Pasar Budak, yang telah menonton seluruh pertukaran, berteriak tanpa 
harapan. Hummer, juga, menerima kematiannya yang semakin dekat karena dia masih 
gemetar. Dia bisa melihat bahwa gadis dengan pakaian aneh itu kuat, tapi dia tidak percaya 
gadis itu memiliki kesempatan melawan monster langsung dari dunia mitos. "Apa gunanya 
..." gumam Hummer dan membuntuti mati. Apa gunanya bertahan? Bahkan jika dia 
menentang segala rintangan dan berhasil kembali ke Rookie, satu-satunya hal yang 
menunggunya adalah kehidupan yang menyedihkan karena diperintah. Dia tidak punya 
tabungan, dan gajinya hanya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Hari demi hari, dia 
akan diperintah dan ditertawakan oleh para petualang muda. Kehidupan macam apa itu? 

"Aku tidak suka suara itu, Daruma Man. Jika Anda menyerah, permainan akan berakhir. " 

"Tolong, tinggalkan aku dan lari ... Gadis sepertimu pasti memiliki masa depan cerah di 
depanmu ..." 

Kumpulan tulang raksasa mendekati mereka, mengguncang bumi dengan setiap 
langkahnya. Bagi Hummer, makhluk kolosal yang diterangi oleh Light Spell Stones di 
daerah itu menghitung mundur saat-saat terakhir dalam hidupnya. 

"Maksudnya apa? Anda tidak? " 

"Saya selalu membuat kesalahan bodoh, didorong-dorong sepanjang hidup saya ... Cara 
Anda melihat saya di kota adalah bagaimana seluruh hidup saya ..." Di ambang kematian, 
Hummer sepertinya merindukan semacam pengakuan . Meskipun dia tampak benar-benar 
pasrah dari kehidupan, dia tidak bisa melihat ekspresi Akane saat dia membelakangi dia. 
Fakta bahwa dia dengan menyedihkan menumpahkan isi hatinya kepada seorang gadis 
yang bahkan belum genap setengah usianya membuat Hummer merasa semakin sengsara. 
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Akane tetap diam, untuk sekali, saat Hummer berbicara. Dia menghabiskan masa kecilnya 
di Majelis Rendah dengan diintimidasi oleh siswa Majelis Tinggi. Anak-anak Majelis Rendah 
disebut kera tak berambut, gulma tak berguna ... Itulah sifat asuhannya. 

Akane berbicara dengan tenang. "Ada banyak hal buruk di dunia ini... Tapi tahukah kamu, 
Daruma Man? Jika Anda terus berjalan, akan ada hal-hal baik juga. " Akira Ono telah 
menulis bahwa Akane telah menutup siswa atas dengan bakatnya, melindungi banyak 
teman sekelasnya dari pelecehan mereka. Itu mencontohkan inti dari cerita latarnya, 
sebuah lambang hidupnya itu sendiri. "Kamu ingin tahu sesuatu yang keren, Daruma Man?" 
Akane berbalik, menunjukkan senyum lebar. Hummer melihat seorang dewi dalam dirinya. 
"Tidak peduli berapa kali mereka diinjak ... Gulma bangkit kembali, tumbuh lebih kuat dari 
sebelumnya!" Tonfa miliknya bersinar terang, berubah bentuk menjadi tongkat tunggal. 
Dengan tongkat di tangan, Akane berbaris menuju raksasa kerangka. 

Count Impaler melihat bahwa langkah selanjutnya kemungkinan akan menyelesaikan duel. 
Dia mengayunkan kedua lengannya ke bawah, membantingnya ke Akane. Tongkatnya, 
dengan lukisan naga dan ular di atasnya, bentrok dengan tinju seperti balok baja. Retakan 
besar menembus lengan Count Impaler, yang segera sembuh, tapi Akane tidak berhenti. 

KETERAMPILAN PERTAMA: Master of Staff 

Tongkat Akane berputar, menabrak Count seperti embusan angin. Embusan itu segera 
menjadi tornado, dan kemudian badai. Count mulai mengerang, kewalahan oleh kecepatan 
serangan. Kemudian, hantaman luar biasa menghantam kaki Count. 

KETERAMPILAN KEDUA: Sapu 

Dengan ayunan tongkat yang lebar, Akane melepaskan skill yang menghancurkan. Kembali 
ke Game, gerakan ini telah memaksa musuh ke dalam status Tripped atau Airborne, mirip 
dengan combo-enabler dalam game pertempuran. Pengangkatan hanya akan berlangsung 
sesaat, tetapi itu menciptakan bencana yang membuka peluang bagi lawan Akane mana 
pun. Akane menendang punggung Count dari sana, meluncurkannya lebih tinggi ke udara. 
Monster raksasa yang meninggalkan tanah menyebabkan keributan di sekitar Pasar Budak. 

"Ini ... Tidak Bisa ... Menjadi ..." Rasa sakit di sekujur tubuhnya, tidak tenang karena 
regenerasinya yang cepat, dikombinasikan dengan kejutan ditembakkan ke udara, 
menghapus pikiran Count. Mengangkat tubuh sebesar itu ke langit mustahil bahkan bagi 
raja Count, Belphegor sendiri. Sementara itu, bayangan melompat untuk memenuhi 
ketinggiannya. Sebelum dia menyadarinya, bencana telah meningkat menemuinya, 
tersenyum padanya tanpa berani. 

"Aku sudah bilang. Kamu sudah mati saat kamu bertemu denganku. " 

"A-aku sudah tidak bisa mati ...!" 

DASH KEDUA: Jurus Berkedip 
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Akane melepaskan tendangan dengan kecepatan yang membutakan. 10, 20, 40, 70, 180 ... 
Pukulan yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan setiap detik mulai mengikis tubuh 
penghitung berkeping-keping, Regenerasinya benar-benar tidak dapat mengimbangi. 
Serangan destruktif tidak berhenti bahkan untuk sesaat, badai memaksa jumlah yang 
sangat besar secara horizontal arah, di udara. Akane, seolah tidak terpengaruh oleh 
gravitasi, terus menendang Count dari samping, bersiap meluncurkannya ke angkasa 
seperti bintang jatuh. 

"St--- Berhenti ... Stoaaaaaghhhhh!" Untuk pertama kalinya dalam keberadaannya, 
gambaran kematian terlintas di benak Count. Dia bahkan memanggil aslinya, yang dia 
simpan di kastil untuk perlindungan rajanya sampai saat-saat terakhir, tapi sudah 
terlambat. Kerusakan dari serangan itu meledak melalui hitungan Ganda dengan kecepatan 
cahaya, melalui aslinya yang baru saja bergabung, dan bahkan hadiah supernatural 
miliknya. 

"Ayo pergi, pukulan terakhir! Shaolin Selatan--- Hah? " Akane menyaksikan kumpulan 
tulang yang sangat banyak hancur menjadi partikel hitam dan menghilang ke udara. 
Kematian datang terlalu cepat bagi Count untuk mendaftarkannya, atau bahkan menjerit 
sekarat. Akane mendaratkan cahaya di kakinya, tetapi wajahnya dipenuhi ketidakpuasan. 
"Sial. Kupikir aku akan menarik senjata besar sekali ini ... "Akane bergumam, mematahkan 
sangkar Hummer dengan potongan tangan, dan memberinya senyuman. Dia tampak 
seperti atlet remaja yang baru saja selesai melakukan pemanasan, dan tidak seperti 
seseorang yang baru saja bertempur mematikan. "Lihat? Sepotong kue, Daruma Man. " 

"S-Tentu adalah ... I-Itu, cukup, um, sesuatu ..." 

Akane tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, Daruma Man." 

"A-aku sangat menyesal!" Hummer sepertinya tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan 
gadis yang baru saja mengalahkan monster mitos itu. Dia takut bahwa satu gerakan yang 
salah bisa membuatnya terbunuh. 

"Kamu tahu, Daruma Man? Mulai sekarang--- Woah! " 

Saat itu, angin kencang bertiup melalui Pasar Budak, memperlihatkan pakaian dalam 
Akane untuk sesaat, membakar gambar itu ke mata Hummer. Dia secara naluriah berbalik 
ke tanah, mengecilkan dirinya menjadi bola sekecil mungkin, seolah-olah dia baru saja 
melakukan dosa besar. Dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan, hanya ketakutan. 
Hummer, ketakutan, perlahan mendongak untuk menemukan Akane menatap tajam ke 
arah Hummer, pipinya mengembang. 

"Kamu melihat mereka, bukan?" 

"T-Tidak, aku tidak! Maksudku, ya, aku memang melihat mereka ...! " Hummer, orang jujur 
di saat yang salah, menjawab dengan jujur dan lengkap mohon maaf. 
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Akane mendesah lama, lalu dengan bangga berkata, "Sudah kubilang hidup tidak semuanya 
buruk." 

"Y-Ya! Maksudku, bukan itu--- apa yang baru saja terjadi--- maksudku ...! " Hummer 
tergagap mencoba alasan. 

Akane tertawa terbahak-bahak. Dia melihat ke Pasar Budak untuk melihat Mynk berlari, 
dengan bersemangat meneriakkan sesuatu. "Tidak terlalu buruk untuk debutku. Sekarang 
untuk menemukan harta karun itu ... Hee hee hee. " Dengan seringai nakal, Akane tampak 
mulai licik. 

Malam yang panjang telah berakhir sebelum mereka menyadarinya, langit mulai kelabu di 
atas mereka. Dibebaskan dari kandang mereka, orang-orang bersorak dan menangis 
karena gembira. Sementara itu, keributan bisa terdengar di kejauhan dari Tahap Dua Pasar 
Budak. 

"Ah, sial. Hakuto sudah bergerak. " Telinga Akane tahu bahwa keributan itu bukan karena 
pertempuran, dan sudah terlambat baginya untuk pergi sekarang. 

"Hei! Saya akhirnya berpikir semuanya sudah berakhir. Apa sekarang!?" 

"Sedikit lambat dalam pengundian. Hakuto sudah mulai bergerak. Yah, tidak ada gunanya 
menangisi itu. Saatnya melihat langkah selanjutnya dan mencari celah bagi kita untuk 
bersolo karier lagi. " 

"Kamu berharap aku berkeliaran di tempat berbahaya ini !? Aku akan kembali! " 

"Hei, sayang, ayolah ... Sekarang kita berhasil melewati pertempuran itu, kita adalah 
sahabat seumur hidup." 

"Apa maksud BFF !? Terserah, ambil saja sepatu ajaib itu. Aku akan kembali ke Rookie! " 

Sebuah bola lampu tampak muncul di atas kepala Akane, dan dia mengeluarkan Sepatu 
Bulannya. "Aku akan meminjamkanmu Mitra Nomor Dua, Emo. Saya ingin Anda membawa 
mereka kembali ke kota. Tidak aman bagi mereka untuk tinggal di sini, dan itu juga 
membatasi saya. " 

"Tunggu, aku bisa menggunakan benda-benda ini?" 

"Mendengarkan. Anda memakainya, dan pikirkan tentang kota yang ingin Anda kunjungi. " 

"A-Baiklah ..." 

"Ayo, Daruma Man. Semua orang juga. Kita semua akan berpegangan tangan dan melompat 
ke atas bintang! " 

"J-Lompat ..." 
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"Hah? T-Tidak, aku tidak ... Aghhh! " Saat Hummer diseret secara paksa keluar dari 
kandangnya dan dimasukkan ke dalam lingkaran penyintas, pemandangan di sekitar 
mereka dengan cepat berubah. Lompatan khusus ini tidak hanya mengatasi jarak fisik yang 
mereka tempuh, tetapi juga melompati semua yang dipahami orang-orang ini tentang 
dunia mereka. Sementara Mynk, setelah mengalami Perjalanan Cepat sendiri beberapa kali, 
agak bersemangat menggunakan sepatu misterius itu untuk dirinya sendiri, Hummer 
benar-benar hilang. "K-Kami ... kembali ke Rookie ...? Apakah saya sedang bermimpi ...? " 
Pemandangan kota yang akrab dilukis oleh matahari pagi segera menjadi kabur. 
Dibandingkan dengan Pasar Budak yang baru saja dia tinggalkan, kota ini tampak sangat 
ramah. Sulit dipercaya bahwa dia hanya bisa mengingat kenangan buruk sebelum ini. 

"Itu dia, Emo! Lompat, kelinci kecil! " 

"Saya melihat. Saya telah dipilih dengan sepatu ini. Fu fu fu ... "Mynk bergumam, sambil 
melompat ke atas sepatu kenyal. Mynk melompat ke sana kemari agak menggemaskan, 
meskipun sedikit bodoh. "Saya Mynk, penguasa ruang dan waktu! Mwahahahahaha! " 

"Itu dia, Edgy, tampak hebat! Tangkap mereka, Lokomotif Kargo Terpilih! " Sebuah tangan 
di Perban Suci (atau apa pun namanya) di atas mata kanannya, Mynk mulai terkekeh 
sementara Akane menyemangati dia, benar-benar terhibur. 

Hummer, masih bingung dengan perubahan lokasi, menyaksikan kedua gadis itu membuat 
keributan untuk beberapa saat sebelum dengan malu-malu berbicara. "Permisi ... Ada 
seorang putri bernama Cake di Pasar Budak itu ..." 

"Kue? Kedengarannya enak, "kata Akane. 

"D-Dia putri yang sangat baik ... Tolong, jika kamu bisa membantunya ..." 

"Putri, ya ...? Aha. Mungkin dia kenapa Hakuto memberiku lampu hijau ... Mungkin? " Akane 
merenung sejenak dengan tangan di dagunya sebelum segera memutuskan bahwa itu 
bukan pekerjaannya. "Sudah terlambat sekarang, maaf." 

"Apa!?" 

"Tidak ada kemungkinan bahwa Hakuto akan membiarkan karakter yang bisa dipasarkan 
seperti itu lolos dari jarinya. Aku yakin dia sedang membawanya pergi ke tempat aman 
sekarang, dengan senyum konyol di wajahnya. Hakuto hebat dalam mendapatkan bantuan. 
" 

"Dapat dipasarkan ...?" Meskipun dia tidak terlalu mengerti apa Akane berbicara tentang, 
Hummer tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Dia tidak bisa membiarkannya 
tinggal di Pasar Budak itu lebih lama lagi. 

"Okie, ayo sekarang, ayo kembali." 
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" Fu fu fu... Jika Mantel Malaikat adalah Bentuk Kedua saya, ini adalah Bentuk Ketiga saya. 
Jika saya harus memberinya nama, saya kira itu seharusnya Leaping Darkness, my--- " 

"Di ganda, Pengiriman Kucing Hitam!" 

"H-Hei! Anda baru saja membuat saya lupa nama yang saya buat! " 

Hummer menyaksikan, tercengang, saat pasangan yang keras itu menghilang dalam 
sekejap. Dia sepertinya meragukan apakah dia masih menguasai kenyataan. Dia tidak bisa 
membantu tetapi mencubit pipinya, yang menghasilkan rasa sakit yang tak salah lagi. Rasa 
sakit itu membuatnya lebih bahagia daripada yang pernah dia alami dalam hidupnya. 
(Gadis itu ... Ada sesuatu tentang dia yang membuatku teringat pada Lady Moira yang 
legendaris ...) Hummer memikirkan gagasan aneh itu. Plin-plan, sedang, dan nakal, Moira 
dikatakan mempermainkan takdir orang, memanipulasi mereka menjadi lebih baik atau 
lebih buruk. Semakin dia memikirkannya, kemiripan Akane dengan dewi mitos itu luar 
biasa. Kemudian, Hummer diingatkan bahwa dia tidak punya waktu untuk melamun, 
karena Mynk muncul kembali bersama lebih banyak orang dari Pasar Budak. 

"Oh, kamu ... Daruma, kan?" 

"Ini-Itu Hummer, sebenarnya ..." Hummer menggumamkan koreksi, yang tidak pernah 
mencapai Mynk melalui kegembiraannya. 

"Tuan Daruma. Ada seorang paladin yang tinggal di kota ini. Tolong panggil dia. " 

"K-Kamu ingin aku untuk ... P-paladin !?" 

"Ya, dan cepatlah! Kami harus menjelaskan banyak hal kepadanya. Minta bantuannya. " 

"Y-Ya, Bu!" Hummer berlari secepat yang dia bisa dengan perawakannya yang gemuk. Dia 
tidak bisa tidak membayangkan itu, jika ada yang namanya takdir ... nasibnya pasti berubah 
hari ini. 

Langit Di Atas 

Raja Iblis membuka matanya untuk menemukan langit-langit kayu di atasnya. Di dalam 
pondok masih gelap, menandakan bahwa hari sudah menjelang fajar. (Aku tertidur ...) Dia 
tidak ingat jam berapa dia punya menjatuhkan diri ke tong jerami dengan dengungan 
nyamannya. Melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia juga ditutupi dengan jerami 
sebagai pengganti selimut. Raja Iblis berguling-guling, menikmati pengalaman langka tidur 
di jerami alami. (Hal semacam ini menyenangkan, sesekali ... Aku ingat berkemah di pulau 
tak berpenghuni itu ketika aku masih kecil. Bahkan ada kapal bermain di lepas pantai.) 
Sebuah kenangan nostalgia mengunjungi kembali Raja Iblis dalam pikirannya yang 
mengantuk . Dek di kapal tiruan besar memiliki banyak tali yang menjuntai dari tiang, yang 
bisa digunakan anak-anak untuk berayun ke laut. Dia ingat bagaimana semua anak 
berteriak Tarzan saat mereka mengayun dan terjun ke dalam air. (Itu menyenangkan pada 
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saat itu, tapi itu adalah taman bermain yang cukup menakutkan jika dipikir-pikir ...) 
Semakin tinggi mereka mengayun, semakin dalam mereka tenggelam ke dalam air. 

Saat Raja Iblis mengingat hal-hal itu, dia merasakan sesuatu bergerak di sampingnya. (Apa 
itu ...?) Dia mengangkat jerami yang menutupi tubuhnya untuk menemukan Olgan, 
meringkuk seperti kucing. Perawakannya yang pendek membuatnya semakin terlihat 
seperti binatang kecil. "Kamu juga tertidur ...?" 

Ucapannya pasti telah membangunkannya, saat dia membuka matanya untuk bertemu 
dengannya. Setelah menatap kosong selama beberapa saat, dia hampir menutup matanya 
lagi sebelum melompat keluar dari jerami. "B-Berapa lama kamu sudah bangun ...!?" 

"Hm? Aku baru saja bangun tidur." 

"J-Asal tahu saja, kaulah yang baru saja datang dan tertidur di sampingku!" 

"Saya melihat. Aku pasti sedikit bersemangat. " 

"Hmph. Betapa sembrono ... Anda benar-benar tidak memiliki rasa bahaya, bukan? " 

Sementara itu, Olgan sendiri tampak seperti hamster yang mengantuk, semuanya tertutup 
jerami. Raja Iblis akan membalas 'kamu hanya akan kembali tidur' di hari lain, tetapi 
memutuskan untuk hanya bangun dan duduk di kursi. 

"Kami memang mendapatkan lokasi umum ..." gumamnya. Kucing mabuk itu dengan 
bersemangat memberi tahu mereka di mana letak Pasar Budak. Masalahnya adalah dia 
memberi mereka tiga lokasi berbeda. "Gunung yang bahkan tidak akan dilintasi Anima, di 
utara, dan alam suci di selatan ... Pasti akane lewat sini." Dia menunjuk ke gambar kuil 
shinto yang pasti dia mabuk mencoret-coret. Meski mabuk, baik gambar maupun memo di 
sampingnya sangat teliti. 

(Dia sesempurna biasanya ...) Raja Iblis ingat seperti apa karakter Hakuto Kunai itu. Dia 
membanggakan kekuatan fisik yang luar biasa dan otak yang lahir untuk skema, dan 
merupakan ahli dalam banyak hal mulai dari etiket meja dan berbagai tarian baik Barat 
dan Timur, bahkan hingga adat budaya. Dia beralih antara topeng kebaikan dan topeng 
kejahatan, merekrut siapa pun yang berguna untuk tujuannya dengan setiap taktik dalam 
buku. Baik karismanya yang mentah dan kemampuannya untuk memanipulasi seseorang 
benar-benar menakutkan, layak untuk statusnya sebagai bos terakhir permainan. Raja Iblis 
tidak bisa tidak bertanya-tanya, meletakkan tangan di dadanya, (Apa yang dia inginkan ...?). 
Dia memikirkan keinginan Kunai asli yang dia rasakan di Dungeon Bastille. Makhluk yang 
begitu kuat menginginkan sesuatu, merindukan sesuatu, dan masih berencana untuk 
mendapatkannya ... 

Sebelum dia menyadarinya, Olgan sudah duduk di sampingnya, melihat ke peta. "Jadi 
seperti ini sekarang," Olgan bergumam dengan perasaan campur aduk saat melihat wilayah 
ayahnya untuk pertama kali dalam beberapa saat. Dia terbakar dengan kerinduan akan 
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ibunya yang hilang, dengan kebencian terhadap ayahnya, dan dengan kenangan hari-hari 
yang menyiksa, serta cinta yang tidak pernah dia terima. 

"Jadi, fasilitas mana yang Akane kunjungi?" 

"Tahap Satu, di sini," kata Raja Iblis tanpa ragu-ragu atau ragu, meskipun memiliki tiga 
kemungkinan di depan mereka. 

"Tapi Tahap Dua lebih dekat ke perbatasan." 

"Ternyata, Tahap Satu adalah saat orang diperlakukan paling buruk. Dia pergi ke sana. " 
Raja Iblis tahu bahwa Akane akan langsung pergi ke tempat mana pun yang membutuhkan 
perhatian paling mendesak. Faktanya, dia sudah memasak sesuatu yang lain dalam 
pikirannya. "Bukan tindakan yang buruk jika kita mengatakan bahwa dia adalah pengalih 
perhatian, seperti yang kita rencanakan sebelumnya." Dia mengambil gelas dan beberapa 
botol Fire Spirit dari sekitar pondok dan meletakkannya di atas meja. Kurcaci itu 
mendengkur, dan kucing itu tidur, meringkuk di atas tong jerami lainnya. 

"Minum sepagi ini? Bahkan tanpa bertanya? " 

"Jangan khawatir tentang itu. Aku akan meninggalkan absinth sebagai balasannya. " 

Malam sebelumnya, si dwarf praktis menyedot setiap tetes absinth dari botol sampai 
akhirnya dia roboh di lantai, mabuk. Tentu saja, alkohol jenis apa pun dari game, seperti 
Absinthe, memiliki efek penyembuhan Stamina. Dengan bonus anti-dingin yang sangat 
penting, Absinthe secara khusus merupakan komoditas berharga di arena tertentu. Namun, 
meminum minuman beralkohol meningkatkan nilai internal. Setelah nilai itu melebihi 
ambang batas yang ditetapkan, pemain tidak dapat lagi mengontrol karakter mereka 
dengan benar, yang seringkali membuat mereka kehilangan Game. Perhatian yang tidak 
berguna terhadap detail adalah alasan mengapa Akira Ono dipuji sebagai seorang jenius 
oleh beberapa dan dibenci oleh orang lain. 

Raja Iblis mendentingkan es batu yang tersisa dari kemasan ke dalam gelas sebelum 
menuangkan Roh Api ke dalamnya. Dia melemparkannya kembali dan menggelengkan 
kepalanya setelah dia menelan minuman itu. "Orang tua ini membuat minuman yang 
mematikan. Jika saya memasukkannya ke dalam permainan, saya kira itu akan 
menyembuhkan 25 hingga 40 stamina atau lebih. Dengan buff yang sangat besar untuk 
menjaga suhu tubuh. " Raja Iblis mengoceh tentang sesuatu yang tidak masuk akal, tampak 
geli. 

Olgan mengawasinya tanpa bertanya apa-apa tentang itu, tampaknya menyesuaikan diri 
dengan perilakunya. "Hmph. Senang kamu bersenang-senang, tapi apa maksudmu 'bukan 
langkah yang buruk?' "Tanya Olgan, meletakkan dagunya di telapak tangannya. Dia tidak 
tampak kesal, lebih seperti anak perempuan yang memperhatikan ayahnya yang anehnya 
ceria di pagi hari. 
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"Menggunakan monyet untuk membuat kekacauan yang lebih besar." 

"Animadmiral? Bagaimana kamu akan--- "Olgan memotong dirinya sendiri. Dia menyadari 
bahwa Raja Iblis sudah menanam dua benih. Dia telah merampok harta kera hibrida 
mereka, Jingu Bang, dan bahkan telah 'mengutuk' pemimpin mereka, untuk semua yang 
mereka tahu. Itu adalah rencana jahat. "Begitu," kata Olgan. "Pertempuran itu sepertinya 
tidak membuahkan hasil pada saat itu, tapi di sinilah kita." 

"Mereka tampak bersemangat. Biarkan mereka menjadi gila untuk sementara waktu 
sampai mereka tenang, "kata Raja Iblis, seolah-olah dia sedang berbicara tentang beberapa 
anjing yang dikurung yang membutuhkan pelarian yang baik di taman. Dia tidak memiliki 
pemikiran apapun tentang akibat dari sekelompok Anima yang menyeberang dan 
membuat kekacauan di wilayah Hellion, yang membuat tingkah lakunya bahkan lebih 
merepotkan. 

"Bukan ide yang buruk untuk menggunakan hibrida kera. Jadi, dari mana kita masuk? " 

"Sementara itu, kami akan pergi mengunjungi ayahmu. Melalui pintu depan. " Raja Iblis 
mengambil botol Roh Api dan Air Guntur di sampingnya dan melemparkannya ke dalam 
Item Foldernya, dengan santai meninggalkan lima botol absinth di belakang. 

"Ayahku...? Hanya kami berdua?" Olgan bertanya. Raja Iblis tidak menjawab, tapi hanya 
meraih Olgan dan mengangkatnya. Kemudian, dia mengirim Komunikasi untuk mengatur 
pertemuan dengan Sihir Monyet. "A-aku bilang jangan ambil aku tanpa bertanya!" 

"Jangan khawatir tentang itu. Bukan masalah besar." 

"Itu bukan urusanmu yang memutuskan!" Saat Olgan berteriak, Demon Lord Quick 
Bepergian ke tempat kuil itu berada. Lingkungan mereka berkedip-kedip ke hutan yang 
dalam. Meskipun ini seharusnya menjadi pengalaman mistis, tidak peduli berapa kali dia 
melakukannya sebelumnya, Olgan terus berteriak dengan amarah yang terdengar: "Kenapa 
!? Apakah kamu begitu sembrono !? Dan tidak sensitif !? Mengambil botol Roh Api itu tanpa 
bertanya! Dan minum di pagi hari! Dan senyum bodoh di wajahmu tadi malam saat kucing 
itu menggantung dirinya di sekitarmu! " Kemarahan Olgan sangat terdengar untuk tuduhan 
terakhir. 

Akhirnya, Raja Iblis menyela. "Menurutmu aku ini apa, orang mesum, gelandangan mabuk 
!?" 

"Itulah dirimu sebenarnya!" 

Setelah mendengar teriakan mereka, pemimpin kera dengan hati-hati muncul di hadapan 
mereka, ditemani oleh seorang kappa. "Semua keributan di alam dewa ini ... Sesakit 
biasanya, manusia." 

"Aku-aku tidak berpikir kita harus membuatnya marah ..." kata Monkey Magic. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Melihat dua pendekatan itu, Olgan buru-buru keluar dari genggaman Raja Iblis dan 
berbalik ke arah yang berlawanan. Baik dia maupun pemimpin kera tampak sangat tidak 
puas. 

Satu-satunya yang tersenyum pada pertemuan ini adalah Raja Iblis. "Saya minta maaf atas 
permintaan yang terburu-buru. Sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu. " 

"Berani-beraninya seorang manusia biasa bertanya pada hibrida kera, Kebijaksanaan 
Hutan--- Aduh aduh aduh!" Atas perintah Raja Iblis, kinkoji di kepala kera menegang, 
menyebabkan dia berguling-guling di tanah kesakitan. Bahkan Animadmiral yang sangat 
kuat tidak berdaya sekarang. 

"Saya merasa tersanjung dengan dedikasi Anda yang tak pernah habis untuk menguji 
ketahanan tengkorak Anda ... tetapi tidakkah Anda akan mendengarkan saya kali ini?" 

"B-Baik! Hentikan saja hal ini! Tolong hentikan!" 

"Senang kita telah mencapai pemahaman." Dengan senyum lebar, Raja Iblis mengulurkan 
tangannya. 

Kera itu berdiri sendiri, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak akan tertangkap basah 
menjabat tangan manusia. "Keluarkan apa yang Anda inginkan. Saya sibuk belajar menari 
di sekitar monolit hitam. " 

"Aku tidak tahu apa artinya, tapi hanya ada satu hal yang kuinginkan darimu. Untuk 
menyerang Pasar Budak di dalam wilayah iblis bernama Belphegor. Di sini, dan di sini. " Dia 
menunjuk ke peta. 

Pemimpin kera terdiam. Permintaan itu tampaknya berada di luar kekuatan pemrosesan 
otaknya. Kera itu berdiri diam sesaat sebelum mulai berkeliaran. 

"M-Mister Shadow ... Bukannya aku punya banyak ruang untuk berbicara, tapi jauhkan 
pemimpin dari sesuatu yang rumit seperti itu!" 

"Rumit...?" Raja Iblis membengkokkan lehernya. 

Kappa itu memandang Olgan dengan tidak percaya. Bagaimanapun, itu tampak seperti 
jebakan. "Gadis itu adalah putri Belphegor, bukan? Apa gagasan besarnya? " 

Olgan memelintir wajahnya dengan kepahitan. Jika Raja Iblis tidak ada di sana, dia akan 
membakar rambut kecil yang tersisa di kepala kappa dengan mantra Api. 

"Hanya perseteruan keluarga. Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya ingin kamu menjadi 
liar. " 

"Seolah semudah itu ... Selain itu, melewati alam dewa dilarang." Setelah membaringkan 
pemimpin kera yang pusing itu ke tanah, kappa dengan hati-hati membersihkan piring di 
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kepalanya. Raja Iblis dengan penasaran memperhatikan tingkah laku aneh mereka untuk 
sementara waktu, sebelum pemimpin itu melompat dari tanah seperti pemutus yang baru 
saja dibalik. 

"Ibu yang hebat berarti kamu!" si kera berteriak. 

"Ibu...?" Sekarang, mata Raja Iblis membelalak. 

Kera itu diam seperti biasanya saat dia mengoceh, gemetar. "Mengapa Bunda Agung ...!? 
Manusia biasa sepertimu ...! " Wajahnya merah karena amarah yang mendalam dan 
kecemburuan yang luar biasa. Naga besar yang mereka hormati dan sembah sebagai dewa 
yang hidup, naga yang tetap diam selama ribuan tahun, telah menyuruh mereka untuk 
meninggalkan manusia ini. Ucapan blak-blakan itu menyebar seperti sambaran petir ke 
seluruh Animania, meresahkan seluruh bangsa dengan berbagai interpretasi. Bahkan bagi 
Sihir Monyet yang sangat sembrono, kata-kata itu sangat berat. Setelah kera itu meledak 
berteriak dan sekarang menjadi diam, kappa itu membisikkan sesuatu padanya. Jelas 
bahwa beberapa wahyu yang serius telah menyadarinya. 

"Aku tidak tahu ibu apa yang kamu bicarakan ... Tapi jika kamu melakukan ini untukku, aku 
akan mengembalikan tongkat itu." Raja Iblis akhirnya berkompromi. Jingu Bang adalah 
senjata yang rusak menurut standar dunia ini, tapi 5 kerusakan yang ditusuk bisa dibilang 
gigitan nyamuk bagi Raja Iblis ... Jika serangannya terhubung, itu saja. 

"Hartaku penting. Tapi Ibu berkata untuk ... "Kera itu merajuk. 

Kemudian, kappa itu mendapatkan momen bola lampu, dan membisikkan sesuatu yang lain 
kepadanya. Sementara Raja Iblis bingung dengan percakapan yang tidak menentu, Olgan 
dengan hati-hati mengamati pasangan Anima di depan mereka. "Mengapa kita tidak 
berpikir di luar kotak?" tanya kappa. Ada beberapa manfaat dari ide itu. 

"Maksud kamu apa?" tanya kera. 

"Ibu memang menyuruh kita untuk membiarkannya, tapi bukan untuk tidak membantu, 
kan?" 

"Tidak...?" Kera itu tampak bingung lagi karenanya. 

Maksud sang kappa tidak kurang dari nilai nominalnya, tetapi ia menyeringai pemakan 
ikan, tampaknya senang dengan kepintarannya sendiri. "Ibu berbicara tentang ini, yang 
berarti itu adalah nyata masalah besar. Menonton dengan tenang tidak akan memberi Anda 
medali. " 

"T-Tapi ..." 

"Bahkan saat kita berbicara, anjing itu mungkin mengendus peluang besar untuk 
mendapatkan kepercayaan besar. Maka dia tidak akan pernah membiarkan kita 
menjalaninya. " 
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Kera itu mendongak dari tanah dengan kecepatan yang mencengangkan, tubuhnya gemetar 
karena marah dan wajahnya memerah. "Apa Anda sedang bercanda saya!? Anjing itu tidak 
pantas mendapatkan ibu ...! " Hukumannya terhenti karena kera itu gagal menemukan 
kata-kata yang sesuai dengan amarahnya. 

Kemudian datang pukulan terakhir: suara indah seorang wanita muda dari langit. 

Kera, Kebijaksanaan Hutan. Saya meminta Anda untuk membantu manusia ini. 

Pendeta Agung! dua Anima berteriak serempak, melompat kaget sebelum panik dan 
membungkuk. 

Sementara Olgan dengan hati-hati meletakkan tangannya pada Tn. Carry-All, Raja Iblis 
mulai menikmati rokok dengan santai. 

Bisa dibilang aku berhutang pada manusia itu. Saya akan berbicara dengan Tatsu sendiri. 

Benar-benar direvitalisasi oleh suara itu, Sihir Monyet menghantam dadanya. 

Kappa itu dengan bersemangat mengusap piringnya. "Jika Grand Priestess berkata 
demikian, kita tidak perlu khawatir ... Sekarang, ini adalah kesempatan yang kita tunggu-
tunggu!" 

"Ooh ooh ah! Akhirnya, saya bisa memecahkan beberapa tengkorak Hellion yang kotor! 
Tidak sabar untuk melihat raut moncong anjing kampung itu! " 

"Gheh heh heh heh heh! Gheah! " Mereka tertawa terbahak-bahak, bertabrakan sampai 
mereka akhirnya mulai berpelukan dan menari berputar-putar. 

Raja Iblis memperhatikan keduanya saat dia menghembuskan asap dengan putus asa. 
Kemudian, kera itu mengulurkan tangannya dengan ekspresi berubah di wajahnya. 
"Kembalikan tongkatnya. Mendengarkan manusia, tapi saat Pendeta Agung berkata begitu 
... Aku masuk. " 

Raja Iblis diam-diam tercengang dengan betapa berbedanya kera itu. Kegembiraan 
riangnya telah lenyap, digantikan oleh penampilan seorang pejuang. "Saya melihat. Aku 
senang kamu telah datang ... "jawab Raja Iblis, mengembuskan asap. Dia menghasilkan 
Jingu Bang dari Item Foldernya dan meletakkannya di tangan kera. 

Kera itu mencengkeram tongkat itu dan mengusapnya beberapa kali sebelum memutuskan 
bahwa tidak ada yang salah dengan hartanya, dan langsung bertindak. "Tunjukkan petanya, 
manusia. Dimana tempatnya? " 

"Saya ingin Anda menyerang dua tempat ini. Lakukan dengan liar seperti yang Anda 
inginkan. Kecuali jangan bunuh manusia. Bawa mereka ke kota Rookie setelah semuanya 
berakhir. " 
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Terdengar hentakan sebelum kera itu menjawab. "Oke." Dia sepertinya tidak puas karena 
dia harus melalui begitu banyak masalah untuk manusia biasa. Meski begitu, manusia 
sebelum kera benar-benar berada di luar jangkauan manusia yang dia kenal. 

"Anak ayam dari kuil. Saya selesai berbicara dengan Anda. Setelah ini selesai, kami akan 
berdiskusi panjang lebar . Jangan berpikir kamu bisa pergi tanpa menghadapku lagi. " 
Anima sangat terkejut, Raja Iblis dengan berani mengancam makhluk yang mereka sebut 
Grand Priestess. Kera, khususnya, tidak bisa membantu tetapi terkesan pada betapa tak 
kenal takutnya Raja Iblis itu. 

Kau pria yang menakutkan, seperti biasa ... Sampai ke wajahmu. 

"Sudah kubilang jangan menilai orang dari wajah mereka!" 

Anak-anakku juga sangat menyayangimu. Mereka menyebutmu Wajah Jahat. 

"Saya pikir mereka langsung membenci saya ..." 

Bolak-balik mereka ringan hati, seolah-olah mereka adalah teman lama. Setelah apa yang 
Ibu Agung katakan, kera itu mulai mengubah pendapatnya tentang Raja Iblis. (Dia bukan 
manusia biasa ... Dia sesuatu yang lain.) Beginilah cara kera memahami keberadaan di 
hadapannya, bahwa Raja Iblis pasti makhluk di level lain. Seseorang dari mitos yang dekat 
dengan Ibu Agung dan Pendeta Agung, yang melindungi Animania di masa lalu. Begitu dia 
memutuskan demikian, kera tidak perlu memikirkan apa pun lagi. Dia membungkuk untuk 
terakhir kalinya ke langit sebelum berbalik untuk bergegas pergi, ketika Raja Iblis 
memanggilnya. 

"Bawalah ini bersamamu. Ini adalah bintang pertunjukan, di satu sisi. " 

"Hah...? Apa ini?" 

Raja Iblis telah memberinya sebuah kotak kayu besar yang sangat berat. "Jangan khawatir 
tentang itu sekarang, aku akan memberitahumu nanti. Hati-hati dengan itu, "katanya. 

"Hmph ..." Pemimpin kera mulai berjalan pergi. Dengan setiap langkah, lebih banyak kera-
hibrida berkumpul di sekitarnya entah dari mana, mengelilingi pemimpin mereka: 10, 20, 
50 ... 

Pada saat kera berhasil melewati hutan ke perbatasan, jumlah mereka mendekati 500. 

Dengan seringai sakit, kappa memanggil pemimpin kera. "Yang mana dulu?" 

"Tahap Dua, lalu Tahap Tiga setelah beberapa waktu." Pemimpin dari para kera tahu di 
mana Pasar Budak berada. Faktanya, dia cukup familiar dengan geografi wilayah Hellion. 
Mereka telah bertengkar dengan tetangga sebelah mereka selama ribuan tahun. Dia hampir 
tidak membutuhkan peta untuk berkeliling. 
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"Geh heh heh! Semua kolega Anda akan terpesona! " Kappa itu menyeringai, memikirkan 
sepuluh Animadmirals lainnya. Mereka juga, seperti bangsawan manusia dan Iblis Besar, 
bersaing dengan Animadmirals lain untuk memperebutkan harga diri mereka. Sama 
seperti kelompok pemimpin mana pun sepanjang sejarah. Faktanya, kontes untuk 
superioritas jauh lebih terkonsentrasi dan parah di dunia binatang. 

"Kirim setiap manusia yang ditangkap ke Master Tatsu." 

"Tidak apa-apa, tapi ... Apakah itu?" 

"Maksud kamu apa?" si kera bertanya pada kappa. Manusia telah meminta mereka untuk 
menyerang Pasar Budak dan dengan aman mengeluarkan manusia. 

"Tidak ada gunanya melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini ..." 

"Sekali-dalam-...? Terlalu panjang. Sederhanakan. " 

"Pergi untuk tenggorokan, itulah yang saya katakan." Mata kappa bersinar dengan 
menakutkan. 

Setelah beberapa waktu, kera itu mulai tertawa, setelah mengetahui apa 'tenggorokannya' 
itu. Kera itu memikirkan Belphegor, yang membuat kehancuran di perbatasan. Parameter 
mereka pernah rusak dan mereka menderita kerusakan parah di hutan selatan mereka. 
Bahkan saat itu, Belphegor telah mundur setelah sepertinya tidak ada lagi yang menarik 
baginya. Ini adalah episode yang diingat oleh banyak Anima dengan jijik. 

"Mencoba menggairahkanku? Coba lagi." 

"Belphegor itu harus siap menghadapi Raja Iblis berikutnya. Bawa dia, dan pencapaianmu 
pasti akan sampai ke telinga Bunda Agung ... " 

"Berhentilah bersikap transparan ... Karena itu berhasil." 

"Geh heh heh! Sekarang, kita sedang berbicara! Kamu adalah kera paling berbahaya yang 
pernah ada! Pria paling berkepala di hutan! Tuan Monyet Pikiran sendiri! " 

"Pujian yang cukup. Aku tersipu. " Sungguh meragukan seberapa besar kosakata yang 
dimiliki pemimpin kera itu. 

Anima pergi, meninggalkan ketenangan untuk kembali ke hutan. Olgan menghela nafas 
pada badai konyol yang baru saja berlalu, dan Raja Iblis terengah-engah. "Sekarang, mari 
kita lihat pertunjukan seperti apa yang akan mereka tampilkan," katanya. 

"Seolah-olah itu adalah sumber hiburan ... Kami tidak pergi ke sana untuk hiburanmu," kata 
Olgan, dengan lembut mencengkeram ujung mantel Raja Iblis. Dia pasti memutuskan untuk 
memulai kontak fisik jika dia akan dipaksa melakukannya. 
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"Aku benci mengungkapkannya padamu, tapi aku tidak bisa Bepergian Cepat ke tempat 
yang belum pernah aku kunjungi." 

"Hah...?" 

Kita harus mengejar mereka. 

"Apa--- !? L-Kalau begitu katakan itu, sudah! " Olgan berteriak, membuang ujung mantelnya 
ke samping, benar-benar tersipu. 

Raja Iblis menekan keinginannya untuk bertanya bagaimana dia bisa membaca pikiran 
Olgan. "Tidak penting. Mari kita lihat seperti apa wilayah Hellion itu. Datang." 

"Hmph ..." Olgan melayang ke udara, menciptakan jarak antara dia dan Raja Iblis, sebelum 
terbang langsung menuju wilayah Hellion. Raja Iblis mengikuti, dengan cahaya di kakinya. 

Setelah gerombolan parau itu pergi, sebuah kuil suci muncul di tengah hutan. 

"Benar-benar kerumunan yang heboh ..." Seekor hibrida rubah muda duduk di lorong luar 
sebuah gedung, melemparkan kembali cangkir sake. Dia menghela nafas bahagia, 
tampaknya menikmati minuman di dalamnya. Meskipun dia berpakaian seperti pendeta 
shinto , kimononya terbuka lebar di bagian dada, memancarkan daya pikat sensual. Di 
sampingnya, rubah merah kecil dan rubah biru tidur dengan nyenyak. Secara keseluruhan, 
itu adalah pemandangan yang damai. Sebaliknya, bayangan yang berdiri di tengah halaman 
kuil memancarkan kehadiran yang kuat. Melepas helm mereka, kepala dengan rambut 
ungu mistis terguncang, dan sosok itu berbalik ke arah yang dituju oleh Raja Iblis. 

"Apakah kamu senang dengan ini, Tatsu?" 

"Aku tidak punya pendapat ... aku hanya menuruti kemauan Ibu." 

"Dia mengatakan untuk meninggalkannya sendiri, bukan? Tidakkah menurutmu aku tidak 
mematuhi keinginannya dengan mendorong hibrida kera itu? " 

Tatsu tidak menjawab, dan hanya menatap ke arah Raja Iblis. Dia sangat cantik tanpa akhir, 
diselimuti aura yang sangat luar biasa. 

"Tatapan itu di matamu ..." rubah menambahkan. "Ini mungkin pertama kalinya aku 
melihatmu dengan tanda emosi apa pun." 

"Berkah yang besar dan kebencian yang besar ..." 

"Hrm?" 

"Yang itu bukan milik dunia ini." 

"Hm ... Kamu akan membunuhnya?" 
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"Saya bisa melakukannya kapan saja. Saya hanya ingin tahu maksud ibu. " Dengan itu, 
wanita bernama Tatsu menghilang. 

Penjaga kuil menghela nafas. "Kamu memiliki anak perempuan yang cukup sulit ... Kurasa 
kita semakin mencintai para pembuat onar." Dia menatap ke langit, membelai rambut 
rubah kecil. Matahari pagi menyinari beberapa awan di langit, sedangkan ujung langit di 
seberang matahari terbit masih gelap. "Mungkin akan hujan malam ini ..." Bisikannya yang 
tidak berbahaya sepertinya menandakan sebuah peristiwa dalam waktu dekat. 

 

Sihir Monyet 

Ras: Ape-Hybrid -- Umur:? -- Jenis kelamin laki-laki 

Level:? -- Statistik: Tidak diketahui 
 Senjata: Jingu Bang 

Staf yang dapat meregang dan menyusut hingga berapa pun, digosok dengan bonus 5 
kerusakan pada musuh, apa pun yang terjadi. 

Skill: Monkey Brain 

Dengan bangga membanggakan satu atau lebih ide Xiaoshou. 

Skill: Monkey See, Monkey Do 

Selain nama konyolnya, ini adalah skill rusak yang memungkinkan Monkey Magic 
menembakkan Chain Attack kedua berturut-turut. 

Skill: Chimp Call 

Memungkinkan Sihir Monyet untuk meneriakkan arah ke antek-kera jauhnya. 

Skill: Double Down 

Meningkatkan kerusakan serangan tunggal sebagai ganti pengguna HP. 

Pemimpin hibrida kera, dan salah satu Animania yang terkenal. Sementara Raja Iblis 
dengan mudah mengalahkannya, tidak ada manusia biasa yang memiliki peluang melawan 
Sihir Monyet. Kemampuannya untuk memanggil lebih banyak kera untuk membantunya 
dengan Chimp Call membuatnya juga tangguh dalam pertarungan kelompok. Dia riuh, 
sering menggunakan Otak Monyetnya untuk menunjukkan pengetahuan Xiaoshou. 

 

Xiaoshou Baldibald 
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Ras: Kappa -- Umur:? -- Jenis kelamin laki-laki 

Level:? -- Statistik: Tidak diketahui 
 Keterampilan Balap: Kappa-pa 

Statistiknya meningkat di semua perairan, yang juga membuatnya lebih mudah untuk 
berburu kehidupan laut. 

Berabad-abad yang lalu, dia melawan hibrida kera karena mengklaim sungai sebagai 
wilayahnya. Xiaoshou kalah dari Sihir Monyet, dan telah menjabat sebagai penasihatnya 
sejak saat itu. Meskipun sebagian besar nasihatnya tidak tepat, nasihat itu selalu disukai 
para kera. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah piring di kepalanya. Faktanya, tidak 
ada yang peduli. 

 

Festival Panjang tapi Pendek 

------Benteng Belphegor. 

Ruang tahta, didekorasi dengan warna merah dan emas, dipenuhi dengan udara yang 
menggairahkan, seperti biasanya. Succubi yang memakan benih jantan, setengah ular 
Lamia, iblis yang lebih rendah Hunietraps, dan Dark Elf membungkus diri mereka di sekitar 
Belphegor di singgasananya, meskipun masih pagi. Bahkan Lendir Merah langka, 
berbentuk seperti manusia perempuan, melilit kaki Belphegor. Pemandangan itu 
melambangkan nafsu dan kemalasan. 

Seorang Messenger bergegas ke kamar bejat. "Tuan Belphegor! Kera-hibrida telah 
menyusup ke wilayah itu! " 

"Dia berencana untuk menghibur dirinya sendiri tanpa aku ..." Ucapan samar raja 
menyebabkan semua orang di ruangan itu saling memandang. 

Hunietrap yang tak kenal takut bertanya dengan manis: "Apa yang kamu lakukan 
maksudnya, Raja? " 

"Hitung Penipu. Dia selalu mengganggu saya tentang bekerja, dan dia akan bersenang-
senang saat itu penting. " 

Beberapa waktu yang lalu, 'asli' Count telah menghilang dari tempatnya berdiri di depan 
takhta. Dia telah membuat dirinya terbagi menjadi lima Ganda, memanfaatkan vitalitasnya 
yang luar biasa. Raja bertanya-tanya apa yang mendorong Count untuk meraih aslinya. 
Orang lain yang menyadari hilangnya kerangka itu dari ruangan bermunculan untuk 
menyuarakan keluhan mereka: 

"Jika Count begitu serius tentang itu, tidak ada orang lain yang bisa bermain." 
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"Aww, saya ingin bermain dengan monyet!" 

"Tidak setiap hari Count menjadi begitu bersemangat tentang sesuatu." 

"Bingo!" 

Raja menghela nafas, karena mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan. "Dia tidak akan 
pernah memindahkan aslinya untuk berurusan dengan kera belaka ..." 

"Maksud kamu apa?" 

"Dia mengambil kesempatan untuk menyerang negara Anima tanpa aku ..." Raja mengutuk 
Count. Dia tahu betul apa maksud sebenarnya dari Count itu. Ini adalah dorongan bagi 
Belphegor untuk meninggalkan istananya. Mempertimbangkan bahwa Count 
memindahkan aslinya, godaan ini praktis merupakan pemerasan, menjanjikan kesenangan 
luar biasa bagi raja di luar istananya. Dia sedang diejek, pikir Belphegor, untuk turun dari 
kursinya sebelum semua kesenangan itu hilang. "Dia terlalu tabah ... Dia masih gagal 
memahami manisnya hari-hari yang dihabiskan dalam kemalasan." 

"Apa? Menyerang Animania sangatlah besar! " 

"Aku yakin Count sangat menyadari itu. Dia akan bermain bagus. " 

"Bingo bingo ..." 

"Kuharap dia membawa kembali beberapa kera ... Aku akan bermain dengan mereka dalam 
mimpi mereka ..." 

Raja terkekeh mendengar komentar bahagia-pergi-beruntung di ruangan itu. Namun, 
bahkan dia tidak bisa mempercayai apa yang keluar dari mulut Messenger selanjutnya. 

"A-Dan ...! Yang Mulia telah terlihat di antara para penyerang ... "tambahnya, mata 
tertunduk dan tubuhnya bergetar. 

Raja tampak heran sesaat sebelum menepuk lututnya dan tertawa terbahak-bahak. "Apa 
ini!? Putriku tersayang menyerangku !? Dengan kera, tidak kurang! Fah ha ha! " Baju besi 
emasnya bergetar dan berteriak, dan para wanita di ruangan itu perlahan mundur dari 
raja, wajah mereka berubah ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi. 
Belphegor melompat berdiri dan berteriak sambil mengulurkan tangannya. "Reuni kita 
yang sudah lama ditunggu-tunggu! Saya tidak pernah menyangka putri saya akan datang 
kepada saya! Dia pasti sangat rindu rumah! Bahkan aku tidak mengira dia akan membawa 
Anima! " dia berteriak liar, menatap langit-langit. Kemudian, dia berjalan-jalan di sekitar 
ruang tahta dengan tangan di dahinya, menyelidiki semacam skema. Utusan dan wanita 
semua diam, tidak yakin apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Tidak ada alasan dengan 
Belphegor dalam keadaan ini. Jika ada yang berani berbicara dengannya, mereka bisa 
dibunuh. "Apa yang saya lakukan...?" raja bergumam. "Saya harus bersiap menyambut putri 
tersayang! Beri tahu Count untuk mempersingkat waktu bermainnya. Ini penting. Anda 
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harus berbicara dengannya seperti Anda sedang memarahi seorang anak. " Dia berbicara 
kepada Utusan Tuhan seperti pembuat onar, menyeringai di dalam helmnya. 

"Y-Ya, Yang Mulia!" 

Sepertinya raja ingin mendapatkan Count kembali karena selalu mengomel padanya. 
Namun, dia sudah tidak hidup lagi. Lebih penting lagi, Olgan membawa tidak lain dari Raja 
Iblis Kekaisaran yang sangat tak kenal takut, daripada Anima. 

(Sialan! 'Memarahi seorang anak' pantatku!) Berlari melalui kastil, Utusan merasa seperti 
dia akan muntah atas permintaan yang mustahil. Dia bergidik membayangkan apa yang 
akan terjadi pada monster yang berbicara kepada Count seperti itu. Mudah dibayangkan. 
Count akan dengan senang hati menertawakan pesan raja, pada awalnya. Kemudian, dia 
akan menusuk Utusan Tuhan seperti sepotong daging di tusuk sate. (Tidak terjadi! Aku 
harus membuatnya berhasil ...!) Meskipun dia membenci permintaan itu, dia tidak bisa 
tidak mematuhi raja. 

Utusan Tuhan berdiri di depan salah satu cermin menakutkan yang dipasang di kastil 
untuk tentara berpangkat rendah. Sementara cermin itu dibuat dengan indah, itu ditelan 
lendir berwarna karat yang tampak mencurigakan. Seseorang dapat menggunakan cermin 
ini untuk secara instan melakukan perjalanan ke salah satu Tahap Pasar Budak, dengan 
mengorbankan sejumlah Stamina. Ini adalah peninggalan di masa lalu, dan tidak ada yang 
tahu apakah cermin itu sendiri atau lendir yang mengelilinginya menyedot Stamina 
penggunanya. Bahkan ada desas-desus yang setengah kredibel bahwa beberapa telah 
berjalan ke cermin tidak pernah terlihat lagi, membuat ini menjadi objek yang sangat tidak 
disukai di antara prajurit berpangkat rendah. 

(Saya kira tidak ada cara lain ... Sial ...!) Utusan itu mengeraskan tekadnya dan terjun ke 
cermin. Sebagian besar kekuatannya segera meninggalkan tubuhnya saat dunia di 
sekitarnya bergeser. Dia berada di Tahap Satu Pasar Budak yang familiar, tapi tempat itu 
sangat sunyi. (Aneh ... Kudengar Count sedang mempermainkan seorang penyusup di 
Tahap Satu ...) Tentu saja, wajar jika tempat itu sunyi ketika tidak ada budak atau Hellion 
yang tersisa. (Apakah mereka sudah melewati perbatasan ...?) Utusan itu 
mempertimbangkan pikiran itu, tetapi melihat pilar api muncul dari Tahap Dua di 
kejauhan. Sulit dipercaya bahwa mereka yang menyusup ke wilayah itu telah dieliminasi. 
(Hitungannya pasti sudah ke Tahap Dua. Kera-kera kotor itu pasti tahu bagaimana 
menyebabkan ... Hm?) Utusan itu secara refleks mengangkat tangannya saat mendengar 
sesuatu yang terbang di udara. Kemudian, pergelangan tangan kanannya mengalami rasa 
sakit yang luar biasa, sebelum tangannya jatuh ke tanah dengan jejak asap putih. 

"Graaahhh!" 

"Fu fu fu, ... Kamu tidak bisa menipu Black Phoenix yang tersegel di dalam mata kananku. 
Aku tahu kamu akan datang, sejak sepuluh ribu tahun yang lalu, "Mynk dengan angkuh 
menyatakan, melompat-lompat di atas Sepatu Bulan. Tanpa konteks, dia terlihat benar-
benar gila. 
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"Manusia sepertimu--- Gragh !!" Begitu dia mendekat, elemen Suci cerah yang memancar 
dari Mynk membuatnya merasa seperti dia telah dilemparkan ke dalam dingin yang 
membekukan. Dia akhirnya menyadari bahwa wanita yang dihadapinya bukanlah manusia 
biasa. (D-Dia ... memakai baju besi yang terbuat dari elemen Suci!) Keberadaannya 
sepertinya menusuk kulitnya dan menggoreng otaknya. Dengan bijak, Utusan Tuhan segera 
berbalik untuk melarikan diri. Namun kali ini, keberuntungan tidak ada di pihaknya. Mynk 
melompat tinggi ke udara, memotong Messenger menjadi dua dengan tongkatnya bahkan 
sebelum dia bisa berteriak kesakitan. 

"Melawan kejahatan dengan kejahatan, kegelapan dengan kegelapan ... Seharusnya kau 
tidak mengintip ke dalam jurang." Mynk menggumamkan omong kosong lagi dengan 
tangan menutupi mata kanannya, meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Itu hampir 
tampak seperti hukuman bagi Mynk untuk berdiri sendiri di tengah gurun yang berangin. 
Setelah membawa mantan budak ke Rookie, dia memutuskan untuk menunggu disini untuk 
utusan dari kastil Belphegor, dan dia tepat. "Ini akan menyembunyikan info untuk 
beberapa saat lagi ..." gumam Mynk, dan melompat ke udara, memikirkan Rookie. 

Sekarang, fakta bahwa Count Impaler sudah pergi akan tetap belum ditemukan saat 
kejadian terjadi. Tidak sulit membayangkan kebingungan dan kekacauan yang disebabkan 
oleh kurangnya informasi ini pada pasukan Belphegor. Namun, akan ada kebingungan 
untuk semua faksi, secepatnya. 

Kera-hibrida secara kolektif melintasi perbatasan. Melintasi garis itu dilarang keras dalam 
keadaan apa pun, seperti berjalan ke ruang mesiu dengan obor yang menyala. Sihir Monyet, 
bos kera, melangkah tepat melewati garis perbatasan, Jingu Bang di tangan, dan bahkan 
mempercepat. "Jangan berani-berani berhenti!" dia berteriak. 

Aye-Aye! kera berseru, terinspirasi oleh keberanian pemimpin mereka. Sihir Monyet lebih 
dekat dengan sembrono daripada berani, tapi itu mungkin karakteristik yang tepat yang 
dibutuhkan untuk memimpin kerumunan kasar seperti miliknya. 

Akhirnya, harinya telah tiba! 

"Ya! Pergilah! Pergilah! Pergilah! Saatnya membuat mereka membayar! " 

"Hari ini adalah hari untuk membalas dendam klan kita!" 

"Bunuh setiap bajingan yang melayani Belphegor!" 

"Aku akan membalaskan dendammu, Nenek!" 

Kera terbakar dengan pembalasan yang kuat. Perang antara wilayah Animania dan Hellion 
telah berkecamuk selama ribuan tahun, dan jurang pemisah di antara mereka semakin 
dalam. Secara khusus, hibrida kera adalah salah satu spesies Anima yang memiliki alasan 
paling kuat untuk membenci Hellions. Mereka telah membuat perjanjian damai dengan 
Belphegor dan pemimpin mereka, dua generasi sebelum Sihir Monyet. Perjanjian tersebut 
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dilanggar oleh Belphegor, yang menyergap kera, membunuh sebagian besar dari mereka. 
Wajar jika para kera bersemangat untuk membalas serangan ini. Di tengah pita pengisian, 
kappa sendiri tampak khawatir. 

"Ada apa, Baldibald? Takut? " 

"Berapa kali aku harus memberitahumu, namaku Xiaoshou! Tetapi saya baru saja 
memikirkan siapa Tuan Shadow itu ... " 

Dewa dari zaman dongeng, seperti Grand Priestess. 

"Ya-Tuhan? Tunggu, kamu serius? " 

Pemimpin kera tidak menjawabnya. Bukan karena dia punya bukti atau bahkan alasan 
bagus untuk menarik kesimpulan itu. Dia baru saja melemparkan Raja Iblis ke dalam 
kategori itu karena dia tidak ingin terus memikirkannya. "Dewa palsu atau gelap pada saat 
itu." Kera itu tidak bisa membantu tetapi meluruskan ekspresinya. Pria itu telah mencuri 
hartanya sebagai lelucon, mengutuk orang-orang yang menentangnya, dan bahkan 
mengancam dewa lain. Apa lagi dia selain dewa yang jahat? 

"D-Dia memang terlihat sangat akrab dengan Grand Priestess... Tapi benarkah? Apakah itu 
berarti kita dibujuk oleh tuhan palsu? " 

"Salah atau tidak, tuhan atau tidak, dia memberi kami alasan untuk memecahkan tengkorak 
mereka. Saya tidak akan berterima kasih padanya untuk itu, tapi saya akan 
menggunakannya, "kata pemimpin kera itu, tanpa proses berpikir yang terlalu dalam. Dia 
sepenuhnya bersedia untuk menaiki gelombang ini, selama dia bisa menghadapi Hellions. 
Pada akhirnya, mereka hanya memanfaatkan Raja Iblis juga. 

"Mereka melihat kita!" 

Pemimpin kera memandang ke depan pada panggilan itu, dan melihat segerombolan 
monster berkerumun di depan mereka. Sihir Monyet melompat dengan teriakan tajam, siap 
untuk membayar kembali dendam yang terhutang dari generasi ke generasi. Dia 
mengambil Jingu Bang di tangan dan menghancurkan kepala golem batu. 

------Slave Market, Tahap Dua. 

Saat turun dari gerbong, Cake mengagumi pemandangan yang sudah lama tidak dilihatnya. 
Dibandingkan dengan Tahap Satu, dia sekarang berada di dunia yang terpisah, dan berdiri 
di depan apa yang tampak seperti bangsawan bangsawan yang agung. (Saya seharusnya 
berada di sini ...) Pikiran kue, kesedihan dan kemarahan membengkak di dalam dirinya. 
Kue pernah bertahan hidup di Tahap Satu, dan telah dibawa ke Tahap Dua. Di sini, dia 
menerima makanan yang mewah, seprai bersih, tempat tidur yang nyaman, waktu luang, 
dan bahkan hadiah ketika dia tampil bagus. Dia membenci pelatihan cuci otak-tebang yang 
dia terima, tetapi Tahap Dua adalah surgawi dalam setiap aspek selain itu, dibandingkan 
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dengan Tahap Satu. Sebagai mantan putri, dia tampil sangat baik dalam etiket dan kelas 
pidato, keterampilan yang menarik tatapan iri dari sesama budak. 

Namun, waktunya di Tahap Dua tidak berlangsung lama. Suatu hari, tiba-tiba terjadi 
peralihan kekuatan, dan iblis Kale yang tercela telah mengambil alih kemudi. Sisa cerita 
tidak perlu dibahas. Setiap jawaban yang diberikan Cake dinyatakan salah, dia dipaksa 
untuk tinggal di kelas lebih lama setiap hari, dan dia menderita pelecehan fisik dan verbal 
di depan umum setiap hari. Melihat bagaimana dia diperlakukan oleh Kale, para budak 
lainnya mulai dengan berani menggertak Cake juga. (Dia mengatur semuanya ...) 
Kejatuhannya dari putri menjadi budak sendirian adalah puncak tragedi. Kemudian, Kale 
berencana membuat Cake mengalami musim gugursekali lagi, setelah menunjukkan 
padanya mimpi indah yang berlangsung singkat. Ini membutuhkan banyak waktu dan 
upaya untuk mengaturnya, tetapi Kale bukanlah orang yang berhemat dalam pekerjaan 
ketika datang ke kejahatan semacam ini. (Keparat itu ... Jika aku hanya memiliki cukup 
kekuatan ...!) Penghinaan dikirim kembali ke Tahap Satu sebagai 'kegagalan' muncul 
kembali. 

Kemudian, suara yang sangat mengganggu terdengar. "Ah, Tuan Ksatria. Jika Anda 
menelepon, saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda ... " 

"Perintah tiba-tiba dari Count. Saya akan tinggal di sini sebentar. " 

"Dari Count! Tentu saja, tetaplah selama yang Anda suka. " Iblis dengan jas berekor 
membungkuk dengan anggun kepada Hellknight. 

Kue tidak akan pernah melupakan wajah biru itu, sepasang tanduk di kepalanya, dan mata 
yang berhati-hati seperti ular. Iblis itu bernama Hansel, orang yang dibawa Kale untuk 
mengambil alih Tahap Dua. Banyak yang membuat Cake frustrasi, hanya dengan melihat 
iblis atau mendengar suaranya membuatnya menciut. Dia telah disiksa olehnya terlalu 
lama. 

"Lord Knight, siapakah rekan Anda ...?" 

"Kale telah memberinya perintah. Mengakomodasi dia. " 

"... Dimengerti." 

Dengan itu, Hellknight pergi tanpa melihat kemewahan di sekitarnya. Dia sepertinya setia 
pada Count Impaler. 

"Sudah lama tidak bertemu, Cake ... Dasar gadis tak berguna ..." Ucapan Hansel membuat 
bahu Cake tersentak. Dengan banyak kebencian, Hansel memainkan kumisnya yang rapi 
saat dia melihat ke arah Cake seperti dia adalah sampah. "Apa yang kamu inginkan? Mainan 
yang rusak sepertimu bukanlah tempat ini. " Nada bicara Hansel berubah total. Dulu 
hampir sulit dipercaya bahwa dia adalah iblis yang sama yang berbicara dengan begitu 
patuh kepada Hellknight. 
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"M-Master K-Kale memberitahuku---" 

"Aku tidak mendengar apapun darinya. Apa yang sedang kamu rencanakan, sekarang? " 
Hansel meludah, lalu memasukkan cerutu yang tampak mahal ke mulutnya. Sesaat 
kemudian, sebuah tinju bertabrakan dengan wajah Cake, dan dia mengerang kesakitan saat 
dia jatuh ke tanah. "Seberapa tidak berguna dirimu !? Anda memiliki dua detik untuk 
menyalakan cerutu saya saat saya menggigitnya! Apa ada yang tertinggal di otakmu yang 
tidak berguna !? " Menginjak perut Cake, Hansel meludahinya. Ini hanya sekilas tentang apa 
yang telah dialami Cake di Tahap Dua. 

"M-Maafkan aku, Tuan ... Aku belum diberi Batu Mantra Api ...!" 

"Hah...? Oh ya." Hansel terkekeh seolah tidak ada hal penting yang terjadi, dan mengangkat 
kakinya darinya. Mereka yang berada di Tahap Dua masing-masing membawa Batu Mantra 
Api, tetapi tidak ada alasan bagi budak di Tahap Satu untuk diberikan hal seperti itu. "Dan 
bagaimana dengan Master Kale?" Hansel mengembuskan asap, egois. 

Sambil gemetar, Cake berhasil mengeluarkan kalimat lain. Jika dia tidak berbicara 
sekarang, tidak ada gunanya datang sama sekali. "Para budak di Tahap Satu ... kekurangan 
gizi ..." 

"Hah? Begitu?" 

"Dia menyuruhku untuk meminta lebih banyak makanan ..." 

Hansel mengeluarkan asap dari hidungnya dan tertawa. Dia yakin Kale tidak akan pernah 
memesan barang semurah itu. Hansel tahu betapa jahatnya dirinya, tapi Kale berada di 
level lain. Kale bisa dibilang monster. 

"Berhentilah berbicara dari pantatmu, dasar sampah. Anda berharap saya percaya Tuan 
Kale mengatakan itu? " 

Tatapan dinginnya hampir mematahkan tekad Cake, tapi dia tahu ini tenggelam atau 
berenang. Dia mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan tanpa basa-basi. "Tolong, ingat 
apa yang dikatakan kesatria itu ..." 

"Hah?" Hansel hampir memukul Cake karena nadanya yang tidak patuh, tapi menahannya. 
Dia tidak bisa mengabaikan penyebutan Hellknight, yang dipercaya oleh Count. 

"Dia berkata untuk 'mengakomodasi' saya ..." 

"Di situlah semuanya rusak! Di mana bukti bahwa Anda berada di sini atas perintah Master 
Kale, huh !? " 

Hansel tetap bertahan, meskipun pengaruh Hellknight. Hal terakhir yang mau dia lakukan 
adalah diperintah oleh 'sepotong sampah', apalagi memberikan makanan. 
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"Sayangnya saya tidak memiliki bukti untuk disajikan ... Saya akan menuruti keputusan 
Anda, Tuan Hansel." Kue membungkuk dalam menunjukkan kerendahan hati. 

Sekarang keputusan itu ada di tangannya, Hansel tiba-tiba menemui sebuah teka-teki. 
(Sampah. Tidak mungkin Master Kale akan ... Tidak, tunggu! Bagaimana jika dia 
melakukannya !? ) Keraguan tumbuh di benak Hansel. Mungkin Kale sedang dalam proses 
mempermainkan gadis itu, untuk alasan apa pun. (Dan jika aku menghalangi itu ...) Dia 
gemetar membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Matanya mungkin dicungkil, atau 
dia mungkin kehilangan satu atau dua anggota tubuh. Bagaimanapun, dia pasti akan 
mengemis kematian. (Tetapi jika Tuan Kale tidak memberikan perintah seperti itu ...) Pada 
gilirannya, dia mungkin akan disiksa karena dipermainkan oleh salah satu 'mainan'-nya. 
Akhirnya, Hansel menyadari bahwa takdirnya bertumpu pada satu keputusan: memberi 
Cake makanan atau menolak. 

Cake mengamati iblis, yang masih akan dibencinya setelah membunuhnya ribuan kali, 
kehilangan sedikit warna di wajah pucat dan kepanikannya. (Itu yang kau dapatkan, dasar 
bodoh! Putar terus persnelingnya!) Kue menghadap ke tanah untuk menyembunyikan 
ekspresinya. Dari jauh, dia terlihat sangat patuh. 
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Hansel sudah kehilangan ketenangannya, saat dia mulai memutar-mutar kumisnya, 
membelai janggutnya, dan bahkan memasukkan ujung cerutu yang salah ke mulutnya. "K-
Kamu yakin itu perintah Master Kale ...?" Hansel akhirnya memohon, seperti anjing yang 
merendahkan diri. 

Cake terus menundukkan kepalanya, mengutuk badai dalam pikirannya, dan menjulurkan 
lidahnya sebagai pengganti jari tengahnya. Dia tampak jauh lebih jahat dari Hansel saat ini. 
Di tengah kemenangan kecilnya, Cake tidak lupa mendorong Hansel menuju pintu keluar 
labirin tikus. "Aku tahu ... Count Impaler telah mengirim kesatria ke tempat ini." 

"A-Apa maksudnya itu?" 

(Anda bahkan tidak dapat angka yang keluar, Anda tolol biru? Kau benar-benar omong 
kosong-untuk-otak. Mengapa Anda tidak mengisap yang menyedihkan hal antara kaki Anda 
dan berpikir untuk sekali dalam kehidupan yang menyedihkan Anda !?) Meskipun vulgar 
nya dari dalam monolog internal, Cake tetap tenang di luar. "Jika aku boleh ... Bukankah 
knight itu berbicara atas nama Count?" 

"B-Benar ... Count mengirim ksatria ke sini. Tidaklah salah untuk berpikir bahwa ksatria 
akan menyampaikan pesan atas nama Count ... Tentu saja , saya harus membuat akomodasi 
... "Beberapa warna kembali ke wajah Hensel, sekarang dia memiliki alasan beri tahu Kale 
jika dia tidak memberi perintah. Tentu saja, dia harus menunggu dan melihat apakah 
alasan seperti itu akan lolos. "Memang. Jika Count menginginkannya ... saya akan meminta 
mereka menyiapkan makanan. " 

"Terima kasih tuan!" Cake membungkuk bahkan menunduk, diam-diam merasa geli karena 
Hansel sekarang menggambarkannya sebagai keinginan Count. Itu adalah pemikiran yang 
lucu baginya bahwa iblis yang mengerikan akan memilih untuk menutupi pantatnya 
sendiri pada akhirnya. Di hari-harinya yang kering dan tanpa hasil, itu adalah wahyu yang 
selalu bisa dia bawa bersamanya. 

"Banyak kebisingan di sana ... Apakah ada semacam acara di Tahap Satu?" 

"Tidak ada yang saya tahu ... Count sedang memeriksa pasar ..." 

"Hrm. Sebaiknya aku mengharapkan dia di sini juga ... "Nada bicara Hansel menjadi normal, 
dan dia menegakkan kerah dan punggungnya. 

Ternyata, Hansel dan keseluruhan Tahap Dua akan terlibat dalam keributan yang sama. 
"Tuan Hansel!" seseorang menelepon. Hibrida kera telah menyusup ke wilayah itu! 

"Monyet-monyet itu? Mereka tidak punya nyali. Raja kami telah benar-benar menginjak-
injak seluruh ras mereka yang menyedihkan. " Hansel mencemooh dengan mengerikan, 
tapi ekspresinya berubah saat dia mendengar teriakan kera kera mendekat dari kejauhan. 
Dia menyadari bahwa itu adalah gerombolan mereka yang sangat besar. Kera yang marah 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



sangat kejam, dan ini umumnya dikenal bahkan di wilayah Hellion. Tanpa disadari, Hansel 
menelan ludah ketakutan. 

Cake juga mulai mendengar tangisan gemerincing. Dia merasa pikirannya menjadi kosong 
membayangkan kemurkaan hibrida kera, yang tidak mungkin bisa dihadapi oleh manusia 
mana pun. (Apa-apaan ...!? Apa yang terjadi ...!?) 

Akhir dari hari-hari mereka di sini mendekati ... 

Hampir semua kera-hibrida di benua hadir dalam invasi ini, dan begitu padat sehingga 
mereka benar-benar menghalangi matahari pagi untuk menyentuh tanah di mana pun di 
antara gerombolan itu. Setiap kali pemimpin menggunakan Panggilan Simpanse, massa 
kera bergeser secara rumit, berkoordinasi menjadi banyak tim. Tiga ribu kera-hibrida telah 
dipanggil untuk bertindak, semuanya. Mereka segera pecah menjadi tim yang terdiri dari 
lima puluh orang, bergegas menuju Tahap Dua dalam formasi sempurna. 

"Membalas ayah dan ibu kita! Sobek kepala mereka dan nikmati otak mereka! " 

Kera menjawab panggilan pemimpin mereka, menyerang monster di depan mereka dengan 
wajah merah cerah. Mereka telah berlatih lama dan keras sejak kekalahan pahit mereka 
sejak lama. Sekilas strategi mereka sederhana: melebihi jumlah lawan. Yang membuatnya 
sangat efektif adalah koordinasi dan kecepatan yang luar biasa dari kera. Tim yang terdiri 
dari lima puluh orang itu memisahkan diri menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 
sepuluh orang, lalu berkumpul kembali. Tim yang berbeda secara organik bergerak 
bersama, dengan kemampuan untuk bahkan membentuk batalion besar dalam sekejap. 
Monster apa pun yang tertinggal di sekitar perbatasan segera dibawa keluar, membuka 
jalan lurus ke Tahap Dua. 

"Serang manor itu! Siapa di antara kalian yang akan menjadi alpha untuk memimpin 
serangan !? " 

Kera-hibrida berteriak kegirangan. Bahkan di Anima dunia, hal-hal seperti memimpin 
serangan atau melakukan pembunuhan penting dianggap pencapaian besar di medan 
perang. 

"Saya! Saya sedang pergi!" 

"Tidak, tim saya mendapat kesempatan pertama!" 

"Ooh ah ah ah ah ahhhhhh!" 

Menyaksikan kera bergegas seperti gelombang laut, beberapa monster bergegas keluar 
dari Tahap Dua untuk menemui mereka. Tidak seperti Tahap Satu, fasilitas penting ini 
menampung monster-monster kuat. Monster seperti Cerberuses, Flame Eater, Dark Mumi, 
dan Blood Wolves, yang mana saja akan membuat petualang A-rank mencari uang, 
semuanya keluar berbondong-bondong. 
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Tidak ada tentara yang menunjukkan rasa takut saat mereka menyerang satu sama lain, 
dengan kecepatan penuh, didorong oleh naluri. Mereka sampai pada bentrokan 
berkecepatan tinggi di depan manor Tahap Dua yang sangat mewah. Saat darah 
membasahi tanah, suara logam yang terpukul daging bergema di seluruh area, dan monster 
menjerit kesakitan. Suara mereka segera memudar, saat tangisan tiga ribu kera 
mengguncang bumi. Itu adalah pembantaian. Setiap monster mungkin lebih kuat dari 
setiap kera, tetapi kera-hibrida bertarung sebagai gerombolan. Tim yang tak terhitung 
jumlahnya mengerumuni monster dari segala arah, lalu mundur serentak saat batalion 
berikutnya datang untuk menyerang. Mereka mengendalikan lapangan itu sendiri, bahkan 
tidak memberi kesempatan pada musuh mereka untuk memperlihatkan taring mereka. 
Setelah tiga gelombang seperti tsunami itu, gerombolan monster berbalik dan mulai 
melarikan diri. 

"Sampah itu membajak kita! Kelilingi mereka! " panggil pemimpin, dan kera membentuk 
satu unit, menyudutkan monster. Saat mereka memukul monster dari belakang, hibrida 
kera membanjiri manor Tahap Dua. 

"Turunkan!" 

"Jangan biarkan dinding tempat ini berdiri!" 

Kera menghancurkan segala sesuatu yang terlihat dengan senjata mereka, meratakan 
fasilitas Tahap Dua. Segala sesuatu di sana, dari dinding perimeter luar, gudang 
penyimpanan, taman yang rumit, rumah yang dibangun dengan sangat baik dan banyak 
karya seni bersejarah di dalamnya, sama sekali tidak berarti bagi kera, dan mereka 
menghancurkan semuanya tanpa ragu-ragu. Mereka menangkap manusia yang mencoba 
melarikan diri dan membunuh monster apa pun. Untuk budak Tahap Dua, kera sama 
kejamnya dengan monster itu. Penginjakan satu sisi menggembirakan hibrida kera. 
Kemudian, mereka menemukan fasilitas lain di belakang Tahap Dua, dan maju dengan 
antusias. Itu adalah bangunan yang sangat besar yang disebut The Retreat. 

Apakah ada manusia di sana juga? 

"Ohh ah ah! Nyalakan api. " 

"Dan menentang pemimpinnya? Manusia di sini adalah persembahan untuk Nona Tatsu! " 

"Urgh, kesalahanku ..." 

Secara teknis itu tidak benar, tetapi siapa yang bisa menyalahkan kera karena 
menafsirkannya seperti ini. Tak terbayangkan bagi Anima untuk melindungi manusia, 
sebaliknya. 

Seorang Hellknight yang mencontohkan "pukulan berat" muncul di hadapan mereka. 
"Simpanse kotor ... Bayar dengan nyawa Anda karena telah mengganggu tanah Count." Itu 
lebih mirip dengan mech suit daripada orang dengan armor lengkap. Hellknight 
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mengayunkan sabit raksasanya dengan kecepatan yang membutakan, mengirimkan tiga 
kepala terbang ke udara. 

"A-Apa ... Bagaimana ini bahkan---" 

Sebelum bisa menyelesaikannya, sisa kera-hibrida dipotong menjadi dua, tepat di tengah 
dari kepala hingga selangkangannya. Hellknight mendekati pintu masuk dan melemparkan 
kepala dan belahan kera tanpa banyak perhatian. "Binatang kotor. Sabit ini akan 
menghakimi kalian semua ... "Dengan pusaran besar sabit, kesatria itu terjun ke dalam 
gerombolan, membalikkan meja pada kera. Dalam sekejap mata, segala sesuatu di sekitar 
knight itu dicat merah dengan darah, karena kepalanya dipisahkan dari tubuh di semua 
tempat. 'Penghakiman' lebih merupakan kata yang pas daripada 'pertempuran.' Tidak 
peduli seberapa banyak kerja tim yang digunakan kera, mereka tidak dapat membuat satu 
goresan pun pada baju besi tebal Hellknight, dan korban mereka bertambah setiap detik. 
Tak lama kemudian, dua batalyon sebelum Retret hampir hancur. Sepanjang jalan, ksatria 
tidak pernah berhenti, 

Lalu terdengar cekikikan kotor. "Geh heh heh ... Sepertinya kau sedang mabuk, eh?" 

Tuan Baldibald! 

"Lihat semuanya, ini Master Baldibald!" 

"Ooh ooh! Tuan Baldibald lebih cemerlang dari sebelumnya! " 

"Untuk terakhir kalinya, namaku Xiaoshou!" kappa itu dengan keras mengoreksi sebelum 
menghindar dari sabit yang diayunkannya. Hanya dengan melihat satu pukulan itu, sang 
kappa menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan monster yang sangat kuat. Butir 
keringat dingin menetes di wajahnya. "Sekarang, sekarang, Mister Armor-All ... Aku tidak 
punya alasan untuk--- Geh heh!" Menghindari serangan sabit diam-diam dengan ekspresi 
gila di wajahnya, kappa itu berteriak, tanpa malu-malu berteriak. "Dapatkan pemimpinnya, 
semuanya! Bos! Saya tidak bisa menangani hal ini! " 

Saat kappa itu membelakangi musuh dan berlari, Hellknight mengejek dengan kesal. Meski 
muncul dengan semacam keriuhan, kappa itu menyedihkan dan sengsara. Tapi tiba-tiba, 
tombak kappa itu menembus helm ksatria. 

"Geh heh heh, kamu membiarkan dirimu menjadi ... cky?" 

"Makhluk menyedihkan ..." 

Serangan mendadak telah mendarat dengan sempurna, tapi helm ksatria itu terlalu keras, 
mencegah kerusakan apapun agar tidak benar-benar masuk. Kappa itu nyaris tidak 
berhasil memblokir ayunan sabit dengan gagang tombaknya. Sedetik berlalu sebelum 
kappa itu terlempar. "Itu berhasil! Aku tidak punya kesempatan melawanmu! " Kappa itu 
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menjatuhkan tombaknya, dan mengangkat tangannya ke udara dalam bentuk penyerahan 
yang sempurna. 

"Saya tidak menawarkan jalan untuk menyerah kepada binatang kotor." 

"Ah, kamu membunuhku! Kita semua berteman di benua coklat yang besar ini. Mengapa 
kita tidak santai sebentar! ... Pistol Air. Kappa itu meludahkan empat peluru air dari 
mulutnya, yang semuanya mengenai helm dan armor knight itu. Dampaknya cukup kuat 
untuk mendorong tubuh knight itu mundur sejenak, tapi tidak lebih. Tidak ada goresan 
pada armornya, juga tidak terlihat kerusakan apapun. 

"Oof ... Itu tidak adil! Pistol Airku meledak menembus baju besi Tingkat Atas! " teriak sang 
kappa, berlinang air mata. 

Sementara itu, kesatria itu tetap tidak terpengaruh sama sekali. "Trik pesta yang tidak 
berguna. Apakah itu semuanya?" knight itu berkata dengan nada yang sama, seolah-olah itu 
adalah robot yang tidak diprogram untuk merasakan. "Mati, kamu makhluk kotor." 

"Geheheheh! Paman! Saya menangis paman, tuan yang baik! " 

Ksatria itu mengayunkan sabit tanpa peduli, mengabaikan teriakan itu. Namun, sabit itu 
dibelokkan oleh tongkat yang datang seperti embusan angin. Ksatria itu beralih ke 
penyusup. 

"Kamu tidak pernah seperti pejuang ..." 

Sihir Monyet dan pasukan elitnya akhirnya datang untuk menyelamatkan. 

"Ya, sudah waktunya! Drama apa! Inilah pria di urutan teratas daftar 100 Anima Tampan! 
Monyet terpanas di gunung sekarang! Membuat Animania Ekstrim , satu tindakan heroik 
pada satu waktu! " 

"Cukup, aku tahu aku tampan, tapi itu keterlaluan." 

Menyaksikan drama komedi terungkap, Hellknight kembali mencengkeram sabitnya. Itu 
mengukur siapa yang dianggap sebagai pemimpin oposisi. "Anda seorang Animadmiral. 
Reputasi Anda mendahului Anda. " 

"Saya melihat Anda memberi anak buah saya bagaimana-Anda-melakukannya. Biarkan aku 
membalas budi ... tujuh kali lipat. " Kemarahan yang tenang menyala di mata Monkey 
Magic. Darahnya mendidih, melihat mayat kerabatnya berserakan. 

"Dasar simpanse rendahan. Kepalamu akan menjadi persembahan bagi Count. " Ksatria itu 
segera menyapu kera itu dengan sabitnya. Bahkan iblis tingkat menengah tidak bisa 
menahan serangan ini tanpa kerusakan serius. Namun, Sihir Monyet telah lenyap dari 
busur sabit, dan berdiri dengan satu kaki di atas bilahnya. "Apa--- !?" Saat sang ksatria 
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menyadarinya, kejutan luar biasa bergema di tengkoraknya. Dengan satu ayunan Jingu 
Bang, pemimpin kera itu telah menyerah di dalam helm berbenteng milik knight itu. 

"Rasakan murka klan kami. Tidak satu pun dari kalian yang akan selamat. " Kera juga tidak 
punya waktu untuk olahraga. Sihir Monyet mendarat di tanah, dan mengayunkan Jingu 
Bang dengan kecepatan luar biasa, menghantamnya menjadi ksatria. Sementara itu 
menangkis beberapa serangan pertama, kebingungan itu tumbuh terlalu cepat, membuat 
kesatria kewalahan dan tanpa henti memukuli itu. 

"Grr ... Ragh ... Rrrm ...!" ksatria itu mengerang. Setiap ayunan Jingu Bang ditingkatkan 
dengan skill Loaded Attack. Tidak ada baju besi atau helm yang memiliki peluang untuk 
melawannya, karena 5 kerusakan menusuk per pukulan dengan cepat menumpuk. 
Beberapa menit dalam pertempuran, ksatria itu melakukannya telah penyok yang 
menyedihkan. "Animadmiral... Memang, kamu tidak rendah. Maafkan ketidaktahuan saya. " 
Knight itu mengubah posisinya, menarik sabitnya ke belakang. Kekuatan gelap berkumpul 
padanya, hampir seolah-olah ksatria itu menarik busur yang menyeramkan. Di bawah Meja 
Bundar ...! 

"Semuanya ju---" teriak Monkey Magic, tapi terlambat beberapa saat. Serangan melingkar 
berkecepatan tinggi telah memisahkan tubuh hibrida paling kera di sekitarnya. Kurang dari 
sepuluh kera di jalurnya bereaksi tepat waktu. 

"Ooh-ahhhhhhhhh!" Monyet Sihir menangis karena kerabatnya yang jatuh. Pada saat yang 
sama, dia mengaktifkan setiap skill yang dia miliki, siap untuk memberikan serangan fatal 
dengan Jingu Bang untuk selamanya. 

Monkey Do! Triple Down! Monyet Menari! 

"Piring ... Pemintal!" Tiga serangan menghujani ksatria itu seperti meteor. Serangan mimpi 
buruk, tiga kali lipat oleh Monkey Do, masing-masing dengan Attack dan Dexterity yang 
sangat ditingkatkan. Pertama, lengan kanan knight itu terbang, lalu tangan kirinya, sebelum 
Hellknight terbelah secara vertikal menjadi dua. 

Sihir Monyet terengah-engah, bahunya naik turun, butiran keringat besar mengalir di 
wajahnya. "Bodoh, sebongkah ... logam. Semua ini, masalah ... "Pemimpin kera membayar 
harga karena melakukan gerakan sekuat itu untuk menyelesaikan pertempuran dengan 
cepat, mengetahui bahwa memperpanjangnya hanya akan menambah korban mereka. 

"Apakah kamu terluka!?" Kappa itu bergegas. 

"J-Jangan khawatirkan aku ... Tapi kita harus ..." Sihir Monyet tergagap, sebagian karena 
kelelahan, tapi terutama karena dia tidak terbiasa menyampaikan ide yang rumit. 

"Saya mengerti! Kamu akan mengubah tempat ini menjadi jembatan dan membuat 
keributan yang lebih besar! " 
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"I-Itu benar ..." pemimpin kera setuju. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan tatapan 
canggung di matanya. 

"Kamu berencana untuk menarik perhatian mereka di sini dan menjauh dari Tahap Tiga 
selama ini! Ya, jika keadaan terus memanas di sini, pendukung mereka juga akan datang ke 
sini. Anda adalah dalang! " 

"Tepat sekali..." 

"Mari kita kirim sebagian besar pasukan kita ke Tahap Tiga sementara perhatian kita 
terganggu!" 

"Aku baru saja akan mengatakan itu ..." 

Kappa terus berbicara mewakili pemimpinnya, memberikan perintah yang cepat kepada 
kera yang tersisa yang berkumpul di sekitar mereka. Dia bukan seorang penasihat dan 
lebih dari seorang pengganti otak. 

"Perintah baru dari bos, semuanya! Membagi pasukan menjadi batalion utama, tim umpan 
untuk tetap di belakang, dan beberapa tim menyesatkan untuk membuat keributan di 
sekitar, dan juga tim untuk membawa kembali manusia yang ditangkap ke tanah air! " 
Kappa mengumpulkan para pemimpin dari masing-masing tim, dan dengan tepat 
menjelaskan setiap rencana dan tujuan mereka. Setiap kali, kera itu meneriakkan pujian 
yang luar biasa. 

"Ya, dia bukan bos kita untuk apa-apa! Dia selalu berpikir jauh ke depan! " 

"Kami semua tergerak oleh pikiran monyet Anda, bos. Pintu airnya terbuka ... " 

"Tuan Baldibald juga!" 

"Ya, bos! Ya, botak! " 

"Semua hail the hairless!" 

"Saya tidak botak ...!" 

Mendengar sorak-sorai pujian, jika bisa disebut begitu, memasang senyum puas di wajah 
Monkey Magic. Dia dan para kappa merupakan tim yang hebat, sebenarnya, dalam hal salah 
satu dari mereka menangani pertempuran dan strategi lainnya. 

"Cepat dan bersiaplah untuk langkah selanjutnya!" teriak pemimpin kera. 

Aye-Aye! 

Saat hibrida kera berkumpul kembali, Hansel mendapati dirinya terjebak dalam Retret 
yang sudah dikenalnya. Rangkaian peristiwa ini sama sekali tidak terbayangkan. Pertama, 
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kera melintasi perbatasan, dan kemudian tim pertahanan Tahap Dua kalah dari mereka. 
Yang terburuk dari semuanya, bagaimanapun, adalah kekalahan Hellknight, salah satu 
pelayan paling tepercaya dari Count Impaler. Otak Hansel gagal mengikuti bahkan kejadian 
yang mengguncang di hadapannya. 

"Bagaimana ini bisa terjadi ...!?" 

Hansel berlari melalui lorong rahasia, dengan putus asa mencari lokasi yang aman. Cake 
bergegas mengejarnya, yakin bahwa dia akan diperbudak oleh kera, jika tidak. Cake 
berbagi pendapat populer di antara manusia bahwa demi-human sama buruknya dengan 
Hellions, dan bahwa beberapa spesies bahkan lebih kejam dan kejam. kepada manusia. Itu 
adalah praktik umum bagi ulama manusia untuk menyatakan demi-human sebagai najis, 
jadi tidak ada yang bisa menyalahkan Cake karena secara naluriah melarikan diri. 

"Sialan, apa yang terjadi ...? Aku harus membiarkan serangan ini selesai dari sini ... "Hansel 
menyelinap ke dalam ruangan yang sangat aman dan tersembunyi di bawah tanah. Saat dia 
pergi untuk menyeka keringat di dahinya, dia melihat benda asing di ruangan itu. "Apa 
yang kamu lakukan disini!?" 

"Um, aku ... hanya mencoba untuk ...!" 

"Sial !? Ini adalah saya tersembunyi ... Hm? Tunggu sebentar." Pikiran ingin tahu 
menyelinap ke dalam benak Hansel. Awal dari semua kejadian yang tak terbayangkan ini 
adalah anak manusia ini. Semakin dia memikirkannya, Hansel semakin curiga. "Ini lebih 
baik bukan skema milikmu ..." 

"Apa...!?" 

"Aneh kalau Tuan Kale akan memberikan perintah seperti itu sejak awal, belum lagi noda 
kotoran seperti kamu datang ke Tahap Dua ... Apa yang kamu rencanakan !? Katakan!" 

"Aku belum ... Tidak ada ...!" 

"Aku tahu kau hitam pekat di dalam ... Kau pikir aku tidak pernah menyadarinya?" Hansel 
mencengkeram leher Cake dan meremasnya dengan erat. Dia tahu betul bahwa bagian luar 
gadis itu yang lemah hanyalah fasad untuk jiwanya yang hitam pekat. Dia bisa 
merasakannya, melampaui pengetahuan atau pengalaman apa pun ... bahwa anak itu mirip 
dengannya. Dia mengibas-ngibaskan ekornya pada yang kuat dan bertindak patuh sambil 
memutar-mutar pisau di belakang punggungnya, menunggu momennya untuk 
mendapatkan kekuatan. Lambang kelihaian. Hansel merasa seperti sedang melihat cermin 
aneh. Entah kenapa, itu membuat Hansel ingin meremas lebih dalam dan menekan 
keberadaannya. "Mengapa kera-kera itu melindungi manusia daripada membunuh mereka 
...? Tidak mungkin!" 

"Bagaimana ... haruskah aku tahu--- Agh!" 
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"Kamu ingin lehermu patah? Anda pergi dengan sentuhan jari saya. Siapa yang peduli jika 
Anda adalah mainan Master Kale? Ini hanya akan menjadi kecelakaan, sekarang. " Hansel 
memberi sedikit kekuatan lagi di genggamannya, membuat wajah Cake menjadi merah 
padam. Melihatnya dengan menyedihkan mengayunkan anggota tubuhnya, seringai sadis 
muncul di wajah Hansel. 
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"Apa masalahnya? Berapa banyak kuku yang diperlukan bagiku untuk mencungkilnya 
darimu kali ini? " Penyebutan itu memicu ingatan di dalam Cake, menyebabkan air mata 
mengalir di matanya. Wajah Hansel berubah senang saat dia mulai terkekeh. "Ya hah ha! 
Benar sekali, sampah seperti kamu harus menghabiskan hidupmu menangis seperti itu! 
Ingat siapa kamu sekarang, kamu sampah yang tidak berguna? " 

Cake mengertakkan gigi, dan disambut dengan tawa setan Hansel. Hidupnya selalu seperti 
ini sejak negaranya jatuh. Tidak peduli berapa banyak air mata yang dia tumpahkan atau 
seberapa pintar dia berusaha, kekerasan pada akhirnya memukulnya. Negaranya telah 
mengalami kekerasan, dan dia bahkan tidak bisa bertahan hidup sendiri tanpa kekuatan. 
Hari-harinya yang memaksa dirinya untuk bersikap dingin, penuh perhitungan, dan 
manipulatif akan segera berakhir. 

(Persetan, ayah ... Leon ...) Pikirannya yang memudar membayangkan ayahnya yang sangat 
tidak berguna dan penasihat terbaik yang pernah dia miliki. Yang pertama sudah mati, dan 
yang terakhir tidak bisa ditemukan. Setidaknya, dia tidak bisa mengharapkan salah satu 
dari mereka untuk datang dan menyelamatkannya sekarang. (Tidak ada ... yang akan 
menyelamatkanku ... Bahkan tidak ada yang tahu aku masih hidup ...!) Pikiran bahwa setiap 
orang yang pernah dia kenal pasti mempertimbangkan otak Cake miliknya yang telah lama 
mati dengan warna merah. Kesadarannya muncul: dunia akan terus berputar bahkan 
setelah dia pergi. Dia bertahan hidup dengan memakan kotoran di neraka ini, dan tidak ada 
yang mendengar tangisannya. Jadi, Cake meludahi wajah keji yang dilihatnya. Itu adalah 
perjuangan yang putus asa. Untuk mengejek iblis. Untuk bertahan hidup. 

"K-Kamu kecil ...! Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan !? " Hansel melempar Cake ke 
samping, menghancurkannya ke rak kayu. Meskipun rasa sakit yang menghancurkan di 
sekujur tubuhnya, bibir Cake melengkung karena sensasi yang sudah lama tidak dia 
rasakan. Semacam kegembiraan kemenangan. "Dasar bajingan ... Apa yang kamu 
tertawakan !?" Menyeka ludahnya dengan sapu tangan, Hansel menendang bagian samping 
Cake. Banyak tulang rusuknya patah, dan banyak darah mengalir dari mulutnya. Meski 
begitu, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia telah bertaruh bahwa seseorang mungkin 
mendengar keributan ini. 

"Hati-hati ... Jika ada yang mendengar ... itu tidak akan ... kecelakaan ..." 

Ekspresi Hansel berubah. Dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kemurkaan 
Kale jika seekor kera telah membunuhnya, tetapi tidak jika dia berhasil keluar. melakukan 
perbuatan itu sendiri. Hansel sudah muak dengan gadis yang terbaring di tanah ini. "Itulah 
yang sebenarnya kubenci darimu!" 

Tepat sebelum wajah Cake terhenti, suara samar terdengar dari atas. Apakah itu monster 
atau kera, tampaknya keinginan Cake untuk hidup telah memanggilnya. Hansel menutup 
mulutnya, mendengarkan dengan seksama. 

"Ini seperti ruang pelarian di sini ... Aku baru saja mendengar suara, jauh di bawah." 
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"Hm? Aku tidak mendengar apapun ... Nah, beberapa iblis berstatus tinggi membuat lorong 
dan ruangan tersembunyi di rumah mereka. Jika ada yang 'di bawah' kita, itu sebabnya. " 

Percakapan antara pria dan wanita, yang kedengarannya hampir seumuran seorang gadis. 
Sementara ruangan tersembunyi itu kedap suara, itu memperkuat suara dari luar dengan 
benda-benda ajaib. 

"Bagaimanapun, mari kita lihat," kata pria itu. 

"Tunggu, tempat seperti ini punya banyak jebakan. Jika kita tidak berhati-hati dalam 
melucuti senjata masing-masing, kita bisa menghadapi lebih banyak musuh, menimbulkan 
kerusakan, atau bahkan terinfeksi racun. " 

"Betapa membosankan ... aku tidak akan membuang waktu untuk melakukan itu." 

"Kamu mengatakannya. Kami tidak ada hubungannya di sini. Saya pikir kami hanya pergi 
ke kastil. " 

Percakapan itu terasa seperti hukuman mati bagi Cake. Dia mencoba berteriak kepada 
mereka, tapi Hansel menutupi mulutnya, wajahnya berubah menjadi seringai kemenangan. 

(Tetap saja ... tidak ada ... aku akan kalah, lagi ...!) Betapapun kerasnya Cake berjuang, 
Hansel tidak bergeming. Lebih banyak air mata jatuh dari mata Cake, kali ini karena 
frustrasi murni. (Tidak ada tuhan atau Cahaya atau apapun di dunia ini ...! Hanya makhluk 
jahat yang bertindak seperti mereka memiliki tempat itu!) Kue mengutuk terhadap 
kesadarannya yang memudar. Baik Cahaya dan Malaikat telah lenyap dari dunia, namun 
Iblis masih bertahan. Sementara itu saja tampak tak berdaya, monster baru bahkan telah 
muncul sejak hilangnya para malaikat. 

"Hm ... Dua angka di bawah. Aku mengambil jalan pintas, "kata suara di atas. Cake tidak 
tahu apa yang dia maksud, begitu pula wanita yang bersamanya. 

"Jalan pintas?" dia bertanya. "Hei, apa yang kau---! Aku sudah bilang jangan mengambil-!" 

"Keterampilan Pertama -- Serang! Tunggu! " 

Setelah percakapan aneh di atas, keseluruhan manor bergetar, dan sebagian dari langit-
langit runtuh. Bayangan hitam muncul dari tumpukan puing dan debu, seseorang dengan 
mantel panjang hitam pekat, dengan rambut hitam yang tampak sangat asing bagi dunia 
ini. Mungkin keputusasaan Cake telah sampai pada seseorang. Bukan Hellion lain, atau 
hibrida kera, atau teman lama ... Bahkan bukan orang di dunia ini, tapi Demon Lord of the 
Empire. Terlepas dari penampilannya yang tampak jahat secara keseluruhan, dia tampak 
seperti malaikat hitam yang datang dari langit. Gadis yang dia bawa di sampingnya 
menggumamkan sesuatu, menjernihkan pikiran Cake. 
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"Hei, Raja Iblis ... Apa yang kamu lakukan !? Menghancurkan manor saat kita pergi !? Atau 
apakah itu kebijakan Malaikat Jatuh untuk mengamuk sambil membawa wanita yang 
memprotes di sisimu !? " 

"Sungguh menghina. Memanfaatkan pintasan untuk mengurangi kehilangan waktu adalah 
strategi penting untuk memajukan alur game. " 

"Ini dia lagi, mencoba menyikatnya di bawah permadani dengan omong kosong! Apa aku 
bahkan tidak pantas mendapatkan penjelasan yang layak untukmu !? " 

Mereka tampaknya terlibat dalam pertengkaran pasangan, atau mungkin pertengkaran 
ayah-anak. Tapi kebanyakan Cake tidak mendengarnya. Bagaimana dia bisa? Satu-satunya 
kata yang terngiang di telinganya adalah 'Demon Lord' dan 'Fallen Angel,' kata-kata yang 
tidak akan pernah didengar oleh siapa pun yang menjalani kehidupan biasa. Cake, yang 
telah lama menunggu keselamatannya, dan rohnya hampir hancur setelah sekian lama. Dia 
menerima kata-kata aneh itu begitu saja. (Oh ... Alih-alih Malaikat, Raja Iblis datang untuk 
membawaku ...) Untuk beberapa alasan, Cake merasakan tawa mulai membengkak. Di 
sanalah dia, seorang putri yang jatuh dengan hati yang gelap, dan Penguasa Iblis yang jatuh 
dari dunia terang di atas dan akhirnya menguasai malam. Dia hanya bisa menertawakan 
pertemuan yang ditakdirkan itu. (Ahahaha! Ada keselamatan yang lebih baik di sana ...?) 
Saat pikirannya memudar, dia bisa melihat Raja Iblis mendekat, 

"M-Mademoiselle ...! Betapa suatu kehormatan yang mulia diberkahi dengan kehadiran 
Anda di tempat seperti ini! Rekan-rekan saya akan iri! " kata suara oportunistik itu. 

Sementara Hansel terus merendahkan dan mengoceh, hanya Cake melihat satu orang 
sekarang. Tatapannya tajam, dan satu tatapan darinya membuat Cake sulit bernapas. 
Dengan kekuatan terakhir dalam dirinya, dia berbicara dengan suara lemah. "Tuan ... Raja 
Iblis ..." 

Lebih banyak air mata mengalir keluar. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah 
menemukan keberadaan supernatural, atau karena dia bersyukur bahwa keselamatannya 
akhirnya datang, atau mungkin karena dia senang mengalami mimpi seperti itu pada 
akhirnya. 

Ekspresi Raja Iblis berubah, dan dia memasukkan tangannya ke dalam kekosongan, 
sebelum menghasilkan dua bola putih bercahaya. 

"Kerajinan Makanan! Sup Sayuran, Kue Keju! " Dengan mantra aneh itu, bola bercahaya 
berubah menjadi ... makanan. Cake bertanya-tanya apakah ini benar-benar mimpi yang dia 
lihat di akhir hidupnya. Meski begitu, sup itu memiliki aroma harum yang sudah lama tidak 
dia cium. 

"Hm ... Setelah kamu minum sup itu dan tenang, cobalah beberapa makanan ringan ini." 
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Cake bertanya-tanya mengapa Raja Iblis mitos, yang pernah menguasai malam, berbau 
sangat harum. 

(Cih, Mademoiselle . Sepertinya saya sudah diselamatkan ...) Hansel menghela nafas lega, 
dengan tangan di dadanya. Dia mengenali salah satu wajah di balik awan debu. Jika kera 
yang datang, dia pasti bersulang. Kasus terburuk, itu juga bisa menjadi sepasang iblis yang 
mengawasinya. Dengan kumis yang berputar dengan anggun, dia membungkuk lagi. 
"Melihat Mademoiselle di tempat seperti ini... Oh, saya tidak pernah berharap untuk ini 
dalam mimpi terliar saya! Harus saya katakan, cara masuk itu cukup mengejutkan. " Hansel 
sedikit tersinggung dalam sapaannya yang rendah hati. Dia telah mendengar bahwa 
Mademoiselle ada 'di luar sana', tetapi menghancurkan sebuah bangunan untuk 
membuatnya masuk terlalu banyak. 

"Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Orang ini melakukannya sendiri. " 

"Maksudmu bercanda, pasti..." gumam Hansel. Retret adalah semacam lampiran yang 
disediakan untuk Hellions tingkat tinggi. Itu berarti bahwa tidak hanya interior dan 
fasilitasnya yang mewah, tetapi juga diperkuat dengan mantap. Menerobos pertahanan 
seperti itu membutuhkan kekuatan luar biasa. "Bagaimanapun, seorang hamba manusia ... 
Menurut pendapat saya yang rendah hati dan melangkahi, semoga Mademoiselle 
mempertimbangkan untuk membiarkan sesuatu yang lebih dapat ditoleransi daripada lalat 
ini yang berdengung di sekitar dirinya." Bahkan saat dia berkata demikian, Hansel 
menganggap mereka cocok. Firebrand berdarah campuran kotor dengan pelayan manusia, 
yang sebenarnya lebih buruk daripada lalat yang mendengung padanya. Nyatanya, itu 
hampir lucu. Dia telah menggunakan rasa hormat tingkat permukaan karena dia adalah 
putri rajanya, tetapi semua yang Hansel rasakan untuk Firebrands seperti Olgan adalah 
kebencian dan jijik. Cukup adil untuk mengatakan bahwa sebagian besar Hellions berbagi 
sentimen ini. 

"Mengapa Anda tidak melihat sendiri apakah dia adalah 'lalat berdengung'?" Olgan berkata, 
dan berpaling dari kurangnya minat. 

Hansel berbalik dan menemukan pria itu mendekatinya, setelah meletakkan makanan 
untuk gadis itu. "Kamu," panggilnya. Apa yang kamu lakukan padanya? 

Kuil Hansel bergerak-gerak. Sudah cukup buruk bahwa seorang manusia berbicara 
kepadanya, apalagi sikapnya yang menuntut. "Anda pikir Anda aman karena melayani 
Mademoiselle? Saya tidak memberi Anda izin untuk berbicara, bug. " 

"Apakah kamu tuli? Saya bertanya, 'Apa yang kamu lakukan?' " 

"Sekarang ini hanya ... Mademoiselle, bolehkah saya melatih yang ini? Saya mungkin 
membunuhnya dalam prosesnya. " 

"Masa bodo." Olgan duduk di atas puing-puing, menyandarkan dagu di telapak tangannya. 
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Melihat ketidaktertarikannya, Hansel berasumsi Olgan menyimpan manusia sebagai 
mainan. "Meskipun saya melihat manfaat memelihara mainan manusia, pelatihan adalah 
tulang punggung pemeliharaan. Count, serta raja, telah menciptakan fasilitas ini dengan 
tujuan untuk mengkondisikan manusia menjadi ternak yang patuh ... Oh, Mademoiselle, 
apakah Anda di sini untuk menemani manusia ini? " (Kenapa kamu tidak bilang begitu 
saja?) Hansel memasukkan cerutu ke mulutnya saat dia melemparkan Batu Mantra kecil ke 
Raja Iblis. "Nona. Mari kita kembali ke kastil dan melaporkan kejadian ini. Kami selalu 
dapat kembali ke kondisi yang satu ini. " Hansel menjulurkan dagunya, menunjuk ke 
cerutu. Itu memicu api neraka bagi Hansel. 

(Menakut-nakuti saya ..!) Raja Iblis dengan putus asa menahan amarahnya yang mendidih 
beberapa saat sebelum Hansel memasukkan cerutu ke dalam mulutnya. Dia telah 
menyamakan Cake dalam gaunnya, mungkin karena perawakannya, untuk sesaat. Dia 
secara refleks mengeluarkan makanan, tapi Hakuto Kunai tidak memiliki keahlian untuk itu 
ubah itu menjadi barang langka. (Apa seorang anak berpakaian berpakaian melakukan 
tempat seperti ini ...?) Raja Iblis menggaruk kepalanya dan mengerutkan kening pada tanda 
pukulan parah di wajah gadis itu, serta aliran darah yang menyakitkan dari mulutnya ke 
dadanya . Secara alami, Raja Iblis menyimpulkan bahwa orang aneh ini pasti orang yang 
menyakiti gadis itu. 

Sekarang, orang aneh itu menyuruhnya menyalakan cerutu. Bahu Raja Iblis bergetar 
karena marah dan kesabarannya terlampaui. 

"Kamu juga tidak berguna!" iblis berteriak. "Kamu punya waktu dua detik untuk 
menyalakan cerutu setelah aku memasukkannya ke dalam mulutku! Bahkan tidak bisa 
mengetahuinya, bug !? " 

"Menurutmu ini apa, klub telanjang?" Singkirkan Spell Stone, Raja Iblis mengeluarkan 
Zippo dari sakunya, dan menempelkannya ke dagu Hansel. 

"HH-Panas! Apa yang kamu lakukan !? " Hansel secara refleks mengangkat tinjunya, siap 
untuk membantingnya ke wajah Raja Iblis, yang secara alami dihentikan oleh Assault 
Queller. "Apa ...? Sebuah keajaiban--- Gragh! " Hansel terpotong oleh tusukan cahaya Raja 
Iblis ke perutnya. 

Melihat Hansel berlutut dan mengerang kesakitan, Raja Iblis secara dramatis memasukkan 
sebatang rokok ke mulutnya, dan memberi isyarat ke arahnya dengan gerakan jari. "Tak 
berguna. Saat saya memasukkan sebatang rokok ke dalam mulut saya, Anda 
menyalakannya. Saya tidak akan menunggu dua detik. " 

"Gra ... agh ... K-Kamu tidak mendapatkan ... apa yang kamu lakukan ..." 

"Aku bertanya padamu apa yang kamu lakukan pada gadis itu. Apakah telingamu dekoratif? 
" Menyalakan rokoknya, Raja Iblis berjongkok dan meraih dagu Hansel. Sikapnya menjadi 
seseorang yang suka memainkan karakter bosozoku . "Kamu memukuli gadis kecil itu? Itu 
sama saja dengan Aku, semua orang di sini buas... "Raja Iblis mengambil rokok dari 
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mulutnya, dan meletakkannya di dahi Hansel. Desis dan teriakan Hansel menyusul. 
"Bagaimanapun juga, kau bukannya tidak berguna. Anda membuat asbak setengah layak. " 
Dalam hal kebiadaban, Raja Iblis menyebut ketel itu hitam. Faktanya, dia terlihat seperti 
yakuza yang tidak membayar retribusi kepada anggota yang mengacau. 

"U-Um! Terima kasih...!" 

Raja Iblis berbalik untuk menemukan gadis kecil itu, sepenuhnya pulih, berulang kali 
membungkuk sebagai rasa terima kasih. Sup Sayur dan Kue Keju telah menyembuhkan HP 
dan Staminanya. Raja Iblis berdiri, dan memanggil gadis itu saat dia mendekatinya. "Uh, 
mulai dari mana...? Siapa namamu?" 

Gadis itu mencubit ujung roknya, dan memberi hormat secara seremonial. Itu adalah sikap 
yang anggun dan bermartabat. "Terima kasih telah menyelamatkan dari iblis itu. Saya anak 
sulung Raja Palma, Shortcake Dowell La Tour Rarecheese Palma. " 

(Astaga ...! Ada beberapa makanan di sana juga!) 

Raja Iblis pasti memakai reaksinya terhadap nama-nama ini di wajahnya, saat Cake dengan 
malu mengalihkan pandangannya ke bawah dengan senyum malu-malu. Itu adalah sikap 
yang menggemaskan, tapi itu dihitung secara keseluruhan. "A-Ini terlalu lama, bukan ...? 
Jika Anda bisa memanggil saya Cake, singkatnya--- Oh! Maksudku, aku tidak akan pernah 
mendikte bagaimana kamu memanggilku, Tuan Raja Iblis ... Oh ... " 

"Itu akan membuatku lebih mudah ..." 

Olgan mengangkat alis saat mendengar nama Cake. Dia mengenali negaranya. Putri Palma? 
dia bertanya. Bangsa itu jatuh beberapa tahun yang lalu. 

"Itu benar ... Negara saya jatuh ke dalam invasi Xenobia Baru ..." 

"Kudengar putri Palma tidak pernah ditemukan. Dan bahwa dia adalah tawanan penasihat 
Xenobia. " 

"Aku tidak ... tahu itu ... Tawanan ..." 

Saat dia mendengarkan percakapan ini, Raja Iblis menghidupkan kembali rokok di 
mulutnya dan mengembuskan asap besar. Dia juga mengenali nama Xenobia. (Bukankah 
itu negara dengan ninja yang tampak aneh ...?) Ingatannya kabur, karena dia menganggap 
kejadian itu tidak penting. Di sisi lain, gadis kecil di depannya mengajukan berbagai macam 
pertanyaan kepada Olgan, terkadang mengangguk dan menunjukkan ekspresi sedih pada 
orang lain. 

"Begitu ... Leon ada di Xenobia ..." 

"Rupanya dia diseret dari satu medan perang ke medan perang lainnya. Pria itu hampir 
terlalu kuat untuk menjadi manusia. " 
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Kue merenung beberapa lama. Dia telah menangkap taktik Xenobia dari penyebutan 
'penahanannya'. Mereka pasti bertingkah seperti itu mereka menyandera Leon untuk 
memaksa dia melayani Xenobia. Cake bisa membayangkan ekspresi sombong Kongming, 
sekarang. 

Raja Iblis merasa dia harus tahu lebih banyak tentang Xenobia, jadi dia menimpali. "Negara 
macam apa Xenobia ini?" 

"Ini negara yang mengerikan ... Mereka telah menghancurkan banyak negara selain negara 
saya dengan impunitas. Ambisi mereka tidak terbatas ... " 

Oh? 

"Banyak yang kehilangan nyawa ... Ayahku, rakyat kami, semua tentara kami ..." 

"Saya melihat." 

Cake berbicara tentang Xenobia, dengan dosis air mata buaya, dengan cara yang 
menurutnya akan memaksimalkan simpati Raja Iblis. Meski begitu, Raja Iblis hanya 
mengikuti tanpa menunjukkan banyak reaksi. Dia umumnya tidak tertarik pada negara 
lain, dan hanya mengakui kebrutalan universal dalam kekalahan perang. (Memperluas 
wilayah mereka tanpa mempedulikan apa pun kecuali untuk kepentingan pribadi ... Sama 
seperti Kekaisaran. Dan seperti banyak negara dalam sejarah Bumi. Mereka semua telah 
runtuh atau menyusut dalam beberapa hal. Tidak ada negara adidaya yang menaklukkan, 
sekarang. ) Tidak ada yang bertahan selamanya ... Itu adalah pemikiran yang muncul di 
benaknya ketika dia berbicara dengan Olgan di beberapa titik. Raja Iblis menggelengkan 
kepalanya untuk mengusir pikiran itu, dan menoleh ke iblis, yang akhirnya kembali berdiri. 

"Aku juga punya pertanyaan untukmu. Saya pikir ini adalah pasar budak, tapi sepertinya 
rumah liburan bangsawan. Apa yang terjadi di sini?" 

"Mademoiselle ..." Hansel menatap Olgan dengan pandangan iri, tapi dia terus melihat ke 
arah lain. Dia akan membiarkan Raja Iblis mengamuk. Telur itu jelas terlihat di wajah 
Hansel. "Dasar setengah matang tanpa tanduk ..." Sebuah kutukan meluncur dari bibirnya. 

Olgan berdiri dengan amarah. "Katakan itu lagi." 

"Saya tidak mengerti Anda, Mademoiselle ... Jika kita tidak memberi tahu kastil tentang apa 
yang terjadi segera, posisi Anda mungkin menjadi berbahaya juga. Count akan tiba 
sebentar lagi, "Hansel mencibir. 

"Pilih cara mati. Terbakar sampai garing atau tercabik-cabik. " 

Melihat Olgan di ambang letusan, Raja Iblis sela. "Tahan. Tunggu sampai saya mendengar 
apa yang saya butuhkan. " Dia belum mendapatkan jawaban apapun dari Iblis-dengan-si-
pemarah. 
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"Apa yang harus ditanyakan padanya? Bagaimanapun, kamu selalu mendapatkan--- "Olgan 
kehilangan kata-katanya, melihat bahwa Raja Iblis telah menghasilkan sesuatu dari 
kehampaan hitam. 

"Kamu ingin tanduk? Sini. Diamlah sebentar. " Dia memegang item peringkat rendah yang 
disebut Tanduk Setan. Itu memiliki Pertahanan 2, dan seperti Cincin Malaikat yang dia 
berikan kepada Putih, itu sama sekali tidak berguna sebagai bagian dari baju besi. Namun, 
item tersebut selalu populer sebagai fashion piece, disukai oleh banyak pemain wanita. 

"Bagaimana ... Bisakah kamu ...?" Olgan bergumam, saat Hansel memperhatikan dengan 
rahang di lantai. 

Tanduk adalah lambang kekuatan dan kecerdasan iblis. Semakin besar dan tebal semakin 
baik. Iblis yang kuat semuanya menumbuhkan tanduk, dan memamerkannya untuk 
menunjukkan keunggulan mereka tanpa bertarung. Namun, Firebrands tidak bisa 
menumbuhkan tanduk ... Tidak peduli seberapa banyak usaha atau sihir yang mereka 
lakukan, mereka tidak pernah bisa menumbuhkan sepasang tanduk. Ini adalah salah satu 
alasan mengapa Firebrands didiskriminasi oleh Hellion lain. 

"Yang ini satu set tanduk keriting. Angkat tudung Anda, dan Anda tidak akan menarik 
perhatian di kota. Beberapa memang lurus, tapi itu adalah rancangan lama ... "Raja Iblis 
terus mengoceh, tidak menyadari pentingnya tanduk bagi iblis. 

Sementara itu, mata Olgan tertuju pada barang yang dia produksi. Itu dia: satu hal yang dia 
rindukan sepanjang hidupnya. "Mereka sangat cantik ..." Olgan tanpa sadar berjalan ke Raja 
Iblis, terpesona oleh tanduknya. Itu adalah sepasang tanduk yang lucu, jika ada, tapi 
dunianya mewujudkan kreasi Akira Ono hingga ke setiap kata teks rasa. 

"Cantik? Aku akan menganggapnya sebagai pujian ... "Tanduk itu, secara alami, 
memancarkan kekuatan jahat, dan bahkan dirancang dengan kekuatan untuk 'membakar 
mereka yang mendekat tanpa hati-hati.' Tentu saja, Akira bermaksud menusuk 'wanita 
iblis' yang mengenakan aksesori semacam ini, tapi bahkan itu telah dihidupkan dalam arti 
literal. "Aku tidak tahu apa yang membuatmu marah, tapi buatlah ini berhasil." Dia 
mentransfer item tersebut ke Olgan, dan sepasang Devilish Horns dipasang di kepalanya. 

Raja Iblis bertindak seperti seorang ayah yang mencoba menghibur putrinya dengan 
hadiah, tapi ini bukanlah titik balik dalam hidupnya. Nafas Olgan tertahan oleh energi yang 
tak salah lagi di kepalanya. Dia ingat penghinaan yang tak terhitung jumlahnya yang 
dilemparkan padanya sepanjang hidupnya. Darah campuran, setengah kue, tiruan-Hellion, 
mutt ... Tidak peduli seberapa keras dia bekerja atau berapa banyak kekuatan yang dia 
peroleh, ini selalu menjadi dinding tak berskala di jalannya yang tersiksa. Baru saja, 
tembok itu runtuh ... 
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"Hm. Tidak terlalu buruk." Raja Iblis tersenyum acuh tak acuh, tidak menyadari emosi 
Olgan. Dia hanya terkesan dengan kualitas barangnya dan seberapa cocoknya dengan 
Olgan. 

"Aku tidak bisa berkata-kata," Olgan akhirnya bergumam. 

"Senang mendengarnya," jawab Raja Iblis, menerimanya secara harfiah. Dia telah 
memberikannya padanya untuk menenangkannya sejak awal. Fakta bahwa dia merasakan 
dan menciptakan kesalahpahaman ke mana pun dia pergi membuatnya tampak seperti dia 
dilahirkan di bawah susunan bintang yang aneh. 

"Aku akan menjauh darinya ... Dia milikmu sepenuhnya." Olgan merosot kembali ke 
potongan puing-puing, menarik tudungnya ke bawah menutupi matanya sejauh yang dia 
bisa, berusaha menyembunyikan air mata yang mengalir. 

Setelah menyaksikan pertukaran ini, Cake semakin yakin bahwa dia berada di hadapan 
Raja Iblis sejati. Hansel telah melampaui kebingungan, praktis membatu karena shock. 
Mustahil bagi manusia untuk menghasilkan sepasang tanduk setan untuk diri mereka 
sendiri, apalagi memberikan tanduk kepada orang lain. 

"Sekarang, kita akhirnya kembali ke jalurnya." 

Pundak Hansel terguncang mendengar ucapan Raja Iblis. Dia mulai mengerti bahwa dia 
tidak berurusan dengan manusia biasa, apalagi serangga, tetapi sesuatu di luar 
imajinasinya. "Apakah Anda, b--- b--- b--- keagungan baronial ...?" 

"Anda tidak pantas mendapatkan jawabannya. Fasilitas apa ini, dan apa yang kamu lakukan 
di sini? " 

"I-Ini tempat untuk melatih manusia ..." 

"Melatih? Saya pikir ini adalah pasar budak. " 

Hansel berusaha keras menjelaskan tiga tahap Pasar Budak, termasuk bagaimana mereka 
menyingkirkan yang tidak cocok di Tahap Satu, lalu mengkondisikannya di Tahap Dua 
sebelum akhirnya menjadi 'barang dagangan' di Tahap Tiga. 

Raja Iblis mengembuskan asap dan menggelengkan kepalanya. "Menempatkan manusia 
dalam tingkatan ... Ini seperti peternakan." Ia mengenang bagaimana di peternakan sapi di 
Jepang, sapi diurutkan berdasarkan huruf dan angka, dimana A-5 menduduki peringkat 
tertinggi dan menjadi daging sapi yang berharga. Jadi, peringkat berapa anak itu? 

"I-Bocah itu masih di Tahap Satu... Kita punya banyak hal yang tidak berguna kekacauan, 
sungguh ... "Hansel terkekeh, seolah ingin menguji air, yang dibalas oleh Raja Iblis sambil 
terkekeh. Tepat saat Hansel menyeringai, berpikir bahwa dia mulai mencapai kesepakatan 
dengan pria itu ... Bagian belakang tangan Raja Iblis telah menabrak wajahnya. Hansel 
meringkuk karena sakit, hidungnya hancur. "Gheahh!" 
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"Merupakan hak prerogatif Anda untuk menentukan peringkat atau mengkategorikan 
manusia dan spesies lain semau Anda, tetapi merupakan hak prerogatif kami untuk 
menanggung taring kami sebagai pemberontakan 'sistem' Anda." 

"K-Kamu bajingan ...! Itu berhasil! " Menarik belati One-of-a-Kind-nya, Hansel bergerak 
untuk menikam perut Raja Iblis, yang secara alami dipantulkan oleh Assault Queller. Pisau 
itu terlempar dari tangan Hansel dan berbunyi saat terpental ke lantai. "Apa ... Dinding ini 
!?" 

"Tidak ada obat untuk keengganan untuk belajar. Satu-satunya yang pantas menghadapi 
saya adalah para pahlawan yang telah mengatasi semua kelemahan dan ketakutan mereka 
untuk memaksimalkan diri mereka sendiri. Anda bahkan tidak memegang lilin untuk 
mereka. " Dengan potongan cepat, Raja Iblis telah membalik punggung Hansel seperti 
katak. Serangan itu tidak mematikan, karena Raja Iblis masih memiliki beberapa 
pertanyaan dalam pikirannya. 

Meski begitu, Hansel mengalami kerusakan yang sangat parah. Dengan otaknya yang 
bergetar, dan penglihatannya yang kabur menyerangnya dengan mual, dia dengan berani 
berteriak. "Tunggu saja! The Hitungan Impaler akan segera tiba, dan-" 

Saat Hansel mencoba untuk berdiri, sebuah bayangan menyerbu ke arahnya. Tiba-tiba, ada 
sebilah pisau jauh di dalam kepala Hansel. 

"Apa?" sang Raja Iblis bergumam. 

"Heh heh heh ... Hah hah hah ...!" Kue terkekeh, belati Hansel di tangan. Ekspresinya tanpa 
kewarasan, benar-benar asing dengan tingkah lakunya yang biasa dan halus. Saat Raja Iblis 
menyaksikan, membeku, Cake mengeluarkan belati dan memasukkannya lagi. "Hya hah 
hah ha! Siapa yang tertawa sekarang, bajingan !? Saya telah memimpikan kesempatan 
seperti ini! Untuk berdarah, kepalamu, keparat, dengan, milik, milik, bodoh, pisau! " 

"Gahagh ... Ahagh ... Tunggu---" 

"Diam...! Nafasmu berbau seperti kotoran! Otakmu pasti penuh dengan itu, huh !? Aku akan 
mencabik-cabikmu, keparat! " Menjerit, Cake terus menusukkan belati ke wajah Hansel, 
mengangkangi dadanya. Saat dia menikamnya berulang kali, wajah, gaun, dan tangan Cake 
semuanya basah kuyup. Dia akhirnya berhenti setelah beberapa waktu, tampaknya terlalu 
lelah untuk mengangkat belati di lain waktu. "Bersetubuhlah di neraka, dasar noda." 

Sementara itu, Olgan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia bahkan tidak menyadari 
seluruh pertukaran, dan Raja Iblis sendiri benar-benar bingung. Pria apa yang tidak? (Ya 
ampun! Apakah anak ini memiliki kepribadian ganda !?) Gaunnya yang mengalir hanya 
menambah mengerikan situasi. Raja Iblis menyedot rokoknya dalam-dalam, diikuti dengan 
napas panjang termenung. "Aku tidak tahu apa yang mendorong semua itu, tapi bagaimana 
kalau kamu tenang ...?" 
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Oh. Kue tersentak dari linglung. Menyembunyikan belati di belakang punggungnya, dia 
turun dari tubuh Hansel dengan senyuman manis. "Aku... maafkan aku! Aku 
memperhatikan iblis yang mengerikan ini mencoba untuk menyakitimu, Tuan Raja Iblis, 
dan aku hanya ...! " 

"Bagiku kau tampak seperti iblis sejati ..." 

"Oh, sungguh mengerikan! Aku hanya memperhatikan keselamatanmu, Tuan Raja Iblis ... 
Tubuhku bergerak sendiri ... Oh, astaga ... " 

"Yah, selama tubuhmu--- Kamu pikir aku percaya omong kosong itu !? Siapa kamu, Ichiro 
Ogami !? " 

Terlepas dari pernyataan aneh Raja Iblis, Cake masih melekat pada ceritanya, karena wajah 
dan gaunnya tetap merah tua. Dia terlihat seperti karakter game horor. "A-aku bersumpah! 
Aku hanya peduli dengan keselamatanmu ... Oh ... Apa yang bisa aku lakukan untuk 
membantumu mempercayaiku, Tuan Raja Iblis ...? " 

"Maksudku, aku bisa membayangkan seberapa besar stres yang kau telah tertimbun ..." 
kata Raja Iblis, sambil mengisap asapnya lagi untuk menenangkan diri. Dia membayangkan 
bahwa ada orang yang akan meledak jika mereka telah disiksa oleh setan aneh itu sejak 
mereka masih kecil. Bahkan Raja Iblis sendiri telah menghantam iblis di perutnya, 
menggunakan dahinya sebagai asbak, menghancurkan hidungnya dengan bagian belakang 
kepalan tangan, dan melemparkan potongan gaya WWE untuk menjatuhkannya, semua 
pada pertemuan pertamanya dengan Iblis. Mengingat lamanya waktu yang harus 
dihabiskan masing-masing pihak dengan orang aneh itu, Raja Iblis adalah yang tidak masuk 
akal. "Kedengarannya hal-hal di atas sudah diselesaikan," katanya. Olgan, langkah 
selanjutnya. 

"Hah...? Oh, benar. " 

"Apakah kamu baru saja tidur?" 

"T-Tidak. Hanya tersesat dalam pikiranku, sedikit ... "Olgan menjawab, agak aneh. Dia 
merasa seperti dia masih dalam mimpi, entah bagaimana, saat dia menikmati sensasi 
sepasang tanduk yang bonafide di kepalanya. 

"Baik. Maka inilah waktunya untuk gangguan berikutnya. " Raja Iblis menyeringai jahat. 
Dengan mempertahankan Kastil Tanpa Tidur, arena terakhir Game, dia telah menjadi ahli 
pengepungan, dan dia tahu persis bagaimana membuat benteng runtuh. "Sudah lama sejak 
saya melihat pertunjukan yang bagus seperti ini." Dengan acuh tak acuh mengambil kedua 
gadis itu, Raja Iblis Bepergian Cepat di atas. Olgan yang biasanya bertengkar tetap diam, 
dan Cake tanpa terlihat memerah pipinya yang berlumuran darah. 

(Sekarang, ini adalah pesta ...) Raja Iblis melihat pintu masuk ke Retret dibanjiri dengan 
hibrida kera yang bekerja untuk mengkonfigurasi ulang formasi mereka. Mereka semua 
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tampak puas karena telah mengalahkan Hellions yang mereka benci. Semangat mereka 
sangat tinggi, bahkan, cukup sehingga Raja Iblis bisa merasakan panas dari pasukan 
monyet. 

Monkey Magic mendekatinya, menyeringai. "Kau sedikit terlambat, Dewa Kegelapan ... aku 
sudah mengurus ... Siapa itu?" Dia mengerutkan kening, melihat Cake bersimbah darah. Dia 
adalah pemandangan yang aneh untuk dilihat, bahkan untuk seorang Animadmiral. 

"Jangan khawatirkan dia. Apa maksudmu 'Dewa Kegelapan'? " 

"Kamu. Aku akan memanggilmu Dewa Palsu jika kamu tidak menyukainya. " 

"Dengan julukan bodoh ... Terserah. Anda membawa kotak kayu, bukan? " 

Pemimpin kera memberi isyarat dengan dagunya, dan salah satu monyetnya membawa 
kotak kayu, seperti yang diperintahkan Raja Iblis. "Sepertinya kamu setidaknya bisa 
menangani membawa barang." Raja Iblis berkomentar dan membuka kotak itu. Dia 
menghasilkan silinder dengan berbagai ukuran bersama dengan beberapa bola aneh. 

"Apa itu semua?" Tanya Sihir Monyet. Semacam ritual dewa palsu? 

"Ini adalah item yang disebut Fireworks. Gangguan terbaik yang pernah ada. " Ini adalah 
kembang api tegak, kembang api artisanal yang sama yang terkenal untuk menerangi langit 
musim panas Jepang, ukurannya mulai dari # 3 hingga # 30. "Anda memasukkan bola ke 
dalam silinder dan nyalakan sekring. Kemudian waktunya pesta. " Raja Iblis terkekeh. 

Namun, orang-orang lain di lapangan tidak tahu mengapa dia tertawa. "Aku tidak tahu apa 
yang kamu bicarakan." 

"Lebih baik aku menunjukkannya padamu. Ayo keluar. " Raja Iblis berjalan keluar, dan 
pemimpin kera dengan enggan mengikuti. Olgan diam-diam mengikuti, bertanya-tanya hal 
aneh apa yang Raja Iblis lakukan sekarang. Lalu Cake mengikuti, bersemangat tentang apa 
yang mungkin terjadi. 

Mereka melangkah keluar untuk menemukan bahwa matahari sudah terbenam, membuat 
pemandangan yang indah. Pesta itu disambut oleh Xiaoshou, yang menyaksikan mereka 
keluar dengan tatapan penasaran. 

"Apa yang terjadi, Mister Shadow?" 

"Aku akan membuatmu melakukan apa yang akan kulakukan, tapi di semua tempat." Raja 
Iblis memasukkan kembang api terkecil, # 3, ke dalam silinder, lalu menyeringai. 

Kembang api adalah item yang pernah ada di dalam game, tetapi tidak memiliki 
kemampuan merusak, atau efek khusus lainnya selain menarik pemain ke dalam pesta. 
Saat diluncurkan, kembang api akan memberi tahu semua pengguna yang masuk tentang 
lokasi tempat mereka ditembakkan. Notifikasi berlangsung sepuluh detik untuk # 3, dua 
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puluh detik untuk # 4, dan empat menit kekalahan untuk yang terbesar, # 30. Tanpa 
menimbulkan kerusakan apapun, item tersebut seringkali menimbulkan berbagai macam 
rumor di kalangan para pemain. Apakah ada harta karun yang langka? Apakah itu pertanda 
bantuan? Pemberitahuan tentang penyebaran chimera? Atau mungkin pemain bebek 
duduk? Bagaimanapun, sudah menjadi sifat manusia untuk tertarik padanya. Faktanya, 
para pemain telah berkumpul dengan mereka, menyebabkan perkelahian dan pertarungan 
royal, membuat area itu menjadi kekacauan dengan bantuan Tembakan dan Ledakan. Itu 
adalah item yang cocok untuk festival. 

"Mari perayaan dimulai." Raja Iblis meletakkan sisa silinder dengan jarak yang sama 
terpisah dan menyalakan sekering # 3. Saat semua orang menyaksikan dengan rasa ingin 
tahu, Raja Iblis diam-diam menjauh dan menutupi telinganya. Api di sekring merayap 
menuju silinder, berderak sepenuhnya. Tiba-tiba, cahaya bergerak ke atas, diikuti oleh 
ledakan yang menderu-deru, sebuah bunga neon raksasa bermekaran di langit. 

Ooh-ahhhhh! 

"Geheh!" 

Pemimpin kera dan kappa melompat ke suara gemuruh, dan hibrida kera lainnya mulai 
berlarian, semua rambut mereka di ujungnya. Mereka pasti mengira ledakan itu semacam 
mantra serangan. Olgan hanya menatap ke langit, dan menurut Cake langit itu cukup indah. 

"Seperti yang Anda lihat, ini menarik perhatian orang. Gangguan sempurna. " Raja Iblis 
menyalakan sekring ke # 4 dan melompat ke atap di atas pintu masuk retret, duduk bersila, 
dan menikmati asap. Dia telah mencetak tempat menonton utama. 

"Apa itu, Dewa Palsu !? Apa kau memanggil bencana dari Bintang Gelap !? " 

"Ha! Itu adalah bencana bagi beberapa pemain, harus saya akui. " Saat Raja Iblis tertawa, 
asap mengepul dari mulutnya, peluit tajam terdengar, menandakan peluncuran kembang 
api. Bunga neon lain mekar, lebih tinggi dari yang sebelumnya. Bahkan saat kera 
meringkuk karena dentuman yang menggelegar, mereka tidak bisa menahan mata mereka 
untuk tetap terpaku pada langit. Mereka melihat keindahan dalam bunga raksasa yang 
mekar dan menghilang sesaat. (Ini membawa kembali kenangan,) kenang Raja Iblis. (Ada 
kembang api setiap kali pemain menyerbu Kastil Tanpa Tidur, juga ... Mereka terus 
menembak lebih banyak, sampai ada 10.000 kembang api dalam semalam.) 
Mengembuskan asap lagi, Raja Iblis melemparkan Api Sodom untuk menyalakan sekering 
lain dengan presisi. Dengan beberapa ketukan di antaranya, Raja Iblis melemparkan belati 
yang menyala satu demi satu. A # 5, 6, dan 7 tembakan berurutan untuk memenuhi langit 
malam dengan kilatan cahaya. Lebih banyak kera mulai bersorak sekarang, daripada 
meringkuk. 

Ekspresi Cake mulai cerah saat dia menatap ke langit. Sepertinya dia melihat secercah 
sesuatu selain keindahan kembang api. (Raja Iblis ... Raja Iblis! Dia tidak nyata! Jika aku bisa 
menipu orang ini, aku bahkan bisa membuat Xenobia menyesali apa yang mereka lakukan!) 
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Dia tampak sangat gembira dan polos, sangat kontras dengan pikirannya. Rencana Cake 
terus membusuk saat # 8 mekar di langit. 

"Sekarang untuk senjata besar ... # 10, 20, 30 ... Hah?" Saat Raja Iblis dengan gembira 
melemparkan lebih banyak belati, Olgan melayang ke atap dan duduk di sampingnya tanpa 
sepatah kata pun. Untuk beberapa alasan, dia berpaling darinya, dan tampak hampir tidak 
puas. (Apakah hadiah itu terlalu kekanak-kanakan? Aku bisa memberinya perlengkapan 
yang lebih baik untuk melindungi kepalanya,) dia bertanya-tanya tanpa mengerti. Dia 
hanya melihat Devilish Horns sebagai aksesoris fashion tanpa kepraktisan apapun. Dia 
hanya menariknya keluar karena mereka menyebut tanduk. "Kamu sudah diam untuk 
sementara waktu. Kamu tidak suka tanduknya? " 

"Itu bukan pertanyaan yang adil ..." 

(Siapa yang tidak adil !?) Raja Iblis diam-diam mengerang, tapi Olgan menyembunyikan 
wajahnya, menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Dia tidak memiliki cara untuk 
mengetahui berapa berat yang dibawa sepasang tanduk untuk Firebrands, jadi mencapai 
pemahaman sepertinya tidak mungkin. (Aku tahu persis ...!) Raja Iblis memikirkan 
Kadsunowaki Tatekabuto,helm yang tampak menakutkan dari era feodal. Itu milik Honda 
Tadakatsu, seorang shogun yang berjuang dengan gagah berani sepanjang masanya, dan 
dipuji oleh Toyotomi Hideyoshi, yang akan segera menjadi bupati Jepang. "Honda 
Tadakatsu di timur adalah salah satu pejuang paling sengit di negeri ini," katanya. Helm 
tersebut, sesuai dengan namanya dalam bahasa Jepang, menggambarkan sepasang tanduk 
rusa yang mengesankan. Jika Raja Iblis menawarinya ini dulu, Olgan mungkin akan melihat 
wajahnya. "Baiklah, kalau begitu ... Aku punya helm ini---" Tepat saat Raja Iblis hendak 
menyarankannya, # 10 besar mekar di langit yang semakin gelap. Kembang api ini terbang 
tiga kali lebih tinggi dan mekar lima kali lebih besar. Bahkan Raja Iblis terpesona oleh 
cahaya yang berkilauan di surga. 

Menyaksikan bunga mekarnya dan gugur, Olgan bergumam pelan. "Tanduk ini adalah 
sesuatu yang selalu kuimpikan ... Aku tahu aku tidak punya kesempatan untuk 
mendapatkannya, tapi tetap tidak bisa menyerah." 

"Saya melihat..." 

"Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, Firebrands tidak akan pernah bisa 
menumbuhkan tanduk ... Lihat dengan siapa aku berbicara." 

(Pertama kali aku mendengarnya ...!) Raja Iblis menjadi cemas dengan fakta yang-lebih-
kau-tahu tentang biologi Firebrand ini. Dia teringat pada iblis bernama Karnaval, yang dia 
temui di Kota Suci. Iblis itu memiliki sepasang tanduk, yang dipatahkan oleh Raja Iblis 
dengan lemparan batu. 

"Mengapa kamu memberi saya tanduk ini ...?" 
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Raja Iblis menjawab pertanyaan Olgan dengan hamparan keheningan implisit, rokok di 
mulutnya. Dia putus asa memikirkan jawaban yang dapat diterima, sambil merasa lega 
bahwa dia tidak mencabut helm itu dari Jepang feodal. Ngomong-ngomong, helm tersebut 
memiliki Pertahanan 18 yang dikuasai. 

Dengan gravitas, Raja Iblis menjawab, "Itu bukan untuk saya katakan." Dia tampak seperti 
politisi dalam tinjauan etika. Dia menghindari jawaban langsung dengan segala cara. 

"Kamu menyuruhku untuk memutuskan? Lalu--- "A # 20 melayang ke udara, peluitnya 
memotong Olgan. Kembang api ini sangat besar, terbang 500 meter ke udara sebelum 
meledak menjadi diameter 480 meter. Kembang api yang luar biasa membuat Olgan, serta 
hibrida kera, terengah-engah. 

"Sekarang ... Ayo bersiap untuk langkah kita selanjutnya. Kurasa aku akan membawa anak 
itu ke Tempat Persembunyian, dulu. " Raja Iblis dengan cepat meninggalkan atap dalam 
upaya untuk menghindari pertanyaan terkait tanduk lebih lanjut. Dia melempar rokoknya 
ke asbak portabelnya dan mendekati pemimpin kera. Sekelompok kera-hibrida tumbuh di 
sekitar mereka, karena mereka tampaknya mengenali beberapa aspek ketuhanan dalam 
diri manusia ini. "Sekarang, aku ingin kamu menembakkan kembang api seperti ini di 
sekitar." Raja Iblis menghasilkan sembilan kotak kayu lagi dari kekosongan dan 
meletakkannya di tanah. Rencananya jelas: menyebabkan gangguan. "Berhati-hatilah saat 
menangani mereka. Tidak ada api di dekat mereka, "kata pria yang baru saja mengisap 
rokok itu. 

Geli dengan gagasan itu, pemimpin kera itu mengangguk. "Aku ikut, Dewa Palsu! Aku akan 
membuat bunga-bunga itu mekar di langit dan menakut-nakuti mereka! " 

"Aku tidak salah---" 

"Tidak adil, Pemimpin! Kami ingin masuk! " 

"Ooh-ah-ah-ah-ahhh!" 

"Ooh-ah! Seseorang bawakan saya beberapa monyet kotor! Mari minum untuk 
kemenangan kita! " 

Raja Iblis berjalan pergi, kelelahan karena hiruk pikuk kera, dan melangkah ke Cake. Dia 
hanya bisa tertawa sekarang melihat pakaiannya yang berlumuran darah. "Kamu harus 
menunggu kami di Tempat Persembunyian. Di sana juga ada bak mandi. Membersihkan." 

"Y-Ya, Pak! Aku akan sedikit malu ... Tapi aku akan membersihkanmu, Tuan Raja Iblis! " 

" Kamu orang yang butuh mandi. " Raja Iblis meraih tubuh Cake dan Perjalanan Cepat. 

Tak lama kemudian, # 30 terakhir menerangi langit. Itu telah terbang lebih dari 600 meter, 
setinggi Tokyo Skytree atau Menara Shanghai, dan hampir mencakup seluruh langit. Kera-
hibrida kewalahan dan melemparkan tangan mereka ke udara. Semua penindasan yang 
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mereka rasakan, kegembiraan saat menyerang balik Hellions, dan keindahan magis dari 
kembang api semuanya menyatu dalam ledakan kegembiraan. 

Di tengah kekacauan yang menderu-deru, Olgan menyaksikan kesan cahaya yang 
ditinggalkan kembang api di langit. "Aku harus memutuskan ...." gumamnya. 

Saat Olgan memikirkan sesuatu yang ambigu, Raja Iblis telah melompat ke Tempat 
Persembunyian dan mulai mengajak Cake tur. "Ini pemandian kayu cedar. Bersihkan 
semua darah itu. " 

"Cedar ... mandi ...!" Mata Cake berbinar saat melihat air panas untuk pertama kalinya 
setelah sekian lama. Dia biasa mandi di istananya, tapi itu tidak semenarik ini. Pemandian 
di kastil hanyalah ember logam besar yang berisi air, dipanaskan dengan Batu Mantra. 
Aroma yang berasal dari pohon cedar membuatnya menjadi bukti bahwa mandi ini akan 
menjadi pengalaman yang sama sekali berbeda. 

"Ada sabun di sana juga. Anda bisa mencuci pakaian Anda dengan itu. " Meskipun sabun 
biasa tidak akan mengeluarkan darah iblis, sabun yang dibuat dan dirancang oleh pria ini 
akan memungkinkannya. Itu sangat konyol sehingga berbatasan dengan industri. "Tetap di 
sini sampai kita kembali. Jangan tinggalkan tempat ini dalam keadaan apapun , "tegasnya. 
Dia tidak bisa menjamin keselamatannya jika dia berkeliaran saat dia tidak ada di sana. 

"Y-Ya, Pak ...! U-Um, Tuan Raja Iblis ...? " Cake memanggilnya, saat dia akan pergi. 

"Hm?" 

"Terima kasih banyak atas kebaikan Anda. Aku bersumpah demi seluruh Palma bahwa aku 
tidak akan pernah melupakan ini. " 

"Jangan khawatir tentang itu. Itu hanya kebetulan aku menemukanmu. " Raja Iblis 
Bepergian Cepat dan menghilang. 

Moda transportasi ajaibnya seharusnya adalah sebuah pemandangan yang menakjubkan 
dalam dirinya sendiri, tapi Cake sepertinya sudah terbiasa dengannya. Faktanya, dia sibuk 
memikirkan apa yang dia maksud dengan 'kebetulan'. (Kebetulan? Setelah dia menyerbu 
pasar Belphegor? Monster macam apa dia !?) Kalau dipikir-pikir, Cake menyadari bahwa 
keributan yang didengarnya dari Tahap Satu pasti juga perbuatan Raja Iblis. Tindakan itu 
jauh melampaui segala bentuk politik, tetapi deklarasi perang besar-besaran. 

(Lupakan, airnya semakin dingin!) Cake menarik gaunnya yang berlumuran darah dan 
menuangkan air panas ke tubuhnya, duduk di samping bak mandi di area cuci. Dia tidak 
bisa menggambarkan betapa enak rasanya jika dia mencoba. Kemudian, dia membersihkan 
setiap inci tubuhnya dengan sabun batang. Dia sangat kotor, bahkan di bawah darah, 
karena berada di lingkungan yang tidak higienis untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah 
benar-benar punya kesempatan untuk khawatir tentang betapa kotornya dia sebenarnya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Sabun ini luar biasa! Semuanya beres! " Dia mengusap wajah, rambut, tubuhnya ... dan 
semua kotorannya telah dibersihkan. Dia juga bisa merasakannya. Setelah menggosok 
tubuhnya secara menyeluruh, Cake menuangkan seember air panas ke kepalanya beberapa 
kali sebelum muncul seorang gadis bersih yang berkilau. "Heh, coba tebak siapa yang 
kembali?" Cake dengan percaya diri berbicara pada bayangannya di cermin. Meskipun 
salah satu efek mandi cedar membuat pengguna merasa dimanjakan, pengaruh ini tidak 
diragukan lagi didorong oleh temperamen alami Cake. Dia tenggelam sedalam bahu ke 
dalam bak mandi, dan perasaan yang tak terlukiskan mengalir dalam bentuk desahan. 
Airnya pas, tidak hangat atau terlalu panas. Pengalaman itu begitu mewah sehingga Cake 
merasa semua penderitaan yang dialaminya kini telah hanyut ke masa lalu. 

Setelah menikmati mandi sebentar, Cake mulai menghitung. (Apa yang harus dilakukan 
dulu ...?) Sebagai permulaan, dia harus kembali ke wilayah yang dihuni oleh manusia. Ini 
sudah tampak hampir mustahil dengan sendirinya, tetapi sepenuhnya mungkin jika dia 
tetap dengan Raja Iblis. Kemudian, dia ingin menghubungi teman lamanya. Ini juga tampak 
mudah selama dia bisa menangani masalah pertama. (Masalah sebenarnya adalah Leon ...) 
Roda penggeraknya berputar dengan cepat di benak Cake. Jika dia diberitahu bahwa dia 
telah dikurung, dan dipaksa untuk melayani Xenobia karena itu, tidak akan mudah bagi 
Cake untuk membuat kebenaran mencapai Leon. Tentunya, mereka mengambil setiap 
tindakan pencegahan untuk menyensor apapun informasi disampaikan kepadanya. Kue 
menggambarkan Beatrice yang cantik, yang disebut Penguasa Utara atau Singa Emas, serta 
Kongming, Penasihat Dingin-Es. (Xenobia ...) Kue menggeram dalam diam. Pada akhirnya, 
bagaimanapun, dia tidak bisa membantu tetapi mengakui kejeniusan jahat Kongming. 
Kalau dipikir-pikir, negara Cake jatuh karena salah satu skema Kongming demi satu, 
mendapatkan kemenangan yang signifikan di medan perang, tetapi secara praktis mengeja 
kematian mereka sendiri pada akhirnya. Banyak negara sepanjang sejarah telah 
meninggalkan dan menilai pahlawan pada masanya. Tentu saja, sebagian besar negara itu 
hancur. (Hentikan saja ... Sebaiknya aku istirahat sebentar, sekali ...) Mengontrol pikiran 
jahat yang menggelegak di benaknya, Cake tenggelam lebih jauh ke dalam bak mandi kayu 
cedar untuk sepenuhnya menikmatinya. 

Sensasi mewah memberinya sedikit ketenangan pikiran, saat dia teringat pada seseorang 
yang aneh. "Bertanya-tanya bagaimana keadaan pria itu ..." Dia memikirkan pria paruh 
baya introvert dari Tahap Satu dan terkekeh. Dia menghibur hanya untuk menonton. "Yah, 
tebak dia masih hidup jika dia beruntung ... Mati jika tidak." Bahkan saat Cake 
menggumamkan itu pada dirinya sendiri, dia tidak bisa tidak mengingat mata pria itu 
bersinar dengan perhatian yang tulus padanya. Kue membenamkan wajahnya ke dalam 
bak mandi. "Ugh, ayo! Kenapa aku harus mengingat pria kecil yang kotor itu saat aku 
mandi!? Kalahkan itu, bodoh! " Dengan cipratan keras, Cake menyandarkan bagian 
belakang kepalanya ke tepi bak cedar, dan mengapung di permukaan. Sekarang dia 
memikirkan sosok hitam pekat yang menyebabkan semua perubahan ini. "Raja Iblis ... 
Kupikir dia hanya ada dalam mitos dan dongeng ... "Apa lagi yang bisa dia katakan tentang 
dia daripada dia yang tidak bisa dipercaya. (Aku harus menyalakan api di bawah pantat 
monster itu, entah bagaimana ... Sepertinya dia tidak akan jatuh cinta pada apapunfemme 
fatale omong kosong. Untuk apa dia di dalamnya? Bunga-bunga di langit itu, meskipun ...) 
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Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Cake memiliki kemewahan memikirkan 
pikiran-pikiran sepele. Mungkin itu sifatnya mandi air panas yang bagus. 

Saat Cake menghabiskan beberapa saat dalam kebahagiaan, seorang gadis lain dengan 
marah menatap ke langit. "Ayo!" dia merengek. Itu Akane, bersembunyi di suatu tempat di 
wilayah Hellion. Dia menyaksikan kembang api menyala di langit dan menghilang, satu 
demi satu. "Saat aku tidak ada, kalian pergi dan lakukan sesuatu yang keren! Itulah yang 
saya bicarakan, Hakuto! " Dia menginjak tanah, terlihat kesal karena ditinggalkan. "Lihat 
saja, kamu akan menyesal ketika aku mendapatkan harta sebesar itu!" Akane menyindir 
dan berbaur dalam malam. Dia sendiri seperti kembang api, muncul dan menghilang ke 
dalam kegelapan. 

Undangan 

------Benteng Belphegor, Wilayah Hellion. 

Seorang Messenger sedang berlutut di ruang tahta, membuat berbagai laporan. Raja 
tampak bosan dengan mereka semua, pikirannya melayang ke mana-mana. "Cukup. Jika 
monyet ingin membuat keributan, biarkan saja. " Meskipun tanahnya sendiri digeledah, dia 
tampak sama sekali tidak tertarik dan tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Meskipun 
menjadi 'raja', dia menyalahgunakan kebebasannya sampai-sampai melambangkan 
Kemalasan. 

Ini membuat hal-hal agak menantang bagi mereka yang melaporkan kejadian kepadanya. 
"T-Tapi, mereka telah melewati perbatasan, menyebabkan kerusakan dalam perjalanan ke 
Tahap Dua ..." 

Raja mengusir Utusan Tuhan seolah-olah dia sedang mengusir seekor anjing dan merosot 
ke singgasananya dengan seluruh tubuhnya. Setelah Utusan meninggalkan ruangan, 
keheningan kembali ke ruang tahta. Ruangan itu biasanya dipenuhi wanita-wanita mesum 
dari berbagai spesies, tetapi satu-satunya yang tersisa sekarang adalah Lamia. Tubuh 
bagian atasnya adalah wanita dengan bentuk yang berbahaya, dan tubuh bagian bawahnya 
adalah ular yang ganas. Lamia biasanya sangat cerdas, dan sering disimpan untuk peran 
kesekretariatan di wilayah Hellion. 

"Apakah kamu yakin, Rajaku?" 

"Jika pasar hancur, saya akan membangunnya kembali." 

Lamia segera memahami dari jawaban singkat raja bahwa dia tidak apatis atau malas. 
Faktanya, raja sangat tertarik. Kebanyakan Grand Devils mementingkan diri sendiri, yang 
membuat mereka terus terang dengan cara tertentu. Mereka jujur tentang keinginan 
mereka sendiri. "Pikirkan tentang itu. Sayangku, sayang, kegagalan seorang putri berusaha 
mati-matian menusuk punggungku. Apa keributan kecil di negeri ini dibandingkan dengan 
peristiwa besar itu? " 
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"Ya yang Mulia..." 

"Putriku tersayang, yang biasa menangis dan mengemis, takut padaku. Kulitnya terbakar, 
tanpa indera perasa atau suhu ... Putriku tersayang yang tidak pernah bisa menumbuhkan 
satu tanduk pun, yang akhirnya melarikan diri ke bangsa manusia ... "Raja itu sangat 
cerewet, yang menimbulkan desahan tersembunyi dari Lamia. Dia tahu bahwa begitu raja 
asyik dengan sesuatu, dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. "Putri kecil saya yang 
ketakutan tidak bisa membuat keputusan itu sendiri. Di situlah peran kera. Mereka sangat 
membenci saya, di antara semua hibrida rendahan. " 

Perjanjian damai telah dilanggar. Lamia membenarkan yang sudah jelas. 

"Kera kemungkinan besar akan membuat kekacauan di seluruh negeri saya. Dendam 
mereka akan memungkinkan mereka menyerang dengan ganas dan tanpa syarat. Saya akan 
mengerahkan pasukan saya untuk menekan kerusuhan, membiarkan pertahanan kastil 
turun. Bagaimana menjadi. " 

Lamia tidak tahu apakah raja memuji lawan-lawannya atau menghina mereka. Untuk 
mendesak raja untuk membuat keputusan, dia angkat bicara. "Jika jalan mereka jelas, 
haruskah kita membentengi kastil---" 

"Tidak, sebarkan tentara sesuai rencana. Namun, kami mengirim mereka ke perbatasan 
wilayah tetangga. Jangan biarkan Envy atau Pride merusak kesenangan. " 

"Jika saya boleh, Yang Mulia, itu ..." Terlalu nyaman bagi musuh , dia hampir berkata. Raja 
sedang membangun situasi yang diharapkan para penyerang dengan menahan keributan di 
dalam wilayah itu sendiri dan mengalihkan pasukan dari ibukota. Keyakinan Belphegor 
berlebihan, tapi pasti dijamin. Jika Grand Devil ini memiliki ambisi atau kesungguhan apa 
pun, dia akan menguasai keseluruhan wilayah Hellion sejak lama. 

"Dia melakukannya dengan baik untuk memilih dan mendaftarkan kera, tapi ada satu hal 
..." 

"Ada apa, Yang Mulia?" 

Kera tidak bisa membunuhku. Belphegor, dalam banyak kesempatan, hanya berjalan ke 
Animania dan menginjak-injak Anima untuk olahraga. Spesies yang paling menderita dari 
perjalanan berburu adalah hibrida kera. "Putriku yang berhati-hati tidak akan menahan 
taringnya di punggung yang lemah. Sekarang ini teka-teki yang cukup ... "Belphegor 
bersandar ke sandaran tangan tahtanya, tenggelam dalam kontemplasi yang dalam. 
Meskipun tanahnya dirusak oleh penjajah, pikirannya terfokus pada pemecahan teka-teki 
yang sulit ini. 

Kemudian, suara bisa terdengar dari jauh. Suara itu datang lagi, diikuti oleh yang lain. 
Belphegor bergegas ke jendela dan menatap ke kejauhan menuju sumber suara itu. 
"Sekarang ini...!" Dia melihat bunga-bunga raksasa berkilauan di langit di kejauhan, dan 
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Belphegor menjadi tak bergerak seperti patung, bertanya-tanya apa artinya. Dia tidak bisa 
menyangkal betapa cantiknya mereka. "Melihat! Putriku tersayang meneleponku! 
Mengundang ku! Ah, dia berkolusi dengan seseorang yang lebih pintar dari kera! Menarik 
perhatian saya? Impresif!" teriak raja, sangat bersemangat. Dia menikmati gemuruh 
ledakan itu. Sementara itu, Hellion di dalam wilayahnya tidak berbagi sentimen itu. Mereka 
benar-benar bingung tentang arti suara itu atau jenis sihir apa mereka. 

Dalam upaya untuk meredam kegembiraan raja, Lamia dengan hati-hati bertanya, 
"Akankah Yang Mulia melakukan perjalanan ke negeri itu? Jika Count mendengar kabar itu, 
dia pasti punya beberapa pilihan kata untuk dikatakan. " 

Raja tiba-tiba tampak tidak tertarik dan dengan malas merosot kembali ke singgasana. 
Karena musuhnya menarik perhatiannya, mudah untuk membayangkan bahwa semacam 
jebakan akan menunggunya di sana. Menyadari masuk ke dalam jebakan bukanlah tanda 
keberanian, tapi kebodohan, dan Lamia berusaha meyakinkannya tentang hal ini. Dia lebih 
aman di kastil berlapis besi. 

"Cukup," kata raja. "Kirim tentara untuk tinggal di perbatasan. Jika kita memperkuat 
pertahanan kastil di atas semua ini, putri tersayang mungkin menyerah dan pergi. " Kata-
kata raja disambut dengan busur diam oleh Lamia dan dia pindah untuk meninggalkan 
ruang tahta untuk melaksanakan perintah raja. Dia tampak puas bahwa dia telah 
memutuskan untuk tidak melakukan skenario terburuk untuk terjun langsung ke 
perangkap musuh. "Aneh bahwa dia mengejar Pasar Budak ... Apakah dia merasa kasihan 
karena tinggal di tanah manusia?" Raja terus bergumam pada dirinya sendiri saat Lamia 
menutup pintu saat dia keluar. Dia tidak bisa menahan senyumnya saat melihat sikap 
kekanak-kanakan Belphegor. Meskipun dia adalah raja yang bermasalah dalam banyak hal, 
dia tidak bisa tidak memujanya. 

------Sekitar Tahap Tiga, di dalam wilayah Belphegor. 

Hutan lebat dan teduh serta pegunungan yang menakutkan dengan banyak gua terbentang 
di seluruh negeri. Raja Iblis dan Olgan tiba di sebuah danau berair gelap dan beristirahat 
untuk pertama kalinya di malam hari. Mereka telah melewati beberapa kota di sepanjang 
jalan yang tampaknya berbeda dari kota manusia hanya dalam arsitekturnya yang unik. 
Raja Iblis mencoret-coret buku catatannya dengan penuh minat saat mengamatinya. 
Tulisannya ada di mana-mana, di antara kode dan daftar belanjaan yang disusun dengan 
tergesa-gesa. Tidak ada yang bisa memecahkan cakaran ini kecuali dia. "Saya melihat. 
Monster berukuran sedang hidup di kota, tetapi spesies kecil seperti goblin hidup di gua, 
sementara spesies yang lebih besar hidup di pegunungan. Iblis dengan status tinggi tinggal 
di rumah besar dan kastil yang membuat para bangsawan manusia merasa malu ... "Saat 
Raja Iblis bergumam pada dirinya sendiri, suara gemuruh yang mengguncang sesekali 
bergemuruh di seluruh negeri. Langit cerah setiap kali meledak. Raja Iblis tertawa geli. 

"Kamu tampak sangat ceria," kata Olgan, dalam suasana hati yang baik. Dia melayang di 
udara saat mereka berbicara, mengintip ke dalam buku catatannya melalui bahu Raja Iblis. 
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"Kembang api itu bagus. Pasti salah satu hal langka dalam hidup yang tidak pernah menjadi 
tua. " 

"Uh huh." 

"Mereka mungkin penemuan yang menyaingi karya seni bersejarah dan simfoni abadi." 

"Apakah begitu?" 

"Justru karena mereka hanya bertahan sesaat tanpa... Uh, hm. Baik." Raja Iblis terdiam, 
memperhatikan Olgan dari jarak dekat yang mencurigakan. 

Dia tampak sangat senang dengan Devilish Horns. Dia mengeluarkan bedaknya setiap 
menit, melihat tanduk di pantulan dan tersenyum atau menggumamkan sesuatu. 
Sementara Raja Iblis secara samar-samar mengetahui berapa banyak bobot dan rasa 
hormat yang dibawa tanduk untuk Olgan, dia masih berjuang untuk melihat mengapa. 
Seperti halnya dengan Bucket yang dia dirikan di desa Rabbi, dia tidak tahu apa yang harus 
dilakukan ketika sesuatu yang praktis tidak bernilai dari dunia ciptaannya secara tak 
terduga sangat dihormati di sini. Untuk alasan yang sama, ketika dia menjual Cangkir Teh 
atau Kotak Musik untuk mendapatkan uang, dia senang, tetapi sangat terkejut ketika 
McBonald membayar harga selangit untuk mereka. 

(Aku ingin tahu apakah Tron juga menginginkan tanduk ...?) Dia adalah seorang Firebrand, 
seperti Olgan. Sejauh yang Raja Iblis tahu, Tron tidak menginginkan sesuatu seperti itu, 
hanya lingkungan tempat dia bisa hidup dengan damai. (Maksudku, dia masih anak-anak ... 
Kurasa seorang anak akan memiliki reaksi yang berbeda dari orang dewasa jika mereka 
berdua menemukan barang yang sangat mahal.) 

Lalu, Olgan mengintip ke wajahnya. Matanya tenang, yang entah bagaimana membuat Raja 
Iblis tidak nyaman. Dia telah memberi Raja Iblis kesan berdarah dingin pada awalnya, 
tetapi sekarang tampak sangat nyaman dengannya. "Apa yang salah? Tidak ada lagi 
obrolan? " 

"Maksudnya apa...?" 

"Ceritamu seringkali membingungkan dan tidak jelas, tapi itu seperti dongeng dari negeri 
yang jauh. Saya tidak keberatan mereka. Mereka mengingatkan saya pada buku bergambar 
yang pernah saya baca dulu. " 

"Sebuah buku bergambar, dari semua hal ..." Hal pertama yang terlintas di benak Raja Iblis 
adalah buku anak-anak Petualangan Spot the Destroyer-Dog yang pernah Aku tunjukkan 
padanya. Itu adalah jenis media terakhir yang dia inginkan agar ucapannya dikategorikan. 

"Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, Raja Iblis." 

"Hm ...?" 
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"Hubungan macam apa yang Anda miliki dengan orang di Alam Ilahi?" 

(Alam Ilahi? Kuil itu ...?) Mereka tidak memiliki hubungan, sejauh yang diketahui Raja Iblis. 
Dia hanya pernah mendengarnya berbicara, dan hampir tidak pernah melihatnya sekilas. 
Tidak ada. Apa lagi yang bisa dia katakan? 

"Tidak yakin aku percaya padamu. Dia menjamin Anda dan memobilisasi kera. Pasti ada 
semacam hubungan di sana. " 

"Aku bahkan tidak tahu apakah itu dia ... Tapi sepertinya kamu tahu siapa dia." Sementara 
dia ingat bahwa suara itu samar-samar feminin, dia hampir tidak bisa yakin tanpa 
melihatnya. 

Olgan dengan penuh rasa ingin tahu menatap wajah Raja Iblis untuk beberapa saat, 
sebelum menjawab dengan enggan. "Dia adalah rubah mistis yang telah membela Animania 
sejak dulu. Dia juga disebut Binatang Primal. " 

"Binatang Primal? Kedengarannya anime. " 

"Ani... aku? Bagaimanapun, dikatakan bahwa dia menciptakan Yang Ilahi Alam, penghalang, 
untuk melindungi negaranya. Anima memujanya seperti seorang dewi. " 

"Sebuah pembatas? Tempat itu benar-benar hancur menjadi ... "Raja Iblis terkekeh, 
mengingat bagaimana iblis bernama Kale telah menyusup ke dalam alam mereka. 'Binatang 
Primal' hampir tidak bisa bergerak, apalagi melindungi tempat itu. 

"Itu benar. Saya pernah mendengarnya akhir-akhir ini --- selama beberapa abad terakhir, 
maksud saya --- penghalang tersebut secara bertahap melemah. " 

"Saya melihat. Saya rasa saya telah memahami banyak hal ... Tapi jawaban saya tidak 
berubah. " Raja Iblis hanya menemukan tempat itu. Satu-satunya hal yang dia ingat lakukan 
adalah menendang, menampar, dan mengejek bocah Kale itu. Dia praktis menganggapnya 
sebagai drive-by. 

"Apa kamu yakin akan hal itu? Anak-anaknya juga sangat menyayangimu. Tidak, biarkan 
aku terus terang. Apakah Anda ayah mereka? " 

"Seolah-olah! Sudah kubilang, aku lajang dan bebas! " Raja Iblis menggumamkan beberapa 
kutukan dan menyalakan rokoknya. Faktanya, Hakuto Kunai berusia 45 tahun, cukup tua 
untuk menikah. 

"Kalau begitu tatap mataku dan katakan bahwa kamu bukan ayah mereka." 

"Seberapa besar keinginanmu untuk membuatku menjadi pria yang sudah menikah?" 

"Tidak, tunggu. Lihatlah tandukku. " Olgan dengan hati-hati menarik kerudungnya kembali. 
Dia tersipu, untuk beberapa alasan, dan terlihat agak malu. 
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"Mengapa saya harus membela diri dari tuduhan bodoh? Menatap sepasang tanduk, tidak 
kurang ...! " 

"Kamu tidak bisa melakukannya? Anda mengakuinya? Akui." 

Pertanyaan Olgan diinterupsi oleh suara pelan. "Akhirnya kita bertemu lagi, Naga ..." 

Keduanya berbalik untuk menemukan kelelawar tergantung di cabang pohon, dan Olgan 
melompat ke depan Raja Iblis seolah untuk melindunginya. Kelelawar yang tak terhitung 
jumlahnya berkumpul di atas pohon, menekan bersama dan membentuk siluet yang 
berubah menjadi iblis. 

"Aku ingin melakukan ini lebih cepat, tapi wilayah itu agak terlalu padat sampai sekarang 
..." 

(Itu ...) Raja Iblis diam-diam mengerang, melihat iblis yang muncul. Itu adalah iblis 
peringkat tinggi Allit, yang telah bertarung dengan Zero di Kota Suci. Penampilannya 
seperti pangeran seperti biasanya, cukup tampan bahkan untuk ditatap oleh pria. Pada saat 
yang sama, Raja Iblis merasakan detak jantung yang kuat, seolah jantung kedua di dadanya 
baru saja terbangun. 

Olgan menatap iblis itu ke bawah, tampak waspada. Duke of Darkness ... Apa yang kamu 
inginkan? 

"Apa yang saya inginkan ...?" Allit menutup matanya dan tersenyum tipis. Ada hal lain. "Ini 
masalah sepele, tapi aku ingat bahwa wanita dengan armor elemen Suci adalah 
partnermu." 

"Mynk? Aku benci membocorkannya padamu, tapi dia tidak ada di sini. " 

"Bolehkah saya meminta Anda untuk menyampaikan permintaan maaf?" Allit berkata, 
sambil tetap menutup matanya. "... Untuk bermain dengannya sampai dia bangkrut." 

Ekspresi Olgan berubah menjadi buas. "Kamu...!" 

Sementara itu, Raja Iblis mengambil nafas panjang dari rokoknya, mencoba yang terbaik 
untuk tetap tenang. Sejak dia melihat iblis ini, beberapa sensasi yang tidak diketahui telah 
mengental di perutnya, semakin mempercepat jantungnya. (Persetan ...!?) Itu gembira. 
Sukacita yang mengamuk dan penuh kekerasan. Raja Iblis diam-diam membalikkan 
punggungnya dan menyaksikan air danau yang gelap dan tenang saat dia mendengarkan 
percakapan di belakang mereka. 

"Kamu ingin pergi ke Mynk, kamu melewati aku," kata Olgan. 

"Kamu salah," balas Allit. "Aku tidak ingin mendekati semut bipedal yang aneh itu. Selain 
itu, berdarah campuran kotor sepertimu ... Oh? " Mata merah Allit berbinar karena terkejut. 
Olgan menelan ludah, saat ketegangan mengental di udara. 
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"Mengherankan. Sebuah api dengan tanduk ...? " Allit melirik punggung Raja Iblis dan 
dengan anggun mengangguk, seolah-olah dia yakin akan sesuatu. "Saya minta maaf atas 
komentar itu. Rupanya, Anda telah menjadi salah satu dari kami. " Allit meminta maaf 
dengan tulus, dengan tangan di dadanya. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi kepala 
Olgan sekarang memiliki sepasang tanduk yang bonafide. Tidak mungkin Allit berani 
menghina sifatnya lebih lama lagi. Mengolok-olok tanduk setan mirip dengan meludahi 
wajahnya sendiri. "Faktanya, mereka cantik ... Mereka tidak hanya memancarkan 
ketidakmampuan didekati, tapi kekuatan kuat seperti itu mengingatkanku pada 
Salamander." 

"Hmph ..." Olgan berusaha mempertahankan ekspresi tegasnya, tapi dia tidak bisa menahan 
diri untuk tidak mengerutkan sudut bibirnya pada pujian tanpa pamrih dari Allit, yang 
secara luas dikenal sebagai Duke of Darkness. Jika dia melihatnya seperti ini, dia pasti 
muncul sebagai ancaman bagi Hellions lain juga. 

"Aku punya pertanyaan lain untuk ditanyakan padamu ... Naga?" 

"Naga?" Olgan tidak dapat menyadari bahwa Raja Iblis sedang dipanggil sebagai 'Naga', 
karena keduanya sangat tidak berhubungan. 

(Sialan! Apa-apaan ini ...!?) Raja Iblis terus menyeret dari rokok ke mulutnya tanpa sepatah 
kata pun. Biasanya, ini akan membantu menjernihkan pikirannya dan menenangkan 
sarafnya. (Hal ini tidak mereda ...) Sensasi riuh mulai berjabat tangan dan rokok di 
dalamnya. Khawatir dia akan kehilangan kendali, Raja Iblis akhirnya beralih ke iblis. "Kalau 
begitu, kau ada hubungannya denganku? Mari kita cari tempat yang tepat untuk berbicara. 
" 

"Oh, aku mengharapkan sedikit perlawanan ... Berani. Izinkan saya untuk mengundang 
Anda ke rumah saya yang sederhana. " 

Raja Iblis mengangguk dan melemparkan rokok itu ke asbak portabelnya. Dia lebih suka 
pergi ke tempat lain daripada menyuruh iblis mengatakan sesuatu yang dia tidak ingin 
Olgan dengar. 

Tentu saja, Olgan hanya melihat bendera merah. "Bicaralah padaku sebentar, Raja Iblis. 
Mengikuti dia kembali ke sarangnya? Itu bunuh diri. " 

"Jangan khawatir tentang itu. Anda menuju ke kastil, seperti yang direncanakan. Akane 
akan menghubungi ... Dia harus, terutama untuk mencari tahu mengapa aku tidak 
bersamamu. Tunggu aku bersamanya. " Raja Iblis berjalan ke Allit. Dia mendengar Olgan 
mengatakan sesuatu seperti yang dia lakukan, tapi dia tidak bisa memahaminya. 
Jantungnya hanya berdegup kencang, pandangannya menjadi merah ... Seolah-olah dia 
sedang mengantisipasi bel di atas ring. 

"Aku sudah menunggu hari ini ... Ini adalah kejutan yang menyenangkan bahwa kamu 
berbagi sentimen." 
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"Apakah kita akan pergi atau tidak?" 

"Maaf. Suatu kehormatan untuk menyambut Naga ke manor saya ... " 

Banyak kelopak mawar hitam muncul di sekitar kaki Allit, masing-masing berubah menjadi 
kelelawar. Pusaran kelelawar naik dan menelan keduanya, dan mereka menghilang. 

Ditinggal sendirian, Olgan mengomel. "Apa yang dia pikirkan, mengikuti Duke of Darkness 
ke istananya ...!?" Itu jelas jebakan, tapi Raja Iblis bukanlah tipe yang mengindahkan 
nasihat yang tidak diminta. Olgan berpikir bahwa dia telah memberinya berbagai 
peringatan dan penjelasan tentang berbagai hal selama perjalanan mereka bersama, tetapi 
Raja Iblis tidak pernah menyimpang dari bertindak persis sesuai dengan nalurinya. Dia 
tidak pernah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, dan menginjak-injak apapun 
yang menghalangi jalannya, jebakan atau tidak, tanpa ragu-ragu. Itu sangat mengingatkan 
pada mitos pemberontak, yang berperang melawan surga sampai dia diasingkan. 

(Aku tidak akan pernah bisa seperti itu, tidak peduli seberapa kuat aku menjadi ...) Olgan 
mau tidak mau membandingkan gaya hidupnya dengan gaya hidupnya. Dia telah 
menyembunyikan ras aslinya dengan banyak item sihir begitu lama, menyatu dengan 
masyarakat manusia. Hidupnya dijalani dalam pelarian, takut diserang ayahnya. Bahkan 
ketika dia telah naik melalui peringkat petualang ke puncak S-Rank, bahkan mendapatkan 
gelar Pemain Bintang, hidupnya sendiri tidak berubah. Dia selalu takut pada bayangan di 
tikungan, menghindari kontak yang tidak perlu dengan orang lain untuk melindungi 
identitasnya dan bepergian dari satu kota ke kota lain, selalu memastikan untuk tidak tetap 
di tempat yang sama. 

(Tentu saja, tidak ada yang berubah. Saya tidak pernah mencoba untuk melawan akar 
masalahnya dan hanya melarikan diri ...) Dia selalu berpaling dari perkelahian dan 
kenyataan yang tidak menguntungkan, memberikan dirinya alasan bahwa dia telah 
'tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. ' Tidak mungkin ini akan menghasilkan perubahan 
yang dia rindukan. (Tapi sekarang tidak lagi ...) Telah terjadi perubahan yang jelas dalam 
dirinya. Raungan bisa terdengar di kejauhan, dan cahaya redup menerangi danau yang 
gelap untuk sesaat. Melihat dirinya dalam refleksi, Olgan mendapatkan kembali 
kepercayaan dirinya. Dia tidak melihat Firebrand di sana, kecuali iblis yang bonafide, 
tanduk yang tidak menyenangkan, dan semuanya. (Tidak ada lagi 'suatu hari nanti' ... Hari 
ini ketika aku memutarnya!) Dengan tekad yang teguh, Olgan terbang langsung menuju 
kastil. Sebuah ledakan ledakan bergema di langit malam, kadang-kadang menerangi seperti 
semburan sinar matahari. 
 ------ Rumah keluarga Allit, Hellion Territory. 

Di dalam hutan gelap yang gelap dekat Alam Ilahi, berdiri kediaman Allit, diam-diam 
menjulang. Hutan membiarkan cahaya masuk sangat sedikit, bahkan pada siang hari, dan 
bahkan Hellbeasts yang paling sederhana pun tidak berani mendekatinya. Sudah 
ditanamkan ke dalam tulang mereka betapa menakutkannya keberadaan tuan rumah itu. 
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(Hmph. Ini praktis Perjalanan Cepat ...) Raja Iblis membuka matanya untuk menemukan 
dirinya di taman yang elegan. Meskipun malam hari, area itu diterangi dengan lampu 
taman dari Batu Mantra Cahaya, beberapa di antaranya bersinar dengan cahaya merah atau 
biru. Mereka tidak glamor seperti lampu Natal, melainkan mistis dan tenang. 

"Saya ingin menawarkan segelas anggur ... Apakah Anda akan tetap seperti Anda?" 

"Seperti aku ...?" 

"Tidak ada implikasi. Kamu sangat tenang seperti kamu, tapi aku lebih suka kamu yang 
kasar . " Allit berbalik ke meja yang ditata di taman dan mengambil sebotol anggur sebelum 
menuangkan segelas. Dia mengisinya sekitar sepertiga bagian atas, memutar seluruh gelas. 
Perilakunya, serta peralatan makan dan dekorasinya, memancarkan keanggunan. 

Sejujurnya, Raja Iblis diintimidasi. (Yah, sifat rendah hati orang ini ...) Akira Ono tidak 
menyukai individu atau lingkungan yang tegang. Dia sudah tahu bahwa semua dekorasi 
dan perlengkapan Allit sangat mahal, yang akan mengalihkan perhatiannya dari sekadar 
menikmati minuman. (Semuanya disatukan dengan baik, saya akan memberinya itu ...) Raja 
Iblis tidak bisa membantu tetapi terkesan dengan hal itu, setidaknya. Meja kayu yang 
mewah, kursi yang dihias dengan hiasan, anggur yang jelas langka, dan gelas yang indah ... 
keseluruhan taman sepertinya cocok dengan iblis di hadapannya seperti pelayan yang 
patuh. 

Allit duduk di kursi dan menyilangkan kaki. "Aku punya beberapa pertanyaan untukmu ..." 
dia memulai, menikmati aroma gelas anggurnya, memutarnya. Iblis ini membuat 
pemandangan yang paling megah menjadi indah. "Yang terpenting, niatmu untuk 
menyebut dirimu Raja Iblis pada satu waktu dan Dragonborn di waktu lain." 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Raja Iblis dengan berani menjatuhkan dirinya 
ke kursi lain dan menyilangkan kakinya sebelum menyalakan rokok lagi. Detak jantungnya 
yang cepat telah mereda di beberapa titik. 

"Tidak perlu berpura-pura di sini. Yang kuat cenderung datang dalam berbagai bentuk ... 
Bukan berarti salah satu dari mereka dapat beralih di antara seluruh kehidupan seperti 
Anda. " Allit, misalnya, mengubah wujudnya sesuai kebutuhan antara wujud mirip 
vampirnya, wujud terbang kelelawar raksasa, dan bentuk Hellbeast hitam pekat yang 
dimaksudkan untuk menyerang. Dalam pengertian itu, dia mengerti bagaimana rasanya 
mengubah penampilan seseorang untuk acara itu. 

"Saya hanyalah diri saya sendiri. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. " Masih 
menghindari pertanyaan itu, Demon Lord Taste Menguji gelas di tangannya. Cahaya putih 
memancar darinya, menandakan bahwa tidak ada racun di dalam cairan. 

"Garis keturunan saya dapat ditelusuri kembali ke Original, yang jarang terjadi pada 
vampir. Itu membuat saya sangat peka terhadap aroma dan energi. Terlebih lagi, kamu 
memiliki warna yang sama dengan naga. " 
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"Warna...?" ulang Raja Iblis, mengenali kalimat itu. Tron pernah mengatakan sesuatu 
seperti itu. 

"Pada kesempatan langka, saya tidak bisa membantu tetapi mendapatkan beberapa 
kekuatan dari mereka yang saya makan. Saya akan menggambarkannya sebagai imitasi 
kelas dua. Tidak semua kekuatan mereka terbawa. " 

Raja Iblis mengingat bagaimana Tron menggambarkan kekuatannya: melihat warna jiwa 
seseorang dan membaca emosi dan pikiran mereka dari warna itu. Dia melemparkan 
segelas anggur yang telah dituangkan Allit ke tenggorokannya, menjadi semakin ceroboh. 
"Begitu? Bagaimana jika kita memiliki warna yang sama? " Dengan berani, Raja Iblis meraih 
botol itu dan menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri. Dia ingat bagaimana Allit 
memakan darah Tron selama pertempuran di Kota Suci. Rupanya, tidak ada cara untuk 
keluar dari hal ini. Dia menggulung gelas anggur kedua ke lidahnya dan dengan menantang 
mengembuskan asap putih. 

"Izinkan saya untuk mempresentasikan hipotesis saya ... Anda adalah Dragonborn lainnya, 
yang diperintahkan secara rahasia oleh Naga untuk mengumpulkan informasi tentang 
negara tetangga." 

"Lainnya, ya ...?" Raja Iblis menghembuskan lebih banyak asap tanpa banyak ekspresi. Dia 
menganggap Zero tidak lebih dari bosozoku , apalagi Dragonborn. 

"Kamu berkeliling melenyapkan Neraka yang kamu temui, sambil menyebut dirimu Raja 
Iblis dalam bentuk lain untuk menabur benih keraguan di antara kita, untuk membagi ras 
kita. Banyak yang masih merindukan kembalinya Lucifer. " Seperti yang ditunjukkan Allit, 
Raja Iblis telah melawan para pemuja setan, dan menghancurkan setiap iblis yang muncul 
di jalannya. Jika ada yang disebut Raja Iblis terus melakukan seperti itu tindakannya, itu 
wajar jika dia akan menjadi penyebab banyak keributan di wilayah Hellion. "Greole juga, 
kurasa. Sepertinya kau bermain dengan Kale tempo hari ... Dan dengan Utopia melalui para 
pemuja setan sebelumnya. Aku tidak tahu harus berpikir apa tentang seleramu, Naga ... 
"Allit tersenyum tipis, menyesap anggurnya. Dia hampir ingin memuji tamunya karena 
menyiksa dua iblis yang dia anggap tidak terikat dan membuatnya gila. Para iblis 
tampaknya hidup dengan keseimbangan kekuatan yang rapuh. 

"Cukup mengoceh ... Apa yang kamu inginkan?" Raja Iblis bertanya, mengembuskan asap 
dan melirik ke taman. Dia tidak mengerti apapun yang iblis katakan, dia juga tidak benar-
benar ingin. 

"Naga, menggunakan fasad Lucifer, sedang mencoba untuk membangun perpecahan di 
antara Hellions. Belum lagi berteman dengan manusia, dari semua spesies. Armagedon 
sudah dekat. Tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata mana pun. " 

(Harmagedon ...!?) 
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"Raja Iblis, atau Lucifer, jika kamu mau, telah membawa manusia, Firebrands, dan bahkan 
Anima di belakangnya, siap untuk menjatuhkan salah satu Dosa Asli. Jika Anda berhasil, 
wilayah Hellion akan jatuh ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. " 
Penilaian Allit akurat, sampai pada prediksinya. Tidak ada yang bisa dengan mudah 
mengalahkan Iblis Besar, dan jika orang seperti itu menyebut dirinya Raja Iblis, itu hanya 
akan memicu api kekacauan. 

Selain hipotesis Anda, Armagedon tidak pernah terjadi. 

"Seberapa menarik ... Past tense?" 

"Asal tahu saja, pada tahun 1999---" Raja Iblis memotong dirinya sendiri, menyadari bahwa 
peristiwa sejarah dalam kehidupan nyata tidak ada hubungannya dengan dunia fantasi ini. 
Terlepas dari keraguan logisnya, kilas balik membanjiri otaknya. Hujan hitam turun dari 
langit yang gelap gulita. Lubang yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Siluet berbentuk 
manusia jatuh ke perbukitan. Gedung pencakar langit yang runtuh, reruntuhan yang 
dulunya merupakan kota, dipenuhi dengan mayat busuk. "Hanya ... Itu semua bohong ... 
Tidak ada yang nyata," gumamnya. Seolah menentang klaimnya, tetesan hujan jatuh di 
tangannya. Kemudian setetes lagi, lalu setetes lagi, sampai hujan mulai membasahi rambut 
dan bahunya. Ekspresi Raja Iblis bergeser. "Mengapa sekarang hujan ...?" 

"Saya saya. Anda tidak terlihat terlalu sehat. Kenangan tidak menyenangkan terkait dengan 
hujan ...? " 

"Hujan..." 

"Sekarang ... Itu tampilan yang ingin aku taruh di wajahmu." Mata Allit berangsur-angsur 
menjadi hitam, dan perlahan mulai bersinar merah. Mata itu milik vampir yang baru saja 
melihat mangsa. "Sepertinya saya terbawa dalam percakapan. Mari kita langsung ke 
pengejaran ... Hipotesis saya akan menyebar ke angin jika saya membunuh Anda di sini dan 
sekarang. " 

"Datang dan coba." Raja Iblis menghancurkan karakter saat cahaya perak keluar dari 
tubuhnya. Jiwanya menuntut perubahan, tanpa dia memilih Ubah Karakter. 

Hujan sunyi turun di taman yang bermartabat. Salah satu dari mereka bergerak lebih dulu, 
kaki mereka membuat meja terbang ke udara, peralatan makan dan dekorasi mahal 
bersamanya. Pada saat yang sama, tinju mereka saling berpapasan. Mereka berdua 
memutar kepala untuk menghindari pukulan, dan segera berbalik untuk menendang, 
bentrok di udara. Dampaknya menghancurkan keduanya. 

"Kamu terlihat jauh lebih baik sekarang ... Naga." 

Raja Iblis telah berubah menjadi bosozoku dengan naga perak raksasa di punggungnya. 
The Dragonborn tertawa, diliputi kegembiraan. Apakah itu Zero atau Akira yang tertawa 
adalah topik lain untuk diperdebatkan. "Hari yang luar biasa ...! Tidak pernah terpikir ada 
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yang akan mengundang saya kembali ke pesta! " Jantungnya melonjak, suasana hatinya 
yang suram telah menghilang. Zero meretakkan buku-buku jarinya dan menyeringai buas 
pada Allit. Api biru panas keluar dari tubuhnya, menunjukkan bahwa Grudge dan Mad 
Flurry telah diaktifkan. "Anda ingin pertandingan balas dendam? Ayo." 

"Iya. Hanya membayangkan mandi dalam darahmu membuatku sangat bersemangat. Untuk 
pertama kalinya dalam berabad-abad. " Dengan lambaian tangan yang elegan, Allit 
mewujudkan tiga Bola Gelap di udara. Mereka terbang ke Zero dengan kecepatan yang 
mencengangkan, tapi dia menghindari bola pertama, menangkis bola kedua dengan 
tinjunya, dan menendang bola ketiga kembali ke Allit. 

Iblis terkekeh dan melebarkan sayapnya, membubung ke udara. "Gayamu tidak 
konvensional seperti biasanya... Tidur. Pesona." Menembakkan mantra yang menimbulkan 
kondisi status, Allit meluncur di udara mendekati Zero dari belakang, bergerak untuk 
memotong. 

"Kaulah yang terbang dalam pertarungan tinju. Bicara tentang yang tidak biasa ...! " Zero 
menghindari serangan Allit bahkan tanpa berbalik dan menurunkan pusat gravitasinya. 
Ekspresi Allit berubah. Entah itu hanya satu detik atau hanya setengah detik, itu adalah 
pembukaan yang menghancurkan. 

"Keterampilan Pertama -- Kung Fu." Tinju Zero meraung, melepaskan aliran satu, dua, tiga, 
lima puluh, seratus pukulan ... Allit menghindari mereka semua, menangkis beberapa 
dalam proses, menunggu celah. Tapi serangan tidak pernah berhenti. "Skill Kedua -- Close 
Combat." Tendangan kini bercampur menjadi badai pemogokan. 

Allit tidak bisa menahan tawa di tengah kesulitan yang mengerikan ini. (Kekuatan fisikmu 
benar-benar menakjubkan ...) Sementara iblis baru saja menghindari kerusakan mematikan 
seperti itu, dia menerima lebih banyak dan lebih banyak serangan, menyebabkan tubuhnya 
sakit di sekujur tubuh. 

Karena desain pertempuran dalam gim ini adalah untuk mengaktifkan rantai keterampilan, 
sulit untuk menghindari serangan begitu prosesnya dimulai. Belum lagi kecepatan Zero 
mencapai 88 saat Mad Flurry diaktifkan. Mempertimbangkan bahwa Greole, Raja Iblis yang 
terkenal, memiliki kecepatan 66, kecepatan Zero adalah dunia lain. 

Berbeda dengan Allit, yang hanya bisa menertawakan betapa kuatnya Zero, ekspresi Zero 
menjadi semakin kabur. "Kamu ..." geramnya, dan akhirnya menghentikan rentetan 
serangannya, menatap mata Allit. Sedikit kaget dengan kejadian yang tiba-tiba ini, Allit 
membuat jarak di antara mereka untuk persiapan serangan berikutnya. "Jauh lebih kuat 
darimu terakhir kali. Lebih cepat juga. " 

Kekuatan saya dibatasi oleh dua faktor terakhir kali. Allit mengingat Kastil Suci di dalam 
Kota Suci, dilindungi oleh penghalang Malaikat Bijaksana, yang secara drastis menurunkan 
kekuatan Allit. Karena itu juga seorang Ganda, itu mirip dengan Allit melawan 
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pertandingan tinju sambil diborgol. Tetap saja, jika bukan karena gangguan Dragonborn, 
Allit akan memberikan kerusakan dahsyat ke Kota Suci. 

"Kalau begitu lupakan saja," desah Zero, sangat kecewa. 

"Jangan konyol. Kamu akan mati sekarang, Naga! Dread Node. " Rapier hitam pekat muncul 
di tangan Allit, ujungnya menunjuk ke arah Zero. 

Zero menghindari serangan secepat kilat dari Allit dengan melompat mundur, sebelum 
melangkah maju kembali ke dalam jangkauan dan melepaskan tendangan bulat dengan 
kecepatan yang membutakan. 

"Skill Tempur: Storm Blow!" (Tingkatkan kerusakan Serangan dengan jumlah pembunuhan 
musuh, hingga 50.) 

"Grr ...!" Allit berhasil menempatkan pedangnya di antara dirinya dan tendangannya, tetapi 
masih terlempar. Saat dia bersiap untuk melakukan serangan lain, salah satu lututnya 
lemas. Sementara dia telah memblokir serangan itu sendiri, kerusakan yang dihasilkan oleh 
skill Zero telah menembus pertahanannya. 

"Aku tahu itu," kata Zero. "Kamu belum sembuh dari terakhir kali. Tidak mungkin Anda 
mengambil Do or Die saya dan pergi dengan utuh. " 

"Diam..." 

"Saya senang menerima tantangan apa pun untuk pertandingan balas dendam ... Tapi 
sembuhkan diri Anda, pertama, tahu? Saya ingin orang-orang saya menjadi murni, tidak 
memukuli seseorang yang sudah terluka. " 

"Sombong seperti biasa, Naga ... aku benci itu tentangmu ...!" Allit bangkit, dan Zero melotot 
dan melotot padanya. Mengalahkan lawan yang terluka bukanlah sesuatu yang 
dibanggakan oleh Zero. Faktanya, itu akan membuatnya sangat timpang. Hanya pecundang 
yang tidak mencari pertarungan yang adil. "Naga, kau mati dalam kematian yang paling 
mengerikan yang bisa dibayangkan ... Aku akan meminum darahmu hingga kering, 
mengulitimu, dan menggantungmu di dindingku." 

"Menjadi sedikit menyeramkan, Vampir." 

"Tolong hentikan!" sebuah suara berteriak, yang menarik perhatian Zero. 

Dia berbalik untuk menemukan seorang gadis yang mengenakan pakaian pelayan Prancis, 
karena suatu alasan. Dia memperhatikan bahwa wajah dan bagian tubuhnya mengkristal. 
"Eesh, sekarang penonton ...?" Zero mengeluh, tapi ekspresinya semakin bersemangat. 
Selain itu, sepertinya gadis itu terkena semacam kutukan. "Hei, Vampir. Apa yang kamu 
lakukan pada gadis itu? " dia bertanya, dengan gembira meretakkan buku-buku jarinya. Dia 
telah menemukan alasan untuk kembali ke pertarungan ini. 
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"Apa yang kamu lakukan pada Guru !? Kamu penindas! " 

"Hah...?" Zero membeku, menyadari bahwa gadis itu menyalahkannya. Dia tidak pernah 
mengharapkan tanggapan itu, dan dia tidak pernah menjadi 'orang jahat' dalam 
pertarungan sebelumnya. "T-Tunggu, aku ..." 

"Apa yang kamu lakukan di sini...!? Kembali ke manor! " 

"Tidak! Saya tidak bisa hanya melihat orang jahat itu menyakiti Anda, Guru ...! " 

Penglihatan Zero menjadi kabur. Bahkan di dalam game, penonton selalu berada di sisinya. 
Setiap satu lawan satu ditemani oleh sorakan sepihak untuk Zero. Selama bertahun-tahun, 
dia hanya mengejar pembunuh berantai. Penonton juga melihatnya sebagai semacam acara 
khusus. Faktanya, pendapat para pemain tentang kekuatan Zero adalah yang terbaik di 
tengah jalan, yang mungkin masih bermurah hati mengingat betapa ketatnya Zero yang 
terjebak pada permainan peran. Keterampilan Zero, Grudge dan Mad Flurry, harus 
ditetapkan terhadap target hingga tiga tim sekaligus, dan hanya dapat diubah hingga tiga 
kali dalam sehari. Di tahun-tahun berikutnya, gim ini menampung pemain dari seluruh 
dunia, dalam urutan ratusan hingga ribuan tim. Dia sangat terbatas pada siapa dia bisa 
efektif melawan. Zero telah mengumpulkan reputasi yang sangat efektif melawan beberapa 
orang yang selektif, tapi tidak berguna melawan orang lain. Mungkin perlu disebutkan 
bahwa karena Zero memiliki Dendam yang ditetapkan untuk para Satanis dan Hellions saat 
ini, mengingat berapa banyak Setan dan Hellion yang ada di luar sana, cakupan targetnya 
sangat luas. Misalnya, jika dia memasang Grudge pada Holylight, efek dari skill tersebut 
akan mencapai semua orang di negara itu, membuat efeknya rusak di dunia fantasi ini. 

"Aku ... orang jahat itu ...?" Zero, sementara itu, memiliki rahang di lantai. Dia bisa 
mendengar identitasnya runtuh ke tanah. 

"Tuan terluka ... Apa yang kamu lakukan di sini !? Keluar!" 

Melihat gadis itu menangis, Zero akhirnya berbalik dan berlari. Dia tidak melihat pilihan 
lain. 

"T-Tunggu, Naga ...! Pertarungan kita belum berakhir! " Allit mengayunkan Dread Node 
untuk melepaskan sepotong kain dari bahu Zero, tapi Zero sepertinya tidak menyadarinya. 
Dia terus berlari sampai menghilang dari pandangan mereka. Hanya Allit yang tercengang 
dan gadis menangis yang ditinggalkan sendirian di tengah hujan. Mereka berdiri di sana 
selama beberapa waktu. 

"Kamu...! Apa yang telah kau lakukan!?" Allit mengamuk pada gadis itu, yang hanya terus 
menangis di tanah taman. 

"Maaf ... Maaf ... Tolong jangan marah ..." 
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Allit mengepalkan tinjunya dan menatap ke langit pada kejadian yang konyol itu. Dia tidak 
benar-benar memahami situasinya. Dia mungkin tidak akan pernah mengerti mengapa 
Dragonborn melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Zero itu kehilangan 
identitasnya hanya karena sebuah gadis pengamat memanggilnya 'buruk' hampir tidak bisa 
dipercaya. (Apakah dia melakukan ini? Atau apakah hujan ... Mungkin dia bereaksi 
terhadap kutukan Malaikat Diam ... Sialan, tidak ada cara untuk mengetahuinya!) 

Kemudian, Allit melihat sedikit darah di rapier miliknya. Ekspresinya melembut dari sangat 
frustasi menjadi gembira. "Oh ...!" Tanpa menghabiskan waktu sedetik pun untuk 
menikmati aromanya, Allit menjilat pedang itu dan menutup mulutnya di sekitarnya. Dia 
tidak ingin hujan deras membasuh apa pun. 

"Menguasai...? Apakah kamu baik-baik saja...?" 

"F-Ha ha ha ... Ha ha ha ...!" Allit menatap ke atas, terkekeh. Gadis itu menyaksikan, 
membeku. Dia belum pernah melihat tuannya tertawa seperti ini selama bertahun-tahun di 
manor. "Penyembuhan ini... Aku merasakan panas di sekujur tubuh... Panas , ha ha ha ha!" 
Dalam hitungan saat, Allit telah disembuhkan dari kerusakan Double-nya yang 
dilenyapkan, dan kerusakan yang dia ambil selama pertarungan mereka. Bahkan, dia 
merasakan kegembiraan yang tak tertandingi menjalari dirinya. "Naga ... Ya, saya telah 
mengambil darah naga ...!" 

Satu-satunya efek yang bisa dilihat gadis itu pada tuannya adalah dia sangat bahagia 
sekarang. "Menguasai..." 

"Hmph," Allit dengan sinis mengejek gadis yang menatap ke tanah. Gangguannya telah 
membuatnya mendapatkan darah naga. Dia tidak akan mempermalukan dirinya lebih jauh 
dengan memarahi gadis itu, meskipun dirinya sendiri tidak siap. "Aku tidak akan 
menghukummu karena ini," katanya dengan nada tenang. "Tidak akan ada waktu 
berikutnya." 

"Y-Ya, Guru! Oh, biarkan aku mengambilkanmu payung--- " 

"Tidak dibutuhkan." Allit menepis beberapa tetesan hujan lebat darinya dan memandang 
ke langit dari pintu masuk ke rumahnya. Dia merasa sangat lapar dan haus. (Hanya dengan 
setetes, aku ... Aku ingin darahnya ... Matanya, kulitnya, tulangnya ... Aku ingin setiap bagian 
dari pria itu ...!) Allit terkejut menemukan betapa bersemangatnya dia hanya dari 
membayangkan apa yang bisa dia lakukan pada Dragonborn. Kebosanan selama berabad-
abad dan ribuan tahun yang mendahului malam ini tampak tidak berarti sekarang. Dunia 
telah berubah, seolah-olah telah diberi lapisan cat baru. (Naga ... aku datang untukmu. Aku 
akan merampokmu dari segalanya ...!) 

Gadis itu dengan gugup menyaksikan Allit gemetar karena kegirangan. Belum ada yang 
tahu apa yang menggumpal di hatinya. 
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Sementara itu, Raja Iblis sudah agak jauh dari rumah Allit, dan telah menemukan 
perlindungan dari hujan di bawah pohon besar. Karena frustrasi, dia menyalakan sebatang 
rokok. "Tolol itu. Membuat kekacauan besar, lalu pergi dan lari... "Itu seperti seorang Power 
Ranger yang melarikan diri dari tempat kejadian karena seorang penonton telah 
melemparkan batu ke arahnya. Itu mungkin insiden lucu, tapi Raja Iblis tetap tidak senang. 
Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. "Kenapa harus hujan di sini ...? Saya 
merindukan desa Rabbi. " Dia tidak mendengar suara apa pun di sekitarnya, kecuali hujan 
deras yang terus menerus. 

Hujan membawa kenangan buruk bersamanya. Jatuhnya tetesan hujan mengingatkannya 
pada suara jari mengetik di keyboard. 

Anda selalu mencari masa depan dan menghapus masa lalu. 

Waktu tidak menunggu siapapun. Apa yang bisa kita lakukan selain terus melangkah ke 
masa depan? Masa lalu menghapus dirinya sendiri, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. 

Apa kau benar-benar berpikir begitu? Waktu tidak akan menghapus ingatan kita. 

Jenis tipe tipe tipe. Simfoni ruang obrolan. 

Jenis tipe tipe tipe. Keyboard itu bernyanyi. 

Sesuatu tentang huruf-huruf di layar sepertinya tidak benar, Tapi dia tidak bisa meletakkan 
jarinya di atasnya. Percakapan elektronik berlanjut. 

Kenangan dibagikan oleh mereka yang pernah menjalaninya. Mereka adalah harta yang 
tidak pernah hilang. 

Bukan untuk bermain sebagai pendukung iblis, tapi ... Jika semua orang yang hidup dalam 
suatu peristiwa meninggal, apakah peristiwa itu pernah terjadi? 

Jenis tipe tipe tipe. Simfoni ruang obrolan. 

Jenis tipe tipe tipe. Keyboard itu bernyanyi. 

Apakah Anda takut bersandar pada ingatan yang tidak jelas? Apakah Anda takut orang lain 
melupakan Anda? Apakah Anda takut bahwa suatu hari tidak ada yang akan mengingat ...? 
Bahwa Anda tidak akan pernah ada? 

Aku ... Tidak mengerti apa yang kamu katakan. 

"Itulah mengapa kamu bergantung pada masa lalu, sangat ingin mendapatkannya kembali 
..." 
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Raja Iblis membentaknya. Dia dengan panik melihat ke sana kemari, tetapi tidak 
menemukan siapa pun di sekitarnya. Hanya hujan yang terus turun dari langit, membasahi 
tanah di bawahnya. 

"Berapa lama ini akan bertahan?" Raja Iblis menghembuskan asap karena kesal sebelum 
membuang rokok di asbaknya. Segera, setelah memutuskan bahwa tetap diam lebih buruk 
daripada tidak, Raja Iblis mulai berlari melewati hujan lebat. 
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Volume 5 Chapter 2 

Ayah dan anak perempuan 
Olgan berdiri menatap kastil yang megah, basah kuyup oleh hujan yang turun. Dia tidak 
merasakan apa-apa terhadap tempat ini selain kesedihan dan kesengsaraan. Sementara 
kastil sudah menjulang di antara siapa pun yang melihatnya, Olgan tahu betul seberapa 
luas bagian kastil yang tak terlihat itu, meluas di bawah tanah selama lebih dari lima puluh 
lantai. Tenaga kerja yang menggali katakombe ekspansif sebagian besar terdiri dari 
Kobold, tetapi termasuk sejumlah besar Anima yang diperbudak yang dipaksa bekerja. 
Kurcaci, yang sangat terampil dengan tangan mereka, adalah target utama untuk kalimat 
ini. Tidak ada tahanan yang pernah kembali ke rumah mereka. 

(Apa yang dulu saya pikirkan, melihat mereka sebagai seorang anak ...?) Para budak 
dipaksa bekerja berat dengan makanan yang sedikit, kondisi yang menyedihkan, dan tidak 
ada bentuk hiburan atau waktu luang. Bahkan ikatan yang kuat di antara Anima hancur 
pada hari-hari tanpa akhir tanpa harapan, karena mereka selalu mulai saling berpaling. 
Mereka yang berteriak protes, mereka yang melawan, dan mereka yang menangis ... 
Mereka semua jatuh satu per satu. Jika mereka tidak datang pada pagi hari, mereka tidak 
akan pernah melakukannya. (Bukankah saya menggunakannya untuk membuat saya 
merasa lebih baik tentang situasi saya sendiri ...?) Mereka yang berada dalam keadaan sulit 
cenderung mencari mereka yang berada dalam kondisi yang lebih buruk, dan selalu ada 
seseorang yang mengalami lebih buruk. Olgan biasa mengintip ke dalam terowongan gelap, 
melihat siluet bergerak, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia setidaknya lebih baik 
dari mereka, membenarkan situasinya dalam prosesnya. (Saya selalu menemukan alasan 
untuk tinggal, 

Mengapa wajah panjang, Berkerudung Merah? 

"Itu kamu ..." Olgan melihat ke arah sumber suara ceria itu untuk menemukan Akane. 

Setelah beberapa saat, Mynk muncul, melompat-lompat "Di mana kamu, Olgan !? Apa kamu 
tahu berapa lama aku mencarimu !? " Mynk menuntut, masih memantul di Sepatu 
Bulannya. 

"Kamu selalu melakukan kejahatan." Olgan mengira dia sudah terbiasa dengan tindakan 
aneh Mynk, tapi ini berada di level lain. Dia tertawa pelan. "Lupakan level lain ... Kamu 
selalu berada di pesawat lain dariku." 

Olgan ...? Saat Mynk dibingungkan oleh reaksinya, sebuah wahyu menghantamnya. Olgan 
jelas berubah. "Kamu ..." 
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"Jangan khawatir. Aku akan menyembunyikannya saat kita berada di antara manusia. " 
Olgan berkata, sebelumnya Mynk sempat bertanya. Dia memang memiliki benda ajaib 
untuk menyembunyikan dan menyamarkan aura darah Hellionnya. 

"Hei, hei. Dimana Hakuto? Tentu saja dia pergi dan membuat kembang api saat aku tidak 
ada. Aku yakin dia sedang merencanakan sesuatu lagi ... " 

"Berencana, ya ...? Sekarang, bagaimana mengatakan ini ... "Olgan mengerutkan kening, 
mengingat tindakan tidak bersemangat Raja Iblis, lalu hubungannya dengan naga yang 
disebut Anima Ibu Agung, kata-kata Pendeta Agung, bentrokan yang tampaknya acak 
dengan hibrida kera yang berubah menjadi penyerbuan wilayah Hellion, malam minum-
minum dengan Dwarf dan kelompok Anima, serta interaksi dengan putri Palma dan Adipati 
Kegelapan. 

(Aku hanya hanyut seperti batang kayu di arus ...) Olgan sama sekali tidak mengambil 
inisiatif. Raja Iblis telah memulai, mengambil tindakan, dan berbicara berkali-kali. (Dan 
setiap kali dia melakukannya, situasi kami terus berubah ...) Dan mengubahnya, secara 
tiba-tiba dan cepat. Sebelum dia menyadarinya, Raja Iblis sedang tertawa dan minum 
dengan kurcaci, yang tidak pernah menyembunyikan kebenciannya. Dia bahkan telah 
mengikat kera-hibrida yang telah dia lawan. Sekarang kera berada di sisinya, merobek 
wilayah Hellion. Untuk melengkapi semua ini, Pendeta Agung telah mendorong tindakan 
seperti itu. Olgan merasa seperti disihir. 

"Harus tetap waspada, tahu?" Akane menelepon. "Setiap hal kecil yang Hakuto katakan atau 
lakukan bergerak mengikuti beberapa jenis skema atau lainnya. Bagaimana Anda bisa 
mengatasinya? " Kata-kata Akane mengandung inti kebenaran. Tentu saja, tidak ada 
tindakan Raja Iblis yang pernah direncanakan, tetapi Olgan tidak bisa membantu tetapi 
membaca tindakannya setelah semua yang terjadi. "Yah, berkat Hakuto, kita sampai di sini 
semilir angin. Tidak harus berhenti. " Sama seperti Akane menyeringai, ledakan bisa 
terdengar di kejauhan, sedikit menerangi area itu. Tampaknya para kera sedang bekerja 
keras sehingga menyebabkan gangguan. "Aku ingin sekali minum teh, tapi tidak bisa. Aku 
akan pergi berburu harta karun. Kalian berdua menunggu Hakuto kembali. " 

"K-Kamu yakin bisa pergi sendiri?" Olgan bertanya. 

"Tidak akan ada jarahan yang tersisa jika kamu terus menunggu perintah. Saat Anda 
bermain melawan Hakuto, Anda harus bergerak beberapa langkah ke depan dan 
membuatnya terkejut. " Dengan sekejap, Akane lari menuju kastil. 

Olgan dan Mynk memperhatikan kecepatannya. 

"Aku terkesan kau melewati badai sejauh ini ..." kata Olgan. 

"Kamu tidak tahu ... Kamu berhutang padaku, Olgan," kata Mynk, meski terus melompat 
dengan gembira. 
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Olgan secara sadar menahan diri untuk tidak menarik perhatian pada pantulan, ketika 
Xiaoshou dan Sihir Monyet muncul, terengah-engah. 

"Di mana dewa palsu itu ...?" 

"Siapa tahu? Mungkin ingin minum, "Olgan menepis, mengingat malam di kabin. Dia 
mungkin memiliki reaksi yang berbeda jika dia tahu bahwa Raja Iblis sebenarnya sedang 
minum anggur. 

"Katakan pada dewa palsu itu bahwa kamilah yang melayani Bunda Agung. Kalian bisa 
mundur sekarang. " Permintaan Sihir Monyet dipenuhi dengan Olgan yang memalingkan 
wajahnya dalam diam. Kera itu memelototinya beberapa saat sebelum beralih ke Mynk di 
sampingnya. "Manusia, kamu lebih baik ... Ooh-ah?" 

"A-Apa !? Kamu tidak perlu memberitahuku dua kali untuk keluar dari sini! " Mynk 
terpental tinggi ke udara, tampak waspada. 

Pemimpin kera menyaksikan dia melompat-lompat. Itu terlihat agak ritmis dan 
menyenangkan. "Manusia, ada apa dengan kakimu ... Sepatu?" 

"Kami tidak punya waktu untuk berurusan dengan rusa-hibrida," kata Xiaoshou. 

"Siapa yang kau panggil rusa !? Saya manusia! " Mynk memprotes. 

Sihir Monyet dengan enggan beralih ke kastil. Gangguan mereka tidak akan bertahan lama. 
Selain itu, untuk alasan apapun, gerbang kastil terbuka. "Masa bodo! Beritahu dewa palsu 
bahwa kita mencuri guntur! " 

"Geh heh heh heh! Aku akan menjadi yang pertama masuk! " 

"H-Hei! saya akan menjadi yang pertama masuk, Baldibald! " 

"Ini Xiaoshou!" 

Pasangan itu lari melalui gerbang kastil, diikuti oleh segerombolan kera-hibrida yang 
muncul entah dari mana. Ada sekitar 500 kera seluruhnya. 

"Apa yang harus kita lakukan, Olgan? Gerbangnya terbuka dan tidak ada monster. Ada yang 
salah." 

"Seharusnya tidak semudah ini bahkan untuk mendekati kastil." Pasukan Belphegor 
ditempatkan di perbatasan, sementara monster lain berlarian di seluruh wilayah setelah 
operasi gangguan. Apapun niat Belphegor, mereka tidak dapat menyangkal bahwa ini 
adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. "Satu-satunya kepedulianku 
adalah Count Penipu ..." Celaka menutupi ekspresi Olgan saat dia mengingat setan tangan 
kanan ayahnya yang telah lama mengabdi. Dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh 
Count sepenuhnya, bahkan jika dia mengeluarkan setiap trik di lengan bajunya. 
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"Apakah itu Living Dead dengan tombak? Yang terdengar sangat merendahkan? " 

"Itu benar ... Apakah kamu bertemu dengannya?" 

"Akane mengalahkannya. Dia sama konyolnya dengan Raja Iblis. " 

Olgan sangat bahagia. Bahkan jika Akane hanya mengeluarkan Double, kerusakannya akan 
mempengaruhi inti Count. Bahkan dia tidak akan pulih dengan cepat dari pukulan seperti 
itu. "Kami tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. " 

"Beri aku istirahat ..." Mynk merengek. "Raja Iblis dan Akane masuk, di atas semua Anima 
itu. Apa yang akan kita tambahkan ke dalam campuran? " 

"Jika saya tidak pergi, tidak ada yang akan berubah. Aku bahkan tidak bisa berubah. Jika 
saya tidak ... Saya akan terjebak di sini selamanya. Ya ampun, kamu bisa kembali ke kota--- 
" 

"Aku akan ikut juga ..." Mynk mendesah. "Aku sudah cukup jauh mengikutimu. Tapi begitu 
keadaan menjadi panas, aku keluar dari Dodge dengan sepatu ini. " 

"Apa sekarang? Kamu berpura-pura bahwa Griffin atau sesuatu tersegel di sol sepatu aneh 
itu? " 

"Tidak! Sepatu ini, aku akan memberitahumu ... " 

Pasangan itu kemudian bertengkar saat mereka menuju kastil. Gerbang yang terbuka lebar 
menunggu mereka seolah-olah itu adalah rahang karnivora yang menganga. 

Begitu masuk, mereka menemukan mayat monster yang tak terhitung jumlahnya 
berserakan di seluruh ruang dansa. 

"Apakah kera-kera itu melakukan semua ini ...?" 

"Mereka tangguh. Saya melihat mereka bertarung di Pasar Budak, dan mereka 
mendominasi. " Setiap kera-hibrida dapat dengan mudah melawan lima tentara manusia. 
Orang hanya bisa membayangkan sekumpulan 3000 orang. Terlebih lagi, kera bahkan lebih 
kuat dalam jumlah, seolah-olah kekuatan mereka didorong oleh pengubah. Mereka bisa 
berhadapan langsung dengan pasukan yang terdiri dari 30.000 manusia. "Dan itu hanya 
salah satu Animania. Fakta bahwa mereka ada sebelas lagi adalah mimpi buruk. " 

"Hei, Olgan ... Menurutmu kera tidak akan menyeberang , kan?" 

Menyeberang ke wilayah manusia, maksudnya. Anima menyimpan kekuatan mereka dan 
tetap diam, menunggu konflik meletus di dalam wilayah Hellion, tetapi tidak ada yang tahu 
kapan mereka akan memperlihatkan taring mematikan mereka terhadap manusia. 

"Kita lihat saja nanti. Itu semua tergantung padanya, kurasa. " 
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"Dia...? Raja Iblis? Mereka memanggilnya dewa palsu, atau semacamnya ... " 

"Dewa palsu ... Itu salah satu cara untuk menggambarkannya." Olgan tidak bisa 
membantahnya. Tanduk di kepalanya adalah bukti sifatnya. 

"Sekarang sesuatu harus dilakukan tentang Raja Iblis yang memonopoli semua moniker 
keren." 

"Keren...?" Olgan melangkah lebih jauh ke dalam kastil dan hanya menemukan mayat, tidak 
ada hibrida kera. 

Satu-satunya jiwa yang hidup adalah seorang kappa dalam kesusahan. "Geh heh! Kastil 
macam apa ini ...? Semuanya kosong. " 

"Benteng di sini hanyalah fasad. Jantungnya ada di bawah tanah. " 

"Bawah tanah...? Apakah Grand Devils memiliki kualitas seperti tahi lalat? " 

"Aku tidak tahu seperti apa mereka," jawab Olgan. "Tapi banyak iblis memiliki bunker 
bawah tanah untuk keselamatan mereka." 

"Nah, itu tip yang bagus. Lebih baik aku berbicara dengan pemimpin. " Menampar piring di 
kepalanya, kappa itu lari. 

Olgan mengamati interior kastil yang dulu akrab dengan emosi campur aduk. "Kosong, ya 
...? Dia benar. Tidak ada apa-apa di sini." 

"Olgan, aku mengerti perasaanmu, tapi ... Hati-hati, oke?" Mynk lemah berkata, mengetahui 
keadaan Olgan dengan baik. Faktanya, dia pernah melawan penyerang Belphegor bersama 
Olgan sebelumnya, dan tahu betapa tangguh mereka. 

"Aku menemukan tangga tersembunyi yang akan membawa kita ke bawah tanah, geh heh 
heh!" 

"Atta boy! Anda berhasil, hari ini! " 

Aku punya banyak kecerdasan di sini. Kappa itu mengetuk piringnya dengan jari, berseri-
seri dengan bangga. Sejujurnya, tangga itu hampir tidak tersembunyi, dan telah dibangun 
di depan mata. 

Saat hibrida kera berkumpul dan turun ke bawah tanah, Olgan menuju ke ruangan yang 
sepenuhnya terpisah dan menunjuk ke cermin. "Ya ampun, kita mengambil rute lain di 
bawah tanah." 

"Benda apa ini !? Itu membuatku takut! " Mynk melompat, melihat cermin setinggi lantai 
dengan gumpalan lendir perak di sekitarnya. Dia tahu bahwa cermin itu dikutuk segera, 
dan secara naluriah mengangkat tongkatnya. 
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"Tunggu, jangan dihancurkan. Slime akan mengamuk jika Anda memecahkan cermin. Itu 
sesuatu yang ditemukan ayahku. Hanya dua dari mereka yang ada. " 

"Jadi itu monster yang berbahaya!" 

"Kami bisa menggunakannya tidak masalah. Hei, "Olgan berpaling ke cermin. "Bawa kami 
ke bawah tanah. Empat puluh atau lebih. " Dia mengambil satu langkah, siap untuk berjalan 
melalui cermin. 

Mynk mencengkeram lengan Olgan dan menyeretnya ke belakang, keluar ruangan. 
"Berjalanlah ke cermin, apa kau sudah gila !? Mata kananku menolaknya! " 

"Mata kananmu lagi ... Tunggu! Berhenti memantul! Tidak bisakah kamu berjalan saja! " 

"Aku ingin sekali, tapi aku tidak bisa menghentikannya!" 

"Kalau begitu lepaskan!" 

"Mustahil. Ini adalah Opera Gelap dengan udara, bentuk ketigaku. Sepatu ini sudah 
disinkronkan dengan saya--- Jangan hanya menariknya dari saya! " Melompat menjauh, 
mereka memasuki cermin. Diam kembali ke aula saat lantai pertama terlepas dari 
keributan yang akan terjadi di bawah tanah. 

Setelah beberapa waktu, seorang pria memasuki ruangan, mendorong perubahan di 
cermin. Sebaris teks muncul di permukaannya. 

Selamat datang di rumah, Pembuat. Baris teks mekanis memudar dalam sekejap saat baris 
berikutnya muncul. Ubah pengaturan saat ini? YA / TIDAK . Setelah itu, cermin kembali 
diam. 
 ------B38, di bawah kastil. 

Olgan dan Mynk sedang berjalan melalui lorong bawah tanah yang tak berjiwa. Terlepas 
dari kenyataan bahwa mereka berada di bawah tanah, tempat itu diterangi sebanyak 
ruangan di atas tanah pada siang hari, karena penggunaan Light Spell Stones secara liberal. 
Sulit membayangkan bagaimana lorong sejauh ini begitu lebar dengan langit-langit setinggi 
ini. 

"Tempat ini gila ... Aku ingin tahu berapa lama untuk membangunnya," gumam Mynk, 
meski dengan ekspresi bosan. Sejauh ini mereka belum bertemu dengan satu monster pun. 
Mereka telah melewati beberapa mayat di sepanjang jalan, tetapi kebanyakan dari mereka 
diisolasi. "Seperti penjara bawah tanah. Dari segi kedalaman, itu akan mendekati Batu Bata 
Biru Rank-E. " 

"Baik." Olgan menjawab, ekspresinya lebih sedih daripada Mynk. Dia tahu betul berapa 
banyak darah dan air mata yang ditumpahkan untuk membangun tempat ini. Labirin 
bawah tanah yang mereka lintasi sekarang jauh lebih luas dan dalam dari yang diingat 
Olgan. (Aku ingin tahu berapa banyak Anima yang kehilangan nyawanya ... Aku yakin 
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beberapa budak adalah manusia juga. Bukannya aku bisa mengasihani mereka dulu.) 
Sepertinya lorong, dinding dan langit-langitnya, semuanya dilapisi darah. Olgan melihat 
wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding, semua berteriak dengan 
ratapan. (Aku tidak akan meminta pengampunanmu ... Tapi aku akan membunuhnya.) Saat 
Olgan memperbarui tekadnya dan melanjutkan lebih jauh di bawah tanah, teriakan besar 
terdengar, diikuti dengan teriakan dan benturan pedang. Rupanya, beberapa pertempuran 
skala besar sedang terjadi di lantai ini. 

" Fu fu fu... Akhirnya, beberapa monster. Saya pikir mereka semua melarikan diri karena 
takut akan ... kegelapan ... "Mynk kehilangan kata-kata menyaksikan pembantaian itu. Ada 
banyak mayat berserakan, tersebar di seluruh ruangan yang tampak terlalu besar untuk 
berada di bawah tanah. Semua tubuh milik hibrida kera. Beberapa tampak dipukul sampai 
mati, yang lain memiliki bagian tubuh yang lumer, dan lebih banyak lagi yang setipis 
cabang pohon, telah diremukkan. 

Inilah yang terjadi saat cermin pecah. 

"Lendir itu ..." 

Keduanya menyaksikan lendir berwarna baja terbang di sekitar ruangan. Ia menginjak-
injak kera hingga rata, memuntahkan lendir untuk menghentikan langkah mereka, dan 
bahkan menelan mereka utuh atau melelehkan mereka. Lendir adalah kekuatan yang 
brutal. 

"Bos! Sihir tidak bekerja pada benda ini! " 

"Tidak ada gunanya mengiris atau menghancurkannya! Tidak ada!" 

Slime hanya menempel kembali setelah dipotong, dan mengenai slime tersebut hanya akan 
membuat permukaannya penyok sebentar, tidak menimbulkan kerusakan. Untuk boot, itu 
bahkan menolak sihir. 

Pemimpin kera berteriak, dengan ekspresi putus asa. "Pergi, semuanya! Saya akan 
mendapatkannya dengan Jingu Bang saya! " Di setiap pukulan Jingu Bang, slime sedikit 
meluncur ke belakang. Kerusakan penetrasi staf tampaknya efektif, bahkan terhadap lendir 
ini. 

Slime perak itu bergeser, mengunci Monkey Magic. Tampaknya mengakui pemimpin kera 
sebagai musuh. Lendir itu berubah bentuk menjadi gelombang, seolah mencoba menelan 
kera utuh. 

Melihat perubahan itu, Olgan segera mengeluarkan mantra yang kuat. "Mundur, Anima ... 
Debu Berlian." Semburan dingin yang luar biasa meletus dari lingkaran sihir yang 
diciptakan Olgan, menyelimuti ruangan dengan warna perak yang berkilauan. Serangan es 
segera mengkristalkan lendir saat bersentuhan. "Ini buang-buang waktu ... Hydro Cannon." 
Menindaklanjuti dengan mantra lain, semburan air terkonsentrasi menghancurkan lendir 
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beku menjadi beberapa bagian. Bahkan ketahanan sihirnya tidak ada gunanya melawan 
kombo seperti ini. 

Menyaksikan Olgan melepaskan mantra kelas-4 seperti itu sepenuhnya rutin, pemimpin 
kera menelan ludahnya. "Saya tidak akan berterima kasih. Anda adalah putri dari pengecut 
itu. Jika bukan karena perkataan Grand Priestess ... Jika bukan karena dewa palsu yang 
menyebalkan itu, aku pasti sudah membunuhmu. " 

"Aku tidak membutuhkan ucapan terima kasihmu ... aku tidak berniat melawanmu atau 
kerabatmu sampai pertarungan ini selesai." 

Olgan dan kera saling memandang, tetapi Sihir Monyet membuang muka. Dia merasakan 
tekad yang kuat di matanya. "Aku suka sorot matamu. Seorang pejuang sejati berusaha 
untuk mengalahkan ayah mereka, ayah mereka, dan leluhur mana pun yang datang 
sebelum dia. " 

Olgan terdiam mendengar komentar yang tiba-tiba itu. Dia tidak pernah menyangka akan 
mendengar kata-kata seperti itu, apalagi dari pemimpin kera. Dia datang untuk 
menghancurkan hati ayahnya dengan tangan kosong. 

"Selalu ribut seperti biasa. Membawa pulang kera? " Seorang wanita mesum muncul dari 
ujung lorong. Tubuh bagian bawahnya adalah kuda, menandakan bahwa dia adalah 
seorang Centaur. Kera yang masih hidup berdiri berjaga, dan Mynk menghiasi Pakaian 
Malaikatnya. Centaur adalah kekuatan yang kuat, sering dianggap sebagai yang terkuat 
ketiga di pasukan Belphegor. 

"Gretel ... Di mana Count Impaler?" 

"Dia pergi jalan-jalan. Saya pikir dia baru saja akan merobek hutan beberapa monyet kotor. 
" Gretel tertawa, yang membuat marah para kera. 

"Tidak terjadi." Mynk hanya berkata. Dia telah menyaksikan penghitungan itu dilenyapkan. 
"Living Dead itu dihancurkan belum lama ini." 

"Kamu pikir kamu ini siapa, bug ...?" 

Sekarang Olgan harus tertawa. Gretel punya saudara laki-laki. "Hansel, kan? Saudaramu. 
Dia juga dibunuh oleh serangga kecil . " 

"Kamu pasti bercanda, Nona. Adikku jauh dari sempurna, tapi manusia? Kami mungkin 
perlu meningkatkan selera humor Anda. " 

"Saya tidak ingin memiliki selera humor. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. " 

Mata Gretel beralih karena fakta Olgan yang sebenarnya. Manusia di sampingnya dengan 
armor elemen Suci mungkin telah melakukannya dengan sangat baik. "Kamu membunuh 
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saudaraku," kata Gretel. "Terima kasih ... karena telah membunuh aib itu bagi klan kita!" 
Dia menerjang dan mengayunkan pedangnya yang melengkung ke Mynk. 

Mynk mencoba menghindari serangan itu, tetapi Sepatu Bulannya memantul ke arah yang 
sama sekali berbeda, melemparkannya ke dinding dengan kepala lebih dulu. 

"Owww ... Aku bahkan tidak tahu siapa saudaramu!" 

"Diam, manusia. Armormu itu benar-benar menjijikkan. " Gretel mengayunkan pedangnya 
lagi, hanya untuk dihentikan oleh tombak kappa. 

Kappa itu memasang ekspresi serius yang tidak biasa. "Apakah kaki itu milik Unicorn? Itu 
adalah makhluk ilahi yang hidup di tepi danau. Selalu bersihkan airnya. Bagi seseorang 
seperti saya, mereka sama berharganya dengan dewa mana pun. " 

"Apa maksudmu, binatang kotor?" 

"Kasihan. Bulu putihnya yang indah berubah menjadi abu-abu. " 

"Diam! Keluarkan tombak ini dari ... "Gretel mencoba menjatuhkan tombaknya tanpa hasil. 
Mata Xiaoshou menipis. "Tidak terkendali---" 

Kepala Gretel dilenyapkan. Xiaoshou telah menembakkan dari mulutnya seberkas air 
seperti laser, yang menembus langit-langit di atas mereka dengan mudah, membungkam 
anggota lain di ruangan itu. Kemudian, Xiaoshou mulai memotong tubuh bagian bawah 
Gretel dengan tombaknya, seolah-olah dia penebang pohon yang sedang menebang pohon. 
Daging Gretel tercabik-cabik, isi perutnya tumpah, dan suara tulang berderak bergema di 
seluruh ruangan. 

Setelah menyimpannya sebentar, Xiaoshou akhirnya berbicara. "Fiuh, begitulah. Sekarang 
roh Unicorn ini bisa beristirahat dengan damai! " Kappa itu menyeka keringat dari 
keningnya seperti dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya seharian. Sekarang dia 
berlumuran darah, bagaimanapun, bahkan senyumnya tampak dingin. 

"Kau membuatku takut, Baldibald ..." 

"Maksudnya apa!? Monster itu mengambil alih seekor Unicorn--- " 

"Yang pendiam adalah yang paling menakutkan saat patah." 

"Aku tidak membentak apapun! Saya akan memberikan tepuk tangan meriah kepada siapa 
pun jika mereka bisa membuat saya tersentak! " 

Saat pemimpin kera dan kappa saling menjaga, Olgan menarik Mynk berdiri dan berbalik 
untuk melanjutkan lebih jauh ke bawah. Dia memperhatikan betapa bisa diandalkannya 
Anima ketika mereka berada di sisinya. 
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"Hei, Olgan ... Kamu yakin mereka tidak akan menyeberang?" 

"Kita lihat saja nanti," kata Olgan, dan dia berharap mereka tidak akan pernah 
melakukannya. 

Pasangan itu turun lebih rendah. Satu-satunya monster mereka yang dihadapi bersifat 
sporadis dan tidak mengancam. Seolah-olah mereka ditarik oleh sesuatu, mereka terus 
turun dan turun ke tanah. 

Setelah mereka melewati lantai lima puluh ke bawah, mereka melihat perbedaan di area 
tersebut. Lantai khusus ini didekorasi dengan bunga-bunga cerah di mana-mana, dan 
dihiasi dengan permata. Bahkan ada buah-buahan dan minuman segar yang diletakkan di 
atas furnitur kristal. Ini bukanlah sambutan yang luar biasa. Mereka sekarang telah 
berjalan ke dalam ruang dansa yang luar biasa mewah seukuran stadion bisbol. Ada 
serangkaian lukisan menakutkan di dinding dan langit-langit, ratusan lukisan, dan 
semuanya dari wanita cantik yang sama. 

"Selamat datang di kastilku. Izinkan saya untuk dengan tulus menyambut Anda, para tamu 
terkasih ...! " Belphegor muncul, mengenakan baju besi emasnya. Bahkan di tengah 
kemewahan ruangan ini, baju besi lengkapnya bersinar sangat terang, dan sayap hitam 
pekatnya dengan elegan terbentang di belakangnya. Belphegor menghadapi Olgan dan 
merentangkan tangannya seolah dia adalah ayah terbaik tahun ini. "Aku sudah lama 
menunggu kedatanganmu kembali, putri tersayang." 

"Seleramu menjijikkan seperti biasa. Termasuk baju besi itu. " 

"Saya saya. Anda pasti meninggalkan sopan santun di bawah sana . Kau menghancurkan 
hati ayahmu. " 

Wanita di setiap lukisan itu adalah ibu Olgan. Fakta itu saja sudah cukup tidak 
menyenangkan baginya, tetapi armor Belphegor tampak lebih buruk. Dulu, Olgan ingat 
bahwa ayahnya telah mengenakan pakaian yang tidak terlalu menjengkelkan. "Cocok untuk 
Anda. Benar-benar menyoroti betapa mengerikannya dirimu. " 

"Anda tidak melihat keindahan emas, lambang kemalasan dan keanggunan ...? Oh, putri 
tersayang. Apakah kamu merindukan ayahmu dalam perjalananmu? " Belphegor 
menggelengkan kepalanya dan menatap langit-langit dengan apa yang tampak seperti 
kesedihan yang tulus. 

Setiap gerakan dramatis hanya membuatnya semakin marah. "Setelah kamu pergi dari 
dunia ini, aku akan mulai mempelajari apa itu kebahagiaan." 

"Oh, aku tidak percaya telingaku! Seorang putri membunuh ayahnya !? Tidak terpikirkan ... 
Cahaya Agung pasti sedang tidur siang! " 
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Sebelum Olgan sempat menjawab, Sihir Monyet memecahkan bagian atas botol anggur di 
atas meja dan meminumnya. "Kami akhirnya bertemu, pengecut. Hari ini akan menjadi hari 
kematianmu. " 

"Tolong, baca ruangannya, bukan? Ini adalah reuni ayah-anak. Juga, anggur yang baru saja 
Anda minum adalah anggur langka berusia 367 tahun. Mengapa Anda tidak mencoba dan 
mencicipinya? " 

"Yammering terus dan terus ... Rasakan amarah keluarga kita!" 

Jingu Bang mengulurkan, menyerang Belphegor tepat di batang tubuh. Kera lainnya 
menyerang Belphegor dengan senjata mereka, mengubah ruang pesta menjadi perkelahian. 

"Wah, betapa tidak beradabnya teman-temanmu ..." 

"Aku akan merobek kepalamu dan meminum darahmu!" 

"Oh! Sungguh pernyataan yang tidak bermartabat, cocok untuk binatang buas! " 
Menghindari Jingu Bang, Belphegor menari dengan satu tangan terulur. Dengan kepakan 
sayapnya yang sesekali, dia merobek hibrida kera yang dia sentuh sampai berkeping-
keping. 

Melihat korban anak buahnya bertambah setiap detik, pemimpin kera tersebut terlihat 
putus asa dan kelelahan, terutama setelah bertempur dalam waktu yang lama. "Aku 
mungkin mati di sini dan sekarang, tapi kamu ikut denganku ...!" Setiap serangan do-or-die 
Magic Monyet dapat dihindari, karena tumpukan kera mati semakin tinggi. Namun, 
pemimpin mereka sudah melewati titik tanpa harapan. 

Belphegor menundukkan kepalanya saat dia memotong sepasang kera dengan sayapnya. 
"Maaf mengganggu kesedihanmu ... Tapi pernahkah aku melakukan sesuatu untuk 
menjamin kebencian seperti itu?" 

"Seolah-olah kamu tidak tahu ...!" 

"Apa kau tidak menginjak semut saat berjalan, dan menghancurkan serangga tak bernama 
saat berbaring? Saya hanya berjalan-jalan melewati hutan. " Belphegor merentangkan 
lengannya dengan mengangkat bahu lebar, bertanya-tanya dengan tulus. 

"Kamu...!" 

"Beberapa semut kebetulan berada di bawah sepatu saya selama saya berjalan-jalan di 
hutan. Dan sekarang, seekor monyet berwajah merah bergegas ke kastil saya, berteriak 
bahwa saya harus membayar kematian klan mereka? Wah ha ha ha ha! Saya pikir Anda 
dilahirkan untuk menghibur saya. " Belphegor tertawa terbahak-bahak, mengguncang 
bahunya, membuatnya sangat rentan. 
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Para kera mengambil kesempatan itu dan mengerumuni Belphegor, dengan senjata di 
tangan. Penyerang garis depan menyerang Belphegor sekali dan mundur, sementara yang 
di belakang menembakkan sihir dan panah. Serangan terkoordinasi itu dilakukan dengan 
kecepatan luar biasa, tetapi Belphegor terus tertawa. 

Kappa memiliki perasaan yang menakutkan tentang itu. "S-Ada yang tidak beres tentang ini 
..." 

"Teruskan!" Monyet Sihir berteriak. "Terus serang!" 

"Wajahmu semerah bokongmu... Wah ha ha ha ha! Anda benar-benar---! " Belphegor 
menahan perutnya dan membungkuk, kehilangan napas karena tertawa terlalu keras. 
Sepertinya dia menerima beberapa kerusakan dari serangan itu. "Saya bersyukur atas 
pertemuan yang luar biasa ini ...! Embusan Kematian x2. " Sayap di punggungnya terbuka 
lebar dan mengepak, menghasilkan angin puyuh yang dengan kejam merobek kera, 
mengisi interior yang didekorasi dengan cipratan darah dan jeritan yang mengerikan. 

Setelah angin bertiup, satu-satunya yang tersisa adalah Sihir Monyet dan kappa, meskipun 
keduanya robek dan berdarah parah. Di belakang mereka, Olgan berkonsentrasi pada 
beberapa jenis pekerjaan sementara Mynk melindunginya dengan mantra Pertahanan. 

"Hanya ada satu hal yang harus dilakukan ..." Gumam Monyet Sihir, meraih tenggorokannya 
dan menarik rantai, seolah-olah dia mencoba untuk melepaskannya. 

"Hah!? Kamu tidak bisa melakukan itu! " Kappa itu bergegas mencoba melepaskan lengan 
kera itu. "Bukan tanpa izin Nona Tatsu! Kamu gila! " 

"Kehilangan pikiranku adalah satu-satunya cara untuk menjatuhkannya." 

"Beri aku istirahat! Tarik trik itu sejauh ini ke bawah tanah ... dan kita akan mati juga! " 

Belphegor mulai menunjukkan minat pada pertengkaran mereka. Dia tampaknya tidak 
menganggap semua ini sebagai pertempuran. Dia melihat ini hanya sebagai pertunjukan 
interaktif. "Anda memiliki semacam senjata rahasia. Oh, tunjukkan pada kami. Apa pesta 
tanpa hiburan? Jika saya adalah Hellion taruhan ... Ya, Anda harus bersiap untuk melempar 
kunci monyet ! " Belphegor meringkuk di tanah karena tertawa. 

Wajah Sihir Monyet semakin merah, tetapi suara Olgan akhirnya menghentikan tawa 
Belphegor. "Saya punya senjata rahasia," katanya. 

"Oh? Kamu begitu pendiam sampai-sampai kupikir kamu menangis ketakutan... "Belphegor 
menekuk lehernya saat melihat apa yang diproduksi Olgan. Dia mengenali bola kristal yang 
indah. Itu adalah harta karun bernama Merciless World, dan dulu milik 
perbendaharaannya Kastil. "Anak nakal, nakal. Sepertinya Anda membutuhkan hukuman 
yang lebih berat. " Bahkan saat dia terkekeh, Belphegor tidak bisa berpaling dari bola 
kristal, yang mengandung sihir luar biasa di dalamnya. 
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Dunia ini penuh dengan Spell Stones yang berisi kekuatan sihir sederhana dan bisa 
digunakan oleh siapa saja. Bola kristal ini, di sisi lain, bisa menyimpan mantra kelas-4: 
pencapaian puncak sihir dalam lingkup kemanusiaan. Dan Olgan memberinya mantra 
kelas-5. Bola kristal bersinar merah, berisi mantra Scorch, diangkat dari Api. 

Belphegor menatap bola itu dengan nostalgia. "Kamu selalu suka membakar sesuatu. Saya 
tidak ingat berapa kali Anda mencoba membakar kastil ini. Kupikir kau mungkin telah 
tumbuh sedikit dari perjalananmu di ... "Belphegor memotong dirinya sendiri, melihat 
Olgan telah menghasilkan Dunia Tanpa Ampun lainnya, yang ini dijiwai dengan mantra Es 
kelas 5, diangkat dari Air. 

"Ini membutuhkan waktu lama untuk diaktifkan. Kamu memberi saya cukup waktu, "kata 
Olgan, melirik pemimpin kera dan kappa. Dia bertekad untuk memanfaatkan kera tersebut, 
tidak peduli berapa banyak yang mati dalam prosesnya. Monkey Magic berdiri, wajahnya 
dipenuhi amarah. Kemudian, Olgan menghasilkan bola kristal ketiga. 

Bahkan Belphegor mengeluarkan suara karena terkejut. "Sekarang, Nak ... Di mana kamu 
menemukan---" 

"Saya telah bepergian ke ruang bawah tanah di seluruh benua. Saya tidak menghabiskan 
waktu saya sebagai petualang dengan sia-sia. " Kristal ketiga menyala hijau, memancarkan 
hembusan angin kencang yang menunjukkan mantra Badai kelas-5, diangkat dari Angin. 

Akhirnya, Belphegor sudah kehabisan kesabaran. Dia menyerang Olgan dengan langkah 
besar. "Putriku terkasih ... Ayo serahkan itu pada ayah!" Dia, bagaimanapun, terpesona. 
Twinkle Star milik Mynk telah mengenai perutnya. 

"Itu untuk semua waktu Anda mengirim preman Anda mengejar kami ..." geram Mynk. 
"Kamu akan mati sekarang. Mari kita istirahat malam yang nyenyak sekali. " 

Olgan menghasilkan bola kristal lain, yang mulai menggelap menjadi coklat, menandakan 
mantra Batu kelas 5, diangkat dari Bumi. 

Penyelesaian Empat Elemen mendorong Belphegor untuk buru-buru berdiri. "I-Ini tidak 
lucu! Putri, apa artinya ini !? " Dia melompat ke arahnya melalui udara, menghunus 
pedangnya. Kemudian, bayangan melesat di atasnya. 

Melompat di atas Belphegor dengan Sepatu Bulannya, Mynk dengan rapi memukul helm 
emasnya dengan Twinkle Star. Belphegor jatuh ke tanah, dan Mynk menyatakan 
kemenangan: "Tidak secepat itu. Anda bukan satu-satunya yang memiliki sepasang Sayap 
Gelap. " Dengan tangan di mata kanannya, Mynk tertawa kecil. 

Setelah menyaksikan peristiwa ini terungkap, kera dan kappa saling pandang sebelum 
menyerang Belphegor dengan kecepatan luar biasa. Mereka akan memberi Olgan lebih 
banyak waktu. Terlepas dari kerusakan yang telah mereka kumpulkan, serangan mereka 
tetap tajam seperti biasanya. 
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"Kamu...! Tetap di bawah, dasar binatang sekarat! Beraninya kau, sampah benua ...! " 

"Kamu tidak terdengar begitu percaya diri lagi!" 

"Geh heh heh ... Putrimu punya sesuatu yang lain, pops!" 

Masih terpengaruh oleh pukulan yang dia ambil dari Twinkle Star, Belphegor goyah, tidak 
bisa memfokuskan pandangannya. Olgan menghasilkan kristal kelima, di mana dia 
menuangkan mantra Hitam, yang diangkat dari Kegelapan. Ekspresinya bisa digambarkan 
sebagai serius, tapi dia sepertinya kesulitan mengendalikan semua bola kristal. Keringat 
membasahi wajahnya, dan rasa dingin yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, 
mengancam untuk mencabik-cabiknya. 

"Ini adalah belas kasihan terakhirku padamu ..." Olgan menghasilkan bola kristal terakhir 
yang memancarkan cahaya suci yang terang. Hal ini tampaknya sangat memengaruhi Olgan 
sendiri, saat aliran darah keluar dari sudut mulutnya dan matanya menjadi tertembak 
darah. Dia telah membayar mahal untuk meminta pendeta dari Tzardom of Light 
menanamkan bola kristal ini dengan mantra Suci kelas-5, yang diangkat dari Cahaya. 
Armor Belphegor mulai bergemerincing di sekitar energi Suci dari mantra kelas-5, jenis 
sihir yang paling menghancurkan bagi Hellions. Sekarang, enam bola kristal melayang di 
hadapannya untuk membentuk lingkaran sihir yang dikenal sebagai Bintang Enam Elemen, 
bersinar dalam semua warna yang bisa dibayangkan. 

"Tidak..." Belphegor bergumam. 

"Seharusnya kau membunuhku jika ada kesempatan," jawab Olgan. 

Melihat bahwa mantranya akan segera aktif, kera dan kappa memberikan satu pukulan 
terakhir sebelum mundur, seolah-olah mereka semua telah melatih koordinasi ini. Warna 
dari bintang itu bercampur satu sama lain, sampai cahaya dari lingkaran sihir terbentuk 
dan mengambil bentuk seorang wanita. Wanita itu, bersinar dalam semua warna, segera 
dilalap api, mengubah penampilannya menjadi iblis bertanduk. 

Belphegor sepertinya menyadari siapa yang digambarkan gambar itu. Dia menjerit dengan 
nada putus asa yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. "Tunggu! Hentikan, 
kuberitahu ... Olgan maukah kau ... membunuh ayahmu sendiri !? " 

"Kamu bukan ayahku." Dengan deklarasi terakhir Olgan, mantra luar biasa dilepaskan. 

-Hari penghakiman 

Api yang membutakan, dengan wanita iblis sebagai intinya, menyerbu ke Belphegor. 
Sebuah ledakan terjadi begitu wanita itu mencapai targetnya, dan dipeluk oleh tumpukan 
kayu neraka yang tersisa, Belphegor berputar, berteriak kesakitan. Siluetnya kabur di 
neraka saat iblis besar tersandung ke sana kemari seperti zombie. Energi destruktif dari 
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mantera menutup lebih rapat pada tandanya sebelum menghilang, dan penglihatan 
kembali ke semua yang ada di ruangan itu. 

Belphegor, yang berdiri di episentrum ledakan, sekarang dalam keadaan menyedihkan, 
baju besi emasnya benar-benar bengkok saat asap hitam naik dari tubuhnya. "Ol ... gan ..." 
Belphegor mengutuk, mengulurkan tangan di depannya. Kemudian, dia jatuh telentang. 

Untuk beberapa waktu, tidak ada yang berani berbicara. Akhirnya, Mynk memanggil. 
"Akhirnya ... Berakhir." Meski merasa lega, dia berbicara dengan sedikit gentar. Olgan baru 
saja membunuh ayahnya sendiri. Mynk tidak bisa sepenuhnya merayakan kemenangan 
mereka, belum saatnya. 

"Maaf saya menggunakan semua harta itu. Salah satu dari mereka bisa saja membelikan 
kami satu atau dua rumah besar. " 

"Dummy ..." balas Mynk. "Kami adalah petualang. Kami akan tenang saat kami pensiun. Tapi 
pertama-tama, kami perlu memberimu istirahat di suatu tempat. " Mynk melihat sekeliling, 
mendukung Olgan. Dia merasa tidak berdaya, karena mantra penyembuhannya hanya akan 
menyakiti Olgan saja. Dia teringat akan perpecahan yang menyakitkan antara manusia dan 
Firebrands. 

"Minumlah ini ..." Monkey Magic mendengus, melemparkan dua tablet cara mereka. Bola 
hitam itu mengeluarkan bau yang menyengat. 

"A-Apa ini !? Mereka bau! " 

"Mereka adalah obat berharga yang disebut Pop Pop Fizz Fizz, yang dibuat oleh klan saya." 

Mynk memekik karena bau busuk itu, tapi Olgan melemparkannya ke mulutnya. Dia 
tampak seperti hampir tersedak, terlalu lemah untuk menelan. "Bisakah saya mendapatkan 
air, Mynk?" 

"Geh heh heh. Aku melindungimu, "kata kappa, menggosok piringnya dengan tangannya. 
Kemudian, gelembung air mulai terbentuk di permukaan. Warna terkuras dari wajah para 
petualang. "Yang ini untukku. Sekarang minumlah. " 

"Tidak, terima kasih ..." Olgan bergumam. 

"Tidak! Tidak pernah! Itu menjijikkan!" 

"Menjijikkan...!?" 

Saat kappa itu menjadi burung beo, Sihir Kera meraih segenggam gelembung dan menelan 
obatnya sendiri dengannya. "Hm. Air Baldibald adalah yang terbaik. " Kappa melakukan hal 
yang sama dengan dosisnya. Olgan dan Mynk minum air dengan salah satu mantra Mynk 
dan memaksakan obat pahit itu. 
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Mynk berteriak karena kepahitan yang luar biasa dan berguling-guling di tanah. Obat 
khusus ini dibuat dari berbagai tumbuhan dan bahan yang digali oleh Boar Animadmiral, 
dengan khasiat untuk menyembuhkan spesies apapun. Namun, hal itu sangat pahit dan ini 
sama sekali tidak tertolong oleh seteguk air. 

"Tidakkah kamu berharap kamu tidak memiliki indra perasa, Mynk ...?" Olgan bergumam. 

Mynk terus merapal mantra Airnya, menenggak sebanyak yang dia bisa saat dia berbaring 
di tanah. Dia hampir terlihat seperti seorang pemabuk yang mati-matian berusaha untuk 
sadar. "Bagaimana bisa sesuatu menjadi begitu pahit ...!? Kerusakanku sembuh, tapi aku 
sekarat di dalam! " 

"Menyembuhkan tapi sekarat? Apakah kamu idiot?" 

Kata kera! 

"Kera adalah orang bijak di hutan. Kami terlahir berbeda dari kalian manusia. " Monkey 
Magic secara dramatis mengetuk pelipisnya. 

Saat Mynk hendak membalas, helm emas itu terangkat dari tanah. Semua orang di ruangan 
itu tercengang. 

"Obat yang menarik," Belphegor berbicara. "Saya kadang-kadang membuat obat sendiri 
dan menyebarkannya di antara semut." 

"Bagaimana...?" Olgan bergumam. 

"Iya! Itu dia! Itulah wajah yang ingin saya lihat! " Belphegor berdiri, bertepuk tangan, 
seolah-olah dia sudah lama menunggu saat ini. "Sekarang, tidak mudah untuk berpura-pura 
merusak! Tapi aku bukan aktor yang terlalu buruk, bukan? Apa saja untuk putriku 
tersayang. " Dia terus mengoceh, mengangguk karena kegirangan. Armor itu, yang telah 
dibengkokkan dan hangus, mulai kembali ke bentuk dan kilau aslinya. 

"Tidak mungkin ..." Olgan bergumam. 

"Tentu saja bisa. Saya menyiapkan baju besi ini untuk mengejutkan Anda untuk reuni kami. 
Itu adalah Fragmen Kuno yang bahkan meniadakan mantra kelas-5. Semua sihir itu, 
terbuang ... Benar-benar bukti kekuatan cinta kebapakan! " Warna menghilang dari wajah 
semua orang di ruangan itu, saat mereka mulai menyadari gawatnya situasi. "Terlebih lagi, 
armor ini meniadakan semua bentuk serangan fisik juga. Kera-kera itu menari sekuat 
tenaga, tetapi bahkan tidak memberi saya satu titik pun kerusakan. Oh, betapa kejamnya 
mengintip di balik tirai. " Belphegor melihat ke mayat kera yang berserakan dan 
mengambil satu sambil mencubit hidungnya. "Anda baru saja berbicara tentang obat aneh. 
Mengapa Anda tidak menggunakan beberapa ini? Saya pernah mendengar bahwa otak kera 
cukup enak. Mungkin mereka akan membuat obat yang berguna. " 
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Monkey Magic memaksakan diri. Tidak bisa diam saat anak buahnya dinodai. "Saya akan 
membunuhmu..." 

"Sekarang, sekarang. Apakah kamu tidak mendengarkan? Berayun di sekitar tongkat 
berharga Anda sesering mungkin, itu hanya akan menjadi ketukan lembut bagi saya. " 

"Singkirkan tangan kotormu dari orang-orangku ..." 

"Izinkan saya memberi Anda petunjuk tentang bagaimana Anda bisa mengalahkan saya! 
Anda harus menyeret Greole itu keluar dari tanah. Bahkan baju besi ini, secara tragis, tidak 
dapat melindungi saya dari mantra kelas-6 seperti miliknya. Tentu saja, dia telah dihabisi 
oleh para malaikat celaka itu. " Belphegor berpura-pura menghela nafas, saat dia 
membuang kera tak bernyawa itu ke samping. Dia tahu bahwa, bahkan jika dia berhasil 
membebaskan Greole, Raja Iblis tidak akan memiliki kekuatan penuh seperti dulu. "Sesuatu 
yang menyenangkan, inilah waktunya untuk menyelesaikannya. Aku akan istirahat non-
keluarga untuk sementara waktu. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda 
nanti. Dark Beam. " Dengan lambaian tangan, sinar hitam menyapu melalui ruangan. 

Mynk sendiri menarik dirinya dari awan debu. Dia telah mengumpulkan paling sedikit 
kerusakan. "Kamu tidak akan ... lolos dengan ini ... lagi ..." 

"Ah! Putriku tersayang memanggilmu teman! Mempertimbangkan layanan Anda sejauh ini, 
saya akan dengan senang hati menunjuk kamar khusus untuk Anda. Kau bisa 
menantikannya, "Belphegor dengan riang menyatakan saat dia meraih Mynk di kepalanya 
dan membantingnya ke tanah, seolah dia sedang mengeluarkan hama. Sekarang untuk 
waktu ayah-anak yang berkualitas. Belphegor mencengkeram kaki Olgan, dan mulai 
menyeretnya menjauh seperti monster yang menyeret mangsanya ke sudut gelap. 

"Tidak ... Biarkan aku ... Pergi ..." 

"Mm, keputusasaan di matamu. Akhirnya, kau gadis ayah lagi. Jangan khawatir, saya telah 
menjaga kamar lama Anda persis seperti sebelumnya. Bangun juga 'gubuk' baru. " 

"Raja Iblis..." 

"Hm? Raja Iblis, maksudmu? Maaf telah memberi Anda harapan palsu. Greole telah lama 
disegel selama 2000 tahun. Bahkan jika dia benar-benar keluar dari situ sekarang, dia tidak 
akan memiliki kesempatan melawanku dalam kondisinya yang lemah. " 

"Tolong..." 

Melihat air mata jatuh dari mata Olgan, Belphegor tertawa terbahak-bahak, menampar 
lututnya. Akhirnya, dia menuai buah dari presentasinya yang dramatis. "Wah ha ha ha! 
Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Adakah yang pernah menyelamatkan Anda dalam 
hidup Anda? Aku membiarkanmu pergi dengan sengaja terakhir kali, tapi tidak lagi. Anda 
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akan menghabiskan sisa hidup Anda di bawah atap saya. Bukankah itu luar biasa? " Helm 
Belphegor terpelintir, matanya bersinar dengan cara yang kejam dan berlendir tanpa batas. 

Kenangan lama membanjiri Olgan, akhirnya mematahkan tekadnya. "T-Tidak ... 
Tidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 

"Wah ha ha ha! Teriakan itu! Kita adalah ayah dan anak lagi, setelah berabad-abad yang 
panjang itu! " 

Mynk mencoba merangkak setelah Olgan saat dia diseret, tetapi bahkan dia tidak memiliki 
cukup kekuatan untuk bangkit. "Ol ... gan ..." Mynk melihat bahwa Animadmiral dan kappa 
sedang kedinginan, tidak menggerakkan satu jari pun saat mereka berbaring di tanah. Dia 
bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup. Mynk beringsut ke arah tempat Belphegor 
berada diambil Olgan. Dia dikelilingi oleh mayat kera, membuatnya merasa seperti berada 
di neraka. 
 ------ ?? lantai di bawah kastil Belphegor, Departemen Keuangan. 

Ruangan itu penuh dengan harta karun, karya seni, benda-benda magis, dan artefak sejarah 
dari seluruh dunia. Ada Iblis Tingkat Tinggi yang mengumpulkan segala macam harta dan 
benda sihir ke dalam bungkus kain besar. Itu Kale, terkenal karena sifatnya yang berjiwa 
bebas. 

"Aku akan meminjam ini sebentar, Bel. Anda tidak keberatan, bukan? Kamu terlihat sangat 
senang dengan mainanmu di atas sana, "kata Kale pada dirinya sendiri, saat Kale 
menggunakan penggaruk literal untuk menarik harta ke dalam bungkusnya. Secara 
misterius, harta karun yang menyentuh bungkusnya menghilang ke dalam potongan kain, 
menandakan bahwa itu adalah semacam benda ajaib yang menyediakan tempat 
penyimpanan. "Tapi apakah bersatu kembali dengan putri Anda benar-benar berarti bagi 
Anda? Saya rasa saya senang Anda bahagia. " Setiap bagian yang dia curi adalah harta yang 
tak ternilai, tetapi iblis dalam kulit anak laki-laki memperhatikan mereka seperti dia baru 
saja menyapu dedaunan di halaman. Setelah mengumpulkan semua harta karun itu ke 
dalam bungkusnya, dia menyampirkannya ke bahunya seperti pencuri kartun. 

"Mengendus ... Aku mencium bau harta karun di sekitar sini ... Hei! Kamu pencuri! " 

Kale melompat mendengar suara itu. Dia akan kesulitan menjelaskan dirinya kepada 
seorang penjaga. "Tidak, aku hanya meminjam ini dari Bel ... Hah?" Entah bagaimana, 
seorang manusia berdiri di hadapannya. Seorang gadis, tidak kurang. Kale berdiri bingung 
untuk sementara waktu, sebelum membuat kesimpulan. "Oh, Anda salah satu penyusup? 
Aku dengar salah satu dari mereka adalah manusia! " Sementara mata Kale berbinar 
dengan intrik, satu-satunya hal yang Akane lihat adalah bungkus di bahu Kale. 

"Ya terserah. Itu saya harta, jadi aku akan kebutuhan itu kembali." 
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"Itu cukup berani ... kurasa aku tidak bisa menyalahkanmu," kata Kale, menertawakan 
dirinya sendiri. Dia berhenti ketika dia menyadari aroma yang familiar pada gadis itu. 
"Kamu memiliki bau yang sama seperti dia. Kamu kenal dia?" 

"Siapa, Hakuto? Pokoknya, kembalikan itu padaku. " Akane mulai berjalan ke arah Kale. 

Iblis mengerutkan kening. Jika dia menyebabkan keributan sekarang, dia mungkin saja 
dikerumuni pengawal Belphegor. "Jika kamu mengenal orang itu, aku akan membunuhmu 
juga, suatu saat ..." 

Saat labu pecah muncul di kaki Kale, Akane berlari. Tonfa-nya menghantam perut Kale, 
membuatnya tertekuk. Beberapa benda berkilau jatuh dari bungkusnya, tetapi Kale bahkan 
tidak memiliki kekuatan untuk meraihnya. Labu yang pecah menjadi dua mulai pulih 
dengan sendirinya. Akane diam-diam melayangkan serangkaian serangan ke dalam labu 
dalam upaya untuk menghancurkannya, tapi itu tidak terpengaruh saat ia mulai menelan 
Kale. "Ha ha ... Usaha yang bagus. Ini adalah benda ajaib favoritku. Begitu itu dimulai, tidak 
ada yang bisa menghentikannya atau menyerang saya. Bagaimana rasanya, bodoh !? " 

"Kembalikan hartaku." 

"Aku sudah bilang! Tidak ada yang bisa berhenti--- "Kale diam, memperhatikan ekspresi 
Akane. Dia merasa seperti kekosongan di matanya sedang menyedot jiwanya. 

"Mengembalikannya." 

"Berhenti ... sudah kubilang, tidak ada gunanya!" Bahkan saat mereka berbicara, Akane 
tidak pernah mengalah dalam serangannya. Rentetan tonfa , siku, dan lututnya 
mengguncang labu lebih jauh, membekukan tulang punggung Kale bahkan di tengah 
keselamatannya yang terjamin. "Cepatlah ... Pergi! Pergilah!" 

"Aku tidak akan pernah melupakan wajahmu. Tidak peduli di mana Anda bersembunyi 
atau di mana Anda lari, saya akan menemukan Anda dan mengakhiri Anda. " 

"Cepat bawa aku pergi!" Kale berteriak, merasa seperti badai serangan Akane mungkin 
benar-benar menerobos. 

Segera, labu akhirnya selesai terbentuk dan menghilang seperti kepulan asap. 

Akane ditinggalkan sendirian dengan beberapa harta karun yang telah jatuh dari bungkus 
Kale. "Cih. Tidak adil ... Itu adalah kesempatan besar saya. " Mengambil beberapa di tanah, 
Akane mulai memeriksa perbendaharaan dengan cermat. Karena dia telah melangkah lebih 
dalam dari yang lainnya, dia benar-benar tidak ingin usahanya sia-sia. "Ingin tahu apa yang 
Hakuto rencanakan. Dia lebih baik tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan tanpa aku 
lagi. " Akane mengeluarkan kaca pembesar, memeriksa dinding dan tanah. 
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Setelah beberapa saat, dia merasakan gempa yang luar biasa, jauh di atasnya. "Itu ..." Akane 
meraih sebotol air dari tas punggung cadangannya dan meminumnya. Untuk beberapa 
alasan, dia kering. 

Dia ingat musim panas tertentu, dahulu kala. Itu adalah hari pertama dia merasakan 
kekalahan. Hari yang terik di mana siapa pun akan memilikinya terus meraih air. 
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Volume 5 Chapter 3 

Akira Ono, Bos Terakhir 
------Benteng Belphegor. 

Apa yang kamu ...? Raja Iblis mengembuskan asap putih saat bertemu dengan lendir 
berwarna baja. 

Anehnya, lendir itu menutupi cermin. 

Selamat datang di rumah, Pembuat. 

"Hah...?" Raja Iblis berseru pada teks di cermin. Dia tidak ingat pernah membuat makhluk 
aneh seperti itu, atau melakukan hal lain yang menjamin hal ini memanggilnya 'pencipta.' 
"Aku telah terjerat dalam berbagai kesalahpahaman di dunia ini ... Jangan bilang kau 
memulai salah satunya lagi." Hal terakhir yang dia inginkan adalah materi anorganik ini, 
yang merupakan gumpalan kental, memiliki beberapa gagasan yang salah tempat tentang 
dirinya. 

Slime tidak menjawab, tetapi baris teks lain muncul di cermin. 

Ubah pengaturan saat ini? YA TIDAK 

"Pengaturan ...?" Raja Iblis menipiskan matanya. Di dunia ini, pengaturan yang dia rancang 
untuk permainan telah menyelamatkannya berkali-kali, namun membingungkannya dan 
membuatnya dalam bahaya berkali-kali di lain waktu. Ini adalah satu kata yang tidak bisa 
dia abaikan. "Anda mungkin salah mengira saya sebagai orang lain. Setidaknya kau tidak 
tampak antagonis. " 

Cermin tetap diam, menampilkan baris teks yang sama di permukaannya. Sepertinya tidak 
ada kemampuan untuk berbicara. Meski begitu, lendir itu tampak sangat tidak berbahaya, 
dan bahkan sedikit menyenangkan. Raja Iblis terkejut bahwa dia bisa merasakan emosi 
seperti itu dari lendir. 

Konfirmasikan pengaturan saat ini: Lompat ke B40. Membuat perubahan? YA TIDAK 

"B40? Apa yang sedang Anda bicarakan...?" Garis pertanyaan lanjutan Raja Iblis dibiarkan 
tidak terjawab. Dia merasa seperti sedang mencoba berbicara dengan sebuah mesin, yang 
memberinya ide. "Biarkan aku ungkapan ulang. Siapa yang membuat pengaturan itu? " 

Pencarian nama ... Selesai. Olgan. 

Olgan? Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang menciptakanmu? " 
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Pencipta. 

"Itu lagi ... Siapa pencipta ini?" 

Pencipta. 

Melihat huruf yang sama berkedip di layar, Raja Iblis menghela nafas. Sepertinya tidak ada 
yang didapat dengan melanjutkan percakapan aneh ini. Dia masih tidak tahu mengapa 
tidak ada orang di luar kastil, meskipun mereka berencana untuk bertemu di sana. (Bahkan 
Komunikasi dinonaktifkan di sini, entah bagaimana ... Lebih baik asumsikan mereka dalam 
masalah.) Bahkan dalam Game-nya, pertempuran skala besar, pengepungan, pertarungan 
acara, dan pertarungan bos semuanya datang dengan kecelakaan tak terduga, yang 
membuatnya menjadi seorang profesional. dalam menangani mereka. (Jika Olgan membuat 
pengaturan, itu pasti berarti sesuatu ... Apakah itu sebuah catatan, menyuruhku untuk 
menemuinya di sana? Bagaimanapun, aku tidak bisa mengabaikannya.) Selain penilaian 
yang dihitung Raja Iblis, yang terbesar motivatornya adalah bahwa dia tidak mau repot 
turun ke empat puluh lantai sendirian. 

"Lompat, ya ...? Sangat baik. Kirim saya ke set Olgan tujuan. " Ini mendorong lendir untuk 
menggeliat dengan gembira ke arahnya. Itu lebih dari sedikit menakutkan. "Kenapa ... kamu 
mendekat? Ini agak menyeramkan ... Wai--- " 

Tersedot ke dalam cermin, lingkungan Raja Iblis berubah dalam sekejap. Terlepas dari 
kenyataan bahwa dia seharusnya berada di bawah tanah, Raja Iblis memperhatikan bahwa 
langit-langitnya tinggi, dan dindingnya tampak kokoh seolah-olah terbuat dari beton. 
(Tempat apa ini ...? Itu mengingatkanku pada Dungeon Bastille.) Kemiripan ini semakin 
diperkuat oleh seberapa terang ruangan itu menyala. 

Dengan beberapa pengecualian, mereka yang memiliki darah Hellion atau monster tidak 
dapat menggunakan kekuatan Cahaya. Oleh karena itu, mereka sering memanfaatkan 
manusia dan Anima sebagai budak untuk membangun apapun yang mereka butuhkan. 
Dengan katakombe sebesar ini, jumlah budak yang digunakan untuk bekerja tidak 
diragukan lagi mencapai puluhan atau ratusan ribu. 

(Bagaimanapun, saya tidak bisa meninggalkan cermin itu di atas sana ...) Setelah melihat 
sekelilingnya, dia Bepergian Cepat ke ruangan dengan cermin. Melihat Raja Iblis muncul 
kembali, lendir itu dengan senang hati menyembul lengan seperti embel-embel dan 
melambai ke sana kemari, seolah-olah sedang menyapa seorang teman lama. "Apa yang 
sebenarnya ...?" sang Raja Iblis bergumam. "Sepertinya kamu akan membuatku lebih 
banyak masalah jika seseorang melihatmu, jadi kamu ikut denganku." Dia menghasilkan 
Item Folder yang berbentuk gulungan, mengambil slime dengan pelengkap, dan 
menyimpannya ke dalam folder. 

Z SALIN 07 
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Teks yang muncul di folder itemnya mengirimkan sesuatu yang merayapi punggungnya. 
String teks tanpa emosi yang tampak tidak seperti item. Raja Iblis merasa seperti dia 
melihat sekilas sifat 'Pencipta,' yang kemungkinan besar menamai benda itu. "Semua orang 
di dunia ini benar-benar membenci nama normal ..." Raja Iblis mencoba, tidak berhasil, 
untuk menertawakannya. Kerutan alisnya semakin dalam. (Lupakan. Ini bukan waktunya 
untuk membahas itu ...) Dengan pemikiran itu, Raja Iblis Cepat Bepergian kembali ke B40, 
dengan hati-hati mendengarkan suara atau tanda kehidupan. Saat dia tidak mengambil apa 
pun dari lantai ini, dia memperhatikan langkah kaki yang samar. "Sepertinya mereka 
turun." 

Saat dia turun lebih jauh, Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi memperhatikan bangkai 
monster sporadis. Jumlah mereka terlalu sedikit. (Gerbang itu terbuka untuk memulai 
dengan ... Tidak ada seorang pun di kastil di atas sana, dan hampir tidak ada monster di 
bawah tanah. Itu terlalu tidak dijaga, bahkan untuk dijadikan jebakan.) 

Ada struktur serupa di Sleepless Castle yang pernah dia buat, dirancang untuk menarik 
penyerang hanya untuk menyergap mereka. Struktur tersebut, bagaimanapun, tidak 
pernah menjadi solusi permanen karena mereka tidak memiliki nilai replay. Musuh-
musuhnya adalah pemain manusia, lagipula bukan rangkaian kode. Manusia selalu berpikir 
ke depan, bekerja sama, dan bertahan dengan penelitian mereka sampai setiap sudut 
tempat dipetakan dan dianalisis. Setelah 15 tahun keingintahuan yang tak henti-hentinya, 
Benteng Tanpa Tidur dilucuti dari pertahanannya. Jatuhnya Kastil Tanpa Tidur dan akhir 
dari Game bukanlah produk keberuntungan atau kebetulan, tetapi kemenangan yang 
dimenangkan oleh tekad kolektif para pemain. Untuk seseorang seperti Raja Iblis yang 
telah terlibat dalam pengepungan yang menjengkelkan hari demi hari selama lebih dari 
satu dekade, 

"Penguasa kastil ini... Pasti tidak tahu seberapa banyak merusak rasa puas diri dapat 
menyebabkan. " Raja Iblis mengikuti gerakan samar dan langkah kaki lebih jauh ke bawah 
katakombe. Meskipun ada beberapa jebakan di sepanjang jalan, semuanya tidak 
bersemangat atau semuanya telah dihancurkan oleh kera. 

Namun, ketika dia turun ke B50, suasana yang sama sekali berbeda menyambutnya. 
"Tempat macam apa ini ...?" Kesan pertamanya adalah bahwa itu adalah ballroom yang 
bobrok, tetapi dengan tumpukan mayat. Meja, gelas, botol anggur, dan buah-buahan yang 
tampak mahal diinjak-injak dan dihancurkan, dan beberapa potret yang digantung di 
dinding semuanya robek. Raja Iblis melihat pemimpin kera dan kappa di tanah. "Hei, jika 
kamu masih hidup, katakan saja." Dia menghasilkan sebotol Air Fuji, seperti yang dia 
lakukan di pondok. Botolnya sangat besar bahkan sampai dengan centong. Melihat 
keduanya di tanah hampir tidak bisa menggerakkan lengan mereka, Raja Iblis mengangkat 
botol dan menuangkan sebagian isinya ke tenggorokan kera. 

" Grmb ... H-Berhenti ... Grmbr! " 

"Hm? Kau masih hidup. " 
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"Apa kau mencoba membunuhku, Dewa Palsu !? Karena kamu hampir melakukannya! " 

"Kamu lebih hidup dari sebelumnya." 

"Lebih hidup ... Ooh-ah? Sesuatu yang aneh ... "Kera itu menggelengkan kepalanya karena 
dia dengan cepat menyembuhkan 50 HP dan Stamina. 

Raja Iblis menciptakan sebotol Air Fuji lagi, dan pergi membuat kappa meminumnya. 

"M-Mister Shadow ..." sebuah suara lemah memanggil kembali. "Jika itu air ... Bisakah kamu 
menuangkannya ke piring di kepalaku ...?" 

"Hidangannya ...?" Raja Iblis menuangkan sesendok penuh air dengan ekspresi penasaran 
dan memercikkannya ke piring kappa. 

Kappa segera menyambung. "Mm-mm-mm! Ini sesuatu yang lain! Nah, itulah yang saya 
sebut menyegarkan! " 

"S-Senang mendengar ..." 

"Beri aku lebih banyak, Tuan! Di sini, di piring saya! Beri aku muatan lagi dari barang bagus 
itu ! " 

"Tidak, menjauhlah dariku ...!" Raja Iblis melempar sendok ke kappa dan menyalakan 
rokok. Dia tidak bisa membantu tetapi menyadari betapa sulitnya untuk tetap serius di 
sekitar Perjalanan ke duo Barat . "Jadi apa yang terjadi? Dimana yang lainnya?" Dia belum 
pernah melihat Olgan, Mynk, atau Akane di mana pun. Satu-satunya hal yang dia lihat di 
sekitarnya adalah pembantaian yang mengerikan. 

"Di sini, Baldibald. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi air ini memberimu kekuatan. " 

"Ge-foo! Itu terlalu bagus! Hidangan saya basah kuyup! " 

"Menjadi basah di atas air Dewa Palsu? Kau sungguh pelacur kappa. " 

"Tidak adil! Saya tidak dapat membantu apa yang dibutuhkan tubuh saya ...! " 

Akhiri diskusi yang menjijikkan itu! Raja Iblis sudah cukup mendengar. Percakapan mereka 
tidak ke mana-mana. "Bagaimana Anda bisa bermain-main di tengah semua pembantaian 
ini?" 

"Ya Tuhan... Anak buahku bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Akan memalukan 
bagi pemimpin mereka untuk berduka atas kematian para pejuang yang sombong. " 

"Saya melihat...! Aku seharusnya tidak mengatakan itu. " Raja Iblis menjatuhkannya, 
melihat bahwa pemimpin kera telah memberinya tatapan tajam. Dia bertanya-tanya 
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apakah kera dan kappa itu hanya bertingkah laku, terlepas dari bagaimana perasaan 
mereka sebenarnya. "Ayo kembali ke jalurnya. Dimana yang lainnya?" 

"Belphegor membawa putrinya ke suatu tempat, dan gadis aneh dengan perban menutupi 
matanya mengikutinya. Tidak tahu kemana mereka pergi. " 

Dengan itu, Raja Iblis mulai berkeliaran. Mereka belum bertemu dengan Akane. 

"Kita akan kembali ke hutan, Dewa Palsu. Kita tidak bisa mengalahkan pengecut itu 
sekarang. " 

"Kembali untuk apa?" 

"Dengan izin Nona Tatsu, aku akan membunuh pengecut itu." 

"Saya melihat. Kalau begitu kalian berdua tidak perlu kembali ke sini. Singkirkan manusia 
di jalan keluar. Ngomong-ngomong, apakah ada kelinci di negaramu yang berasal dari desa 
Rabbi? " 

"Kelinci? Kelinci-hibrida yang suka makan wortel? " 

"Jika ada di antara mereka yang ingin kembali ke Rabbi, bawa mereka ke sana juga." 

Pemimpin kera merenungkan permintaan itu sejenak, sebelum akhirnya berbicara. "Ya 
Tuhan, pengecut itu sangat kuat. Bahkan kamu tidak bisa mengalahkannya. " 

Raja Iblis berhenti sejenak, lalu berbalik. Ekspresinya sama sekali tidak terpengaruh. 
"Jangan khawatir. Satu-satunya hal yang bisa membunuhku adalah ciptaanku sendiri. " 
Dengan itu, Raja Iblis mengikuti jejak darah ke bawah. 

Pemimpin kera diam-diam melihatnya pergi. 

"Kamu yakin kamu tidak ingin menghentikannya?" tanya kappa. 

"Aku tidak punya kekuatan untuk menghentikannya sekarang." 

"Tapi bagaimana jika dia mati? Apa yang akan kami katakan kepada Pendeta Agung ...? " 

Sorot matanya bukanlah salah satu dari orang yang berjalan menuju kematiannya. 
Pemimpin kera melihat sekeliling, seolah ingin membakar pemandangan rekan-rekannya 
ke dalam ingatannya. "Bahkan jika Dewa Palsu gagal, aku akan membunuh pengecut itu ... 
Jadi tenanglah." 

Kera dan kappa tetap diam selama beberapa waktu sebelum kembali ke atas tanah, ke arah 
yang berlawanan dengan Raja Iblis. 

Sementara itu, Raja Iblis sedang mendengarkan suara yang dikenalnya. 
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"Biarkan aku pergi...! Olgan ...! " 

Raja Iblis mendekati arah suara itu dan menemukan Mynk tertutup oleh gumpalan merah 
agar-agar. Benda berlendir itu mengubah bentuknya seolah-olah iseng, mengambil bentuk 
tangan raksasa, siluet, dan bahkan Mynk sendiri. Raja Iblis menghembuskan asap pada 
situasi yang mengingatkannya pada adegan dari fanfic X-rated. "Apa yang sedang kamu 
lakukan?" Dia bertanya. 

"Raja Iblis!? Bagus! Singkirkan Slime Merah ini dariku! " 

Seolah ingin memberontak terhadap permohonan Mynk, lendir itu memanjangkan 
pelengkap, berkeliaran di sekitar tubuh Mynk. Raja Iblis kehilangan kata-kata pada situasi 
tersebut. 

"Berlendir, berlendir!" 

"Hei, lepaskan aku! Raja Iblis, cepat! " 

"Saya ingin membantu Anda, tapi gravitasi di planet ini sedikit lebih kuat dari biasanya ..." 
Raja Iblis berharap dia memiliki smartphone supaya dia bisa mengambil gambar. 

Mynk, tentu saja, tidak menemukan humor dalam situasi itu. "Gravitasi!? Anda hanya 
duduk di sana merokok! " 

"Aneh bagaimana tangannya bergerak." Raja Iblis meluangkan waktunya saat dia 
mematikan rokoknya di asbak portabelnya, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa 
dia terus berlari ke slime hari ini. "Makhluk aneh ... Yang ini juga mengeluarkan suara." Saat 
Raja Iblis mendekat, lendir merah meluncur dari Mynk dan menerjang Raja Iblis karena 
akan menjeratnya. Meskipun serangan itu lebih cepat dari yang diharapkan, itu secara 
alami diblokir oleh Assault Queller. 

"Lendir berlendir ...?" 

"Apakah kamu seperti lendir di cermin itu? Atau apakah kamu musuh? " Raja Iblis meraih 
lendir merah dengan apa yang tampak seperti pakaian dan menatapnya. 

Melihat bahwa Raja Iblis cukup dekat untuk mencium lendir, Mynk berteriak. "Jangan 
terlalu dekat dengan apapun yang melihatku seperti itu! Anda akan melanggarnya , seperti 
beberapa doujin! " 

"Hal terakhir yang saya butuhkan adalah Anda memperumit hal-hal! Bagaimana kau tahu 
tentang doujinshi di dunia ini ...? " 

"Slimyyyy." Setelah melihat seberapa jauh kelasnya, Red Slime kembali ke bentuk 
gumpalannya, menyusut menjadi genangan air. 
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Setelah pertemuan dengan Slime yang aneh sebelumnya, Raja Iblis lebih berterus terang 
dengan yang ini. "Tempat ini akan segera berubah menjadi medan perang. Jika Anda tidak 
akan melawan saya, menjauhlah dari kastil ini. " 

"Lendir..." 

Raja Iblis berdiri Mynk. Sebelum dia bisa bertanya apa yang terjadi, dia pergi lari. "Hei, 
tidak bisakah kau memberitahuku---" 

"Tidak ada waktu! Ayah Olgan membawanya! " 

"Aku mengerti, tapi kamu akan tersandung karena ketidaksabaran." 

"Apa, kamu ingin mengobrol sambil minum teh--- ahh!" Mynk telah tersandung sesuatu, 
dan sekarang terjerat tali dan digantung di langit-langit. Dia tidak akan pernah tersandung 
jebakan seperti itu jika dia tidak terburu-buru sampai kehilangan penglihatan tepi. "Apa ini 
!? Raja Iblis, singkirkan itu dariku! " 

"Kamu tidak bisa beristirahat, kan ...? Dan berhenti bergerak, Anda akan semakin kusut. " 

Mynk meronta-ronta, bahkan membuat dirinya semakin kusut. Sebelum dia menyadarinya, 
dia hampir berlatih shibari . 

"Apa yang sedang kamu lakukan...? Anda seorang masokis alami saat ini. " 

"Keluarkan aku dari situ, sudah ...!" 

"Ugh ..." Raja Iblis melemparkan Api Sodom untuk memutuskan tali dari langit-langit. Mynk 
jatuh tertelungkup ke tanah. Dia memelototi Raja Iblis, berkedut kesakitan karena tanaman 
wajah yang tiba-tiba. Ini adalah penyelamatan yang paling tidak dipikirkan dan tidak 
peduli. "Tenangkan dirimu. Lukamu dalam. " 

"Bagaimana kamu bisa mengatakan itu !?" 

"Dan ini untuk perjalanan jarak jauh ... Jauhkan saat Anda tidak membutuhkannya." Raja 
Iblis dengan lembut mengambil Sepatu Bulan dari kaki Mynk. Dia ingat bagaimana Akane 
sangat menyukai pasangan itu, menyebut mereka salah satu mitranya. Arti penting Akane 
meminjamkannya kepada seseorang tidak hilang darinya. "Saya melihat Anda rukun 
dengan Akane. Yah, kuharap kalian berdua tetap berteman. " 

"B-Bukan itu ..." Mynk tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya dari Demon 
Lord yang tenang dan lembut seperti biasanya. Dia merasakan sensasi misterius, seperti 
dia baru saja melihat sekilas sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Meski begitu, 
sensasi itu menggelitik punggungnya. 

Raja Iblis menyimpan sepatu itu ke dalam Item Folder-nya dan berdiri lagi. "Akane ... 
kemanapun dia mau, jadi tidak apa-apa. Dimana Olgan? " 
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"Lebih jauh ke bawah, kupikir ... Iblis peringkat atas biasanya berhati-hati melindungi diri 
mereka sendiri ... Ya." 

Tidak yakin apa yang membuat Mynk tiba-tiba keluar, Raja Iblis menciptakan sebotol Air 
Fuji lagi, dengan sikap yang terlalu murah hati. "Minumlah ini dan istirahatlah. Aku akan 
mencari Olgan. " 

"T-Tunggu ... Aku juga ikut! Aku tidak bisa duduk-duduk saat dia dalam bahaya! " 

"Saya mengerti keinginan Anda. Anda mungkin akan menyesalinya, "Raja Iblis 
memperingatkan, dengan ambigu 

Mynk menelan ludah. Tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk pergi ke pasangannya 
saat dia membutuhkan. Minum dari botol aneh itu, Mynk memperbarui tekadnya. "Tidak 
peduli seberapa kuat ... Tunggu, apa yang ini !? Eliksir!?" 

"Elix ...? Tidak, itu hanya air. " 

"Seolah-olah! Jangan beritahu aku! Anda telah mengikat kontrak keji ke dalam cairan ini 
yang mengikat jiwa saya kepada Anda, atau sesuatu! Apa kau tidak malu, Raja Iblis !? " 

Itu hanya air. 

Meninggalkan Mynk yang bertele-tele di belakang, Raja Iblis menuju lebih jauh ke bawah. 
Faktanya, terlepas dari efek apa pun yang dimilikinya, Raja Iblis benar-benar menghasilkan 
tidak lebih dari sebotol air. 

------Kamar pribadi, B ??. 

Setelah sekian lama tidak sadarkan diri, Olgan dibangunkan oleh denyut nyeri di sekujur 
tubuhnya. Dia bergerak dan mendengar dentingan rantai. Dia dirantai ke kursi dengan 
tangan terikat di belakang punggung, seutas rantai di kakinya ... Perasaan akrab. 

Kamu akhirnya bangun. Sebuah suara berbicara, membangkitkan reaksi fisiologis yang 
kejam di dalam diri Olgan. Dia tidak bisa membayangkan pemandangan yang lebih buruk 
untuk bangun. "Bagaimana Anda menyukai ruangan itu?" suara itu berlanjut. "Aku 
membuat tempat ini hanya untukmu," Belphegor membual, sambil mengulurkan 
tangannya. Ruangan itu sangat lebar dan tinggi. Berbeda dengan ruang lain di katakombe, 
ruangan ini berbentuk seperti gua, dengan dinding batu yang telanjang. "Lihatlah 
temboknya. Itu adalah koleksi berhargaku. Apakah mereka berkumpul dari seluruh benua. 
Saya telah memimpikan reuni kita, dengan cermat memelihara dan memolesnya setiap 
hari. " 

Dindingnya penuh dengan berbagai peralatan penyiksaan. Tepat di sekitarnya, selain bilah 
tajam dan benda tumpul, jarum dari segala ukuran berjejer di rak kayu. Ruangan yang luas 
itu penuh dengan peralatan yang dibuat dengan tujuan tunggal untuk menimbulkan rasa 
sakit. Olgan bahkan melihat semacam ranjang yang dibuat untuk menahan korban. 
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"Oh, apakah ini menarik perhatianmu ...? Yang ini pintar. Merobek isi perut subjek dan 
mengeluarkan isi perutnya hidup-hidup. Dengan pergantian pegangan di sini, penjahat 
mati saat mereka melihat organ mereka sendiri digulung pergi, "Belphegor dengan gembira 
menjelaskan, lalu melangkah ke sebuah benda besar berbentuk banteng dan membelai 
kepalanya seolah-olah dia sedang menghargai sebuah mahakarya. "Ini adalah sapi jantan 
yang terbuat dari kuningan. Punggungnya terbuka, tempat narapidana bisa disimpan. Itu 
mengunci bagian dalam penjahat dan memanggangnya dengan api. Panasnya mengubah 
banteng menjadi emas, membuat pemandangan yang megah. Mulutnya terbuka, menyetel 
jeritan sekarat menjadi nada yang indah. " Belphegor terus mengelus banteng itu. "Anak 
yang baik." Dia membelai instrumennya dengan hati-hati dan kasih sayang yang belum 
pernah dia tunjukkan pada Olgan. "Dan ikat pinggang ini, misalnya ... Oh, kerah ini butuh 
usaha keras untuk membuatnya." 

Saat Belphegor terus memamerkan koleksinya, air mata jatuh dari mata Olgan, dan dia 
mulai berguncang. Ketakutan mengetahui bahwa semua bagian itu akan segera berbalik 
melawannya sangat berlebihan. "Tolong jangan..." 

"Hmm? Aku tidak bisa mendengarmu! Oh, saya hampir lupa. Saya juga memperhatikan 
pencahayaan di ruangan ini. Saya bahkan mengalami masalah saat memesan minyak ikan 
paus dari negeri yang jauh. " Belphegor menepuk dadanya, seolah ingin menekankan kerja 
kerasnya. Minyak ikan paus, di dunia ini, telah menjadi terlalu berbahaya untuk diperoleh, 
dan telah jatuh dari peredaran. Meskipun minyak dapat digunakan untuk penerangan, 
minyak ini mengeluarkan bau busuk tertentu yang menambah suasana gelap ruangan. 
Sebagian dinding didedikasikan untuk lukisan ibu Olgan, dan diterangi oleh lampu minyak 
ikan paus, sosok dalam lukisan itu meneteskan air mata melalui kelap-kelip cahaya. "Ayo 
lihat. Saya harus merombak ruangan setiap tiga puluh tahun atau lebih. Sepuluh renovasi 
selama 300 tahun ... Saya tidak keberatan, Putri. Saya akan memastikan Anda tidak akan 
bosan. " 

Kata-kata '300 tahun' menenggelamkan hati Olgan. Dia akan memilih kematian tanpa ragu-
ragu, tetapi raja yang kejam ini tidak akan mengizinkannya begitu saja. "Tolong ..." pinta 
Olgan. "Aku tidak akan ... membangkang lagi ..." 

"Kamu lupa bagaimana cara mengemis di waktu kita terpisah." Dengan ekspresi jijik, 
Belphegor menghantamkan tinjunya ke wajah Olgan, dan dia mengulangi gerakan itu dua 
kali dan tiga kali, menyebabkan wajah Olgan membengkak dan memerah karena darah. 
"Putriku yang terhormat ... Kamu tahu itu bukan nada yang digunakan saat meminta 
bantuan ayahmu." 

"Tidak ... lebih ... Kenapa aku ...? Mengapa saya selalu ...? " 

"Hah ha! Itu sedikit lebih baik, tapi jauh dari memuaskan. " Belphegor menarik tudung 
kepala Olgan dari kepalanya, mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. 
"Aku diam tentang itu untuk menjaga integritas reuni kita, tapi apa ini?" Belphegor 
meludah. Sana bukanlah cara bagi seorang Firebrand untuk menumbuhkan tanduk. 
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"Menemukan sesuatu di tanah manusia ...? Atau mungkin di ruang bawah tanah kuno. 
Bagaimanapun, saya tidak tahan melihat tanduk pada darah campuran. " 

"T-Kumohon ... Bukan tandukku! Tolong, apapun kecuali tandukku ...! " 

"Apakah ini sumber pemberontakan kecilmu? Yang Anda butuhkan hanyalah Ayah Anda 
yang terkasih. Kita harus melepaskan--- Grah! " Belphegor meraih salah satu tanduk untuk 
melepaskannya dari kepalanya, lalu menarik tangannya setelah merasakan luka bakar yang 
kuat. "Apa ..!? Panas apa ini ...? " Tidak dapat dibayangkan bahwa dia akan merasakan apa 
pun melalui baju besi tak terkalahkan yang memblokir serangan fisik dan sihir. Satu-
satunya pengecualian adalah ... "Mantra kelas-6 ...? Di tanduk kecil itu? Mustahil ... Itu tidak 
terpikirkan! Olgan ... bagaimana kamu menumbuhkan tanduk ini !? Katakan padaku!" 

Melihat Belphegor kehilangan ketenangannya, air mata Olgan akhirnya berhenti. Pada saat 
yang sama, penglihatan kaburnya pulih, dan ruangan gelap menjadi lebih jelas. 
Pemandangan yang dilihatnya sama keji seperti biasanya, tapi ada secercah harapan. "Heh 
..." Olgan tertawa kecil. Dia telah melupakan sesuatu yang penting saat dia diliputi oleh 
banjir ingatan terburuknya. 

"Apa yang lucu? Apakah Anda lupa satu-satunya tindakan yang diperbolehkan untuk Anda? 
Anda mungkin hanya menangis, menjerit, atau memohon belas kasihan ayah Anda. Tidak 
ada lagi." 

"Saya ... dilindungi." 

"Apa itu?" 

"Bahkan saat aku kembali ke sini ... aku---" 

Mencekik Olgan dengan satu tangan, wajah Belphegor berkerut karena frustrasi. Dia dulu 
selalu menangis, memohon belas kasihan. Sekarang dia menunjukkan kemandirian, yang 
sangat membuatnya kesal. "Tidak bisa diterima. Klaksonmu, sikapmu ... Hal ini tidak dapat 
diterima. " 

"Aku bukan ... mainanmu lagi. Aku benar-benar iblis sekarang. " 

Belphegor berjalan ke rak kayu dan mengeluarkan alat seperti tang, yang dirancang untuk 
mengelupas, mencubit, dan memutar. "Lebih baik aku menarik lidahmu dulu ... Itu 
mengganggu telingaku." 

Belphegor terkejut karena ekspresi Olgan tidak berubah. Bahkan, dia menjulurkan lidahnya 
dari mulutnya. Jika tangannya tidak diikat, dia akan menarik satu kelopak matanya ke 
bawah untuk melengkapi tampilan penghinaan tradisional. 

"Begitu ... Aku tidak tahu apa yang kamu pegang, tapi sepertinya aku harus 
menghancurkannya di sini dan sekarang. Aku akan mengubah segalanya. " Belphegor 
membuang tang ke samping dan mengambil botol sebagai gantinya. "Aku memberimu 
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terlalu banyak toleransi dengan bereksperimen dengan semua racun itu... Tapi yang ini luar 
biasa. Saya sudah mencoba berbagai aplikasi pada beberapa hewan rendahan, dan itu 
pemandangan yang cukup lucu. " Sebagian besar kulit Olgan diracuni karena terkena 
paparan terus-menerus sejak usia muda. Sebagian kulitnya bahkan berubah menjadi 
seperti sisik. "Aku ingin tahu apa yang akan tumbuh padamu selanjutnya. Mungkin Anda 
akan berubah menjadi setengah binatang! " Dia memercikkan racun ke mulut Olgan, dan 
ekspresinya berubah. Itu membakar tenggorokan dan perutnya saat rasa sakit yang tak 
tertahankan menguasainya. 

"Aku tahu! Mungkin itu akan membuatmu menjadi setengah kera! Jika Anda terlihat seperti 
mereka, kera di luar mungkin akan membawa Anda masuk! Wah ha ha ha! " Belphegor 
tertawa dan bertepuk tangan, meyakinkan bahwa, sekarang, semuanya berjalan 
sebagaimana mestinya. "Itu artinya aku harus mengumpulkan segerombolan monyet hidup 
..." Dengan tangan di dagunya, Belphegor mondar-mandir dalam lingkaran, mulai berpikir. 
Setiap kali dia menemukan sesuatu yang benar-benar menarik minatnya, Belphegor 
mengesampingkan kemalasannya dan menjadi sangat produktif. "Aku tahu. Aku akan 
menyuruh pemalas itu pergi berburu kera! Saya perlu menghitung rumus untuk ... Hm 
baru? " 

Gedebuk yang menggetarkan hati datang dari atas. Belphegor menatap langit-langit untuk 
melihat bahwa beberapa potongan batu lepas dari getaran tersebut. Dia belum pernah 
merasakan katakombe yang dibangun dengan cermat, untuk alasan apa pun. "Gempa bumi 
... Lalu mengapa suara itu datang dari atas ...?" Belphegor dengan cerdik memperhatikan 
bahwa Olgan mulai menyeringai saat dia melihat batu dan debu berjatuhan dari langit-
langit. "Apa? Apakah Anda sudah berhalusinasi karena rasa sakit? " 

"Heh ... Tidak mengira dia akan melakukannya di sini." 

"Putriku yang terhormat ... Terlalu dini untuk kehilangan kewarasanmu." Belphegor takut 
dia akan patah terlalu cepat. 

Namun, ekspresi wajah Olgan terlihat putus asa. "Rupanya ... Ini adalah ... strategi veteran 
..." 

"Apa yang sedang kamu bicarakan?" Belphegor menggeram ketika gempa semakin kuat, 
suara-suara yang merusak dengan cepat mendekati ruang siksaan. Saat telinga Belphegor 
mulai berdenging, penglihatannya bergetar, dan lubang besar meledak di langit-langit. 
"Apa ...!?" 

Di tengah gerimis baru bebatuan dan awan debu, siluet gelap muncul dari lantai. Sosok 
yang kurang ajar, memegangi seorang wanita di sisinya. 

"A-Apa yang kamu pikirkan ...!? Saya pikir saya akan mati! Kamu tahu apa? Saya cukup 
yakin saya melakukannya ! " 

"Sudah kubilang kau akan menyesal ..." 
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"Kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan terjun melalui katakombe! Apakah Anda 
tidak memiliki apa pun akal sehat !?" 

"Kaulah yang akan berbicara ..." 

Penglihatan Olgan kabur lagi mendengar suara itu, yang terasa nostalgia padanya setelah 
semua yang baru saja dia lalui. Dia tidak bisa mengatakan betapa lega dia jika dia mencoba. 

Bahkan Belphegor tidak bisa menyembunyikan bahwa dia diguncang oleh penyusup yang 
tiba-tiba itu. "Anda mungkin tamu paling mengganggu yang pernah saya miliki ... 
Bagaimana Anda bisa sampai di sini?" 

Raja Iblis menurunkan Mynk dan mengamati sekelilingnya ... Ruangan yang sangat gelap 
dan menyedihkan yang dipenuhi dengan alat penyiksaan yang tak terhitung jumlahnya. 
"Apakah kamu ayah Olgan? Hanya dari baju zirahmu yang norak dan ruangan yang 
mengerikan ini, aku telah belajar lebih banyak tentang kehidupan dan karakter bodohmu 
daripada yang kuinginkan, "kata Raja Iblis, menghadap ke bawah pesaing teratas untuk 
Raja Iblis berikutnya. Dengan satu pandangan sekilas ke sekeliling ruangan, dia tahu bahwa 
dia dan Belphegor tidak akan pernah mencapai titik pemahaman. 

Belphegor mengabaikan Raja Iblis dan menoleh ke Olgan. "Apakah ini yang kamu pegang 
...?" Dia terlihat sangat kecewa. Pria itu hanyalah manusia biasa, begitu pula wanita di 
sampingnya. "Itu sentuhan yang bagus untuk melatih kera-kera itu, tapi rupanya itu yang 
terakhir ... Sepertinya aku harus merawatmu di bawah asuhanku." 

"Saya tidak akan pernah..." 

Melihat jawaban Olgan dengan napas pendek, ekspresi Mynk berubah. Dia bisa melihat dari 
keringat di wajahnya bahwa Olgan jelas-jelas telah diracuni. "Olgan tampak tidak benar ... 
Kurasa dia telah diracuni!" 

"Pertama kutukan, sekarang racun ...?" 

Belphegor melemparkan Olgan, yang masih dirantai ke kursi, ke arah kedua penyusup itu. 
Dia sepertinya kehilangan minat. "Putriku Tersayang telah meminum racun baruku ... 
Bagian tubuhnya akan berubah lebih dulu, tapi dia akan mati jika dibiarkan sendiri. Apa 
yang akan kamu lakukan sekarang?" Belphegor merentangkan tangannya lebar-lebar, 
mengharapkan pertunjukan. Ia ingin melakukan sesuatu untuk melupakan kekecewaan 
karena tekad Olgan yang mengandalkan manusia . 

"Ayo, Olgan! Minumlah ini! " 

"Mynk ..." 

Mynk mengeluarkan obat penawar dan menuangkannya ke bibir Olgan, tapi ekspresi 
sedihnya tidak berubah. Sihir penangkal Cahaya atau Suci miliknya hanya akan merusak 
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Olgan. Fakta bahwa dia tidak pernah membutuhkan penawar racun apapun sebelumnya 
sekarang kembali menggigitnya. 

Melihat Mynk dengan panik cenderung ke Olgan, Belphegor berbicara, frustrasi. "Kamu 
pikir penawar manusiamu akan melakukan apa saja terhadap racun ciptaanku? Jika terus 
begini, seluruh tubuh putriku akan menjadi seperti binatang buas. " 

Raja Iblis, saat dia merobek rantai Olgan, mau tidak mau bertanya, "Mengapa meracuni 
putrimu sendiri ...? Anda mendapatkan tendangan Anda dari ini? " Dia tidak bisa 
memahami satu garis pemikiran di dalam baju besi yang mengilap itu. 

Belphegor menggelengkan kepalanya, tertawa mendengar pertanyaan itu. "Manusia 
memang lebih rendah dari kera... Tentu saja, otak seukuran serangga Anda tidak dapat 
memahaminya. Ini adalah tampilan cintaku, sebagai penguasa segalanya, dan bentuk 
pendidikan untuk putriku. " 

"Kamu menyebut ini cinta dan pendidikan, ya...? Tidak ada yang memilih orang tua mereka, 
kurasa. " Raja Iblis mengeluarkan token kecil yang dia simpan dengan hati-hati padanya --- 
barang langka yang pernah disebut Empire Mint dalam game. Itu adalah yang sama yang 
ditemukan Akane tempo hari, dan sejauh ini hanya itu Mint-nya. 

"Apa?" Belphegor tertawa. "Kehormatan apa yang lebih besar daripada dilahirkan sebagai 
putri saya, Raja Iblis berikutnya?" 

"Anda ingin menjadi potongan karton? Lucu sekali ... Uang Tunai. " Raja Iblis mencemooh 
dan membuka layar adminnya. Dia memilih Neutralizer, senjata yang pernah populer di 
game yang menetralkan racun. Racun adalah salah satu status yang paling umum kondisi, 
yang ditimbulkan oleh senjata pelapis, memberi dosis makanan atau minuman, atau 
melalui keterampilan. Neutralizer ini menghilangkan semua racun di sistem Anda. Sebuah 
cahaya terang muncul di atas Raja Iblis, ke mana Mint itu diambil. Kemudian, botol biru 
muncul dan dengan lembut mengapung ke bawah. Botol itu diselimuti oleh pecahan 
cahaya, yang membuatnya tampak seperti benda suci dari surga. 

"Apa itu? Apa yang kamu lakukan, Manusia? " 

Mengabaikan ucapan Belphegor, Raja Iblis melemparkan botol itu ke Mynk dengan cara 
yang begitu santai sehingga dia menjadi bingung setelah menangkapnya. 

"H-Hei ...! Bukankah ini barang yang sangat kuat !? Kenapa kamu membuangnya seperti itu 
!? " 

"Beri dia itu." Raja Iblis menyalakan rokok, merasa lega tentang satu hal. Di tengah-tengah 
keberadaan game, Empire Mints diberi cerita latar bahwa Akane bertanggung jawab 
mengelola sirkulasi mereka. Akibatnya, Akane selalu muncul saat Cash In. Pakaian dan 
garisnya akan berubah setiap saat, jadi para pemain telah berkembang untuk 
memanggilnya Dewi Mint atau Peri Mint, dan akhirnya "Superstar of the Sleepless Castle." 
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(Fiuh ... Untung itu versi sebelumnya.) Akane muncul dengan pakaian aneh akan merusak 
mood, untuk sedikitnya. Setelah menggunakan semua jenis pakaian yang disarankan oleh 
para pemain, mulai dari perlengkapan sepak bola dan baseball hingga seragam perawat 
dan pramugari, Cash In telah menjadi seperti etalase cosplay untuk Akane. Tidak peduli 
barang apa yang dia produksi, penampilannya hanya akan melemahkan gravitasinya. 

"Olgan, minumlah ini ..." Mynk mengangkat botol itu ke mulut Olgan. "Sepertinya benda ini 
mungkin mengikat jiwamu, atau semacamnya ... Tapi pengemis tidak bisa menjadi pemilih 
..." 

(Menurutnya apa item saya!?) Menahan keinginan untuk bertengkar, Raja Iblis menutup 
matanya dan menghirup asap, yang langsung menjernihkan pikirannya. 

"Olgan, ini ...!" 

Raja Iblis buru-buru menoleh ke mereka. 

"Luar biasa ..." gumam Olgan. Raja Iblis secara keliru mengira bahwa Penetral itu tidak 
berguna. Namun, warna wajah Olgan malah kembali lagi. Dia tidak percaya perubahan yang 
telah dan sedang dialami tubuhnya sendiri. "Apakah saya bermimpi ...? " dia bergumam 
linglung. Bahkan sisik tua di kulitnya mulai rontok, memulihkan kulit aslinya. Semua racun 
yang telah memengaruhinya dan tetap bersamanya selama bertahun-tahun juga telah 
dinetralkan. Menurut Raja Iblis, ini juga pasti hanya efek alami dari item tersebut. 

"Raja Iblis? Apa yang kamu lakukan? Apa yang Anda membuat saya memberi Olgan ...!? " 

"Apa yang sedang Anda bicarakan?" Raja Iblis menarik perhatian. Dia juga terkejut bahwa 
barang itu meniadakan racun yang telah menimpanya sepanjang hidupnya. 

"Pertama, air kutukan itu, sekarang ini ...? Ada yang salah denganmu ... Phoenix hitam, yang 
tersegel di dalam mata kananku, tahu ini. " 

"Black phoenix ... Kaulah yang salah dengan mereka! Dan sudah kubilang, tadi itu hanya air! 
" 

"Bagaimana kamu bisa mengatakan itu !? Sejak saya meminumnya, segel di tangan kanan 
saya telah mengendur, dia tidak mendengarkan saya ... " 

Melihat Mynk dengan lemah menggenggam tangan kanannya, Raja Iblis menatap ke langit-
langit, jengkel. Meskipun air dari Gunung Fuji dan Pegunungan Alpen populer di Jepang, dia 
tidak percaya bahwa botol air yang mahal itu akan diperlakukan sebagai kutukan di dunia 
ini. "Apa pendapat Anda tentang Air Fuji yang terkenal? Anda berhutang maaf pada Gunung 
Fuji. " 

"Apa Gunung Fuji ...? Apa itu nama dewa palsu !? " 
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Raja Iblis menghela nafas panjang, dan menciptakan sebotol Air Fuji lagi. Dia 
memproduksinya sebagian karena dia ingin mempertahankan kehormatan Gunung Fuji, 
serta memberi Olgan sesuatu untuk mendapatkan kembali kekuatannya. "Ambil ini dan 
istirahat di sudut," katanya sambil menyerahkannya padanya. 

"Baiklah ... aku mengerti ..." Tanpa ragu-ragu, Olgan menuangkan air ke dalam sendok dan 
meminumnya. Mynk menyaksikan pertukaran itu, bingung, sebelum menyadari bahwa 
kulit Olgan dengan cepat memulihkan kelembapan dan kekencangannya, menghilangkan 
warna racunnya. Meskipun Olgan memiliki fisik yang lebih tahan lama daripada manusia, 
penyembuhannya masih cepat, bahkan menurut standar Firebrand. 

"Hm. Anda bersih-bersih dengan baik. Anda praktis memiliki kulit bayi, "kata Raja Iblis 
dengan jujur, tapi tidak sefasih kebanyakan wanita yang lebih suka pujian mereka. 

Sementara itu, Olgan tidak tahu harus berkata apa, dan terus menunduk tanpa 
mengucapkan sepatah kata pun. Penampilannya yang berubah warna dan jelas-jelas 
dikutuk dan / atau diracuni hanya pernah mendorong orang untuk mengalihkan 
pandangan mereka atau menunjukkan ekspresi jijik padanya. Belum pernah ada orang 
yang memuji penampilannya. 

Mynk salah paham dengan reaksi Olgan, dan mulai berusaha mengangkat semangatnya. 
"Tetap kuat, Olgan. Aku minum airnya juga, tapi dia belum mengambil jiwaku. Kami akan 
mengatasi cobaan ini bersama. " 

"Mynk, ini hanya air ... Kecuali kemampuan penyembuhannya yang luar biasa." 

"Itulah yang iblis itu ingin kamu pikirkan! Begitulah cara iblis dan penipu menemukan 
celah di hatimu untuk mendorong kaki mereka! " 

"Kamu tahu aku secara teknis adalah iblis juga, kan ...?" 

Selain keduanya, Raja Iblis mendekati Belphegor, yang terdiam dan tampak merajuk, 
bahunya rendah dan punggungnya bungkuk. "Kamu jauh lebih tenang sekarang," Raja Iblis 
memulai. "Tidakkah berharap racun kecilmu akan ditangani?" 

"Itu adalah kamu ..." 

"Hm?" 

"Bunga api di langit malam, tanduk di kepala putri saya ... Anda adalah pencipta hal-hal 
misterius. Kamu siapa?" 

"Tidak perlu bertanya. Kita akan berpisah, segera. " 

Meskipun bahu dingin Raja Iblis, Belphegor tidak bisa membantu tetapi penasaran tentang 
manusia khusus ini. "Aku kenal mereka yang disebut 'alkemis' yang tinggal di barat tanah 
manusia. Apakah Anda salah satunya? " 
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"Alkemis? Kedengarannya samar. Tidak tahu satu pun, "kata pria paling samar di seluruh 
dunia ini. Meski begitu, dunia ciptaannya adalah intinya. Dia menjauhkan unsur-unsur luar 
dan filosofi, dan tidak pernah goyah pendiriannya. Dalam pengertian itu, dia sangat statis. 
Baik atau buruk, dia selalu tetap sama dalam situasi apa pun melawan siapa pun. "Aku 
adalah aku. Aku akan memulihkan segalanya ke dunia ini dan melenyapkan siapa pun 
sepertimu yang menghalangi jalanku. " 

"Manusia tetap manusia, tidak peduli kekuatan misterius apa yang mereka miliki... 
Rupanya kau butuh disiplin. Itu akan menjadi tugas raja saya untuk mendidik Anda di mana 
Anda berdiri di dunia ini. " 

"Raja? Seseorang sangat memikirkan dirinya sendiri ... Tentu, aku akan bermain denganmu. 
" Dengan senyum licik, Raja Iblis secara manual mematikan Assault Queller. Dia takut 
bahwa fitur itu akan mencegahnya bahkan untuk menghibur Belphegor. 

Belphegor mencabut pedang dari pinggangnya dan menyerbu ke arah Raja Iblis, yang 
menghindari pedang dengan mudah dan membanting bagian belakang tinjunya ke sisi 
wajah Belphegor. (Hah ...?) Meskipun waktu serangannya tepat, sepertinya itu tidak 
berpengaruh. 

Mata Belphegor bergeser, bersinar-sinar jahat. "Ayunan yang bagus. Sayang sekali kamu 
adalah manusia. " 

"Hm ..." Raja Iblis memegang Api Sodom di gagang dan mempersiapkannya. Meskipun 
dirancang untuk dilempar, itu juga bisa digunakan dalam pertempuran jarak dekat. 

Belphegor dengan anggun mengayunkan pedangnya, seolah dia sedang menari. "Manusia 
itu menyebalkan... Kita bahkan tidak bisa bercakap-cakap tanpa disiplin dulu. Monster atau 
iblis yang menghargai diri sendiri setidaknya bisa mengukur kekuatan lawan mereka tanpa 
bertarung. " 

"Lucu ... Kata-kata itu akan menghantui Anda." Setelah menangkis serangan pedang, Raja 
Iblis menebas Belphegor dengan Api Sodom begitu dia menemukan sepersekian detik 
pembukaan. Namun, tidak ada goresan atau bahkan kerusakan apa pun, sejauh yang bisa 
dikatakan Raja Iblis, pada baju besi emas itu. "Armor itu tidak semuanya terlihat." 

"Hati-hati!" Mynk berteriak dari kejauhan. Dia sepertinya telah membawa Olgan pergi dari 
daerah itu begitu pertempuran dimulai. "Armor itu memblokir semua serangan dan sihir!" 

Raja Iblis melihat Olgan masih di punggungnya, dan sementara dia tampak jauh dari pulih 
sepenuhnya, dia sudah sembuh dengan cukup baik untuk tidak khawatir dengan hidupnya. 

Pada saat yang sama, Belphegor mendongak, seolah kesenangannya telah dirusak. "Sudah 
merusak triknya ...? Manusia benar-benar tidak tahu bagaimana bersenang-senang. " 
Belphegor merajuk lagi, menurunkan pedangnya. Waktu bermainnya dan tindakan 
disipliner yang siap dia lakukan baru saja kehilangan banyak kegembiraan. "Tidak ada 
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gunanya menyembunyikannya sekarang ... Tidak ada serangan atau sihir yang akan 
berpengaruh padaku. Apakah kamu mengerti apa itu cara?" 

Tanpa sepatah kata pun, Raja Iblis melemparkan Api Sodom. Meskipun terbang dengan 
kecepatan luar biasa, pisaunya tidak menembus armor, seolah-olah dilindungi oleh 
penghalang yang tak terlihat. "Mengerti sekarang? Saya tidak terkalahkan. Raja yang tak 
terkalahkan dan sempurna. Berlututlah di depanku sebagai manusia, dan gunakan 
kekuatanmu untuk melayaniku. Bersumpah setia kepadaku, dan kamu akan terhindar dari 
peringatan apapun. " 

"Tak terkalahkan dan tak terkalahkan ...? Kamu terus membuatku bosan. " 

"Apakah itu penolakan ...?" 

"Asal tahu saja, duniaku tentu saja memiliki armor yang meniadakan serangan fisik atau 
Chain Attacks. Beberapa mengurangi atau bahkan meniadakan efek serangan skill. " 

"Manusia ... Apa yang kau bicarakan?" 

"Biarkan saya mendidik Anda tentang sesuatu. Jika saya membuat satu keterampilan 
tertentu, secara alami saya harus membuat keterampilan lain yang mengalahkannya. 
Sebuah counter, jika Anda mau. Lalu, saya perlu membuat penghitung untuk keterampilan 
itu, lalu yang lain untuk keterampilan berikutnya. Penghitung counter. Rantai ini berlanjut 
hingga ada lingkungan zero-sum. Di duniaku, itu adalah satu lingkaran besar. " 

Belphegor hampir menyerang Raja Iblis karena frustrasi, tetapi menemukan bahwa dia 
tidak bisa menggerakkan kakinya. Menonton Raja Iblis berbicara dengan begitu berani 
membuatnya ragu-ragu karena takut akan beberapa trik tak terduga di lengan bajunya. 

"Memutuskan di mana akan menggunakan sumber daya SP dan uang yang terbatas adalah 
intinya. Seseorang dapat mengurangi kelemahan mereka di sekitar, atau mengkhususkan 
diri pada bidang tertentu. Pilihan yang bervariasi dan kemungkinan yang tidak terbatas 
memberikan kedalaman dan strategi dunia. Lingkaran kecil yang mandiri, jika 
digabungkan, membentuk tanda tak terhingga. " 

"Hentikan segera kisi-kisi itu." 

Sebagai pengganti kepatuhan, Raja Iblis menjentikkan rokok ke Belphegor. Itu 
menghantamnya tepat di helm dan mengguncang tubuhnya. Meskipun tindakan tersebut 
tidak menimbulkan kerusakan pada iblis, namun berhasil menghinanya. "Pahlawan 
kebaikan yang tak terkalahkan memiliki pesona tertentu ..." kata Raja Iblis. "Tapi pesona 
apa yang dimiliki kekuatan jahat yang tak terkalahkan? Biarkan saya jujur. Kamu 
membosankan." Raja Iblis tertawa dan menyalakan rokok lagi. 

Meski masih mencurigai adanya jebakan, Belphegor sudah cukup mendengar. Dia 
melebarkan sayapnya lebar-lebar dan menghasilkan dua puluh Bola Gelap di udara. 
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Sementara masing-masing dari mereka adalah mantra kelas-2, itu membutuhkan sihir yang 
luar biasa untuk menciptakan begitu banyak mantra. 

Meski begitu, Raja Iblis tidak peduli. "Asal tahu saja, aku bukannya tak terkalahkan. Saya 
menyiapkan banyak senjata dan keterampilan yang dapat meminimalkan statistik saya, 
mengurangi HP saya, dan memberikan kerusakan besar pada saya. Apa gunanya bos 
terakhir yang tidak bisa dikalahkan? " 

"Aku menyuruhmu diam ...! Dikalikan: Bola Gelap! " Bola melonjak ke arah Raja Iblis, 
meledak di sekitarnya, satu demi satu. Setiap ledakan merusak Raja Iblis dan merobek 
pakaiannya. "Puny bug ... Sepertinya kalian semua bicara." Belphegor menciptakan lebih 
banyak Dark Spheres, siap untuk menyerang Demon Lord tanpa memberinya kesempatan 
untuk menyerang balik. Siapa yang bisa menahan serangan api cepat sekaliber ini? Bahkan 
sekarang, Raja Iblis tidak bergerak, kecuali mengganti hembusan rokok dengan serangan 
ini. 

"Setelah seberapa banyak kamu menghinaku, jangan berharap ... kematian yang mudah ..." 
Belphegor memperhatikan, pada saat ini, bahwa pakaian 'bug kecil' di hadapannya dengan 
cepat memulihkan diri. Selain itu, darah di dahinya dan luka di pipinya tidak terlihat. 
"Dasar cacing ... Pergilah!" Belphegor berteriak, melepaskan badai Dark Spheres lainnya. 
Sementara mereka tampaknya memberikan kerusakan pada Raja Iblis, lukanya, serta 
pakaiannya, terus sembuh dengan cepat. "Apa ... tipu daya ini !? Apa yang sedang kamu 
lakukan!?" 

"Aku ingin tahu bagaimana log itu terlihat ..." Raja Iblis mencoba membuka Hasil 
Pertempuran, yang telah dia nonaktifkan tak lama setelah datang ke dunia ini. Otaknya 
dipenuhi dengan teks yang membanjir dengan cepat: 

Dark Sphere memberikan 13 damage! Keterampilan Bertahan Hidup: Meditasi! 
Memulihkan 18 HP! Memulihkan daya tahan semua armor! Dark Sphere memberikan 18 
damage! Keterampilan Bertahan Hidup: Meditasi! Memulihkan 12 HP! Memulihkan daya 
tahan semua armor! Dark Sphere memberikan 16 damage! Keterampilan Bertahan Hidup: 
Meditasi! Pulihkan 27 HP! Memulihkan daya tahan semua armor! 

Melihat blok teks di benaknya, dia mulai tertawa. Tidak peduli kerusakannya, dia telah 
menyembuhkan sebanyak atau bahkan lebih setelah setiap pukulan. Sebagai tambahan, 
baju besi yang dikenakan oleh Raja Iblis dan penasihatnya semuanya memiliki daya tahan 
yang tak terbatas, menjaga mereka dari kerusakan. 

"Kamu terus menyebut dirimu 'raja' atau 'raja iblis' seolah-olah kamu adalah bos terakhir. 
Seperti yang saya katakan, bos terakhir yang tak terkalahkan tidak ada gunanya ... Seperti 
yang terlalu mudahuntuk mengalahkan, tentu saja. " Raja Iblis bahkan memasukkan 
sebatang rokok lagi ke mulutnya, dan terus mengoceh seolah-olah dia sedang mengajari 
siswa yang sedang berjuang. "Seorang bos terakhir yang layak adalah orang yang hanya 
bisa dikalahkan ketika para pemain terbaik dari seluruh dunia, yang legendaris dan hampir 
mahakuasa yang menyediakan dunia dengan kemungkinan dan pilihan tak terbatas, 
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berkumpul menjadi satu. Anda ingin dua sen saya? Seseorang seperti Anda yang terus 
menggonggong bahwa mereka tidak terkalahkan dengan hampir tidak ada kekuatan untuk 
menunjukkannya karena itu bukanlah bos terakhir, atau raja yang berharga. Paling banter, 
kau adalah kelegaan komedi yang muncul di tengah-tengah pencarian utama, "Raja Iblis 
mengoceh, meludah seolah-olah dia telah melumasi lidahnya dengan penghinaan 
sebelumnya. 

"Aku tidak pernah menyangka serangga akan membuatku begitu marah ... Tidak akan ada 
sedikit pun yang tersisa darimu." Belphegor menutup jarak di antara mereka dan 
mengayunkan pedangnya dengan teriakan perang. Pedang panjang itu memotong udara 
dengan kecepatan yang membutakan, tetapi tidak pernah mencapai Raja Iblis. Penghalang 
berbentuk sarang lebah telah memblokir bilahnya. 

"Apa...?" 

"Dengan mengalahkan bos terakhir, Anda menjungkirbalikkan seluruh dunia dan 
mengakhirinya. Biasanya, pahlawan satu-satunya yang cocok untuk pekerjaan itu. Kamu 
tidak punya hak untuk berdiri di hadapanku! " Raja Iblis meraih kepala Belphegor, dan 
melemparkannya ke dinding dengan kekuatan yang luar biasa. Banteng aneh dan tempat 
tidur yang ditempatkan di dinding hancur berkeping-keping. 

Belphegor berdiri, gemetar karena malu. Meskipun dia tidak mengalami kerusakan, dia 
tidak bisa membayangkan rasa malu yang lebih buruk daripada dilempar oleh manusia 
seolah-olah dia adalah boneka kain. "Kamu ... belatung!" 

"Saya akan menunjukkan apa bos terakhir yang sebenarnya, sebagai pengganti perpisahan. 
Fitur Admin: Mode Debug, HP Berkurang, Bidang: Colosseum Listrik. " Saat kata-kata samar 
itu keluar dari bibir Raja Iblis, ruangan itu dipenuhi kabut hitam, yang terkonsentrasi di 
sekelilingnya dan membentuk pusaran yang tidak menyenangkan. 

"Apa ini...? Apa yang terjadi!?" Belphegor tahu bahwa ini adalah krisis. Lebih tepatnya, dia 
berdiri di depan makhluk yang bukan miliknya di sini. 

Seolah-olah hukum dunia tunduk pada kehendak Raja Iblis, lingkungan mereka berubah 
dalam sekejap. 

"Olgan ... WWW-Kami ...!" 

"Hm ... Jadi ini 'dunia lama' yang terus dia bicarakan ..." 

Mereka berada di tengah-tengah Colosseum raksasa yang dibuat secara digital dengan 
ukuran yang luar biasa dan ratusan ribu penonton, semuanya bersorak. Mereka adalah 
Umat Tuhan, warga Kekaisaran. Dihasilkan oleh teknologi terbaik, semua orang di 
kerumunan tampak nyata, bahkan pakaian mereka berkilauan cerah. Banyak di antara 
kerumunan itu memegang kipas angin, tongkat cahaya dan spanduk dengan logo Sembilan 
di atasnya. Beberapa bahkan memiliki tato 'Sembilan' atau 'Hakuto' di suatu tempat di 
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tubuh mereka. Sorak-sorai penonton memekakkan telinga. Ini adalah salah satu tahapan 
yang dirancang oleh Akira Ono, dimaksudkan untuk meledakkan pemain penyerang keluar 
dari air sambil sepenuhnya mengklaim keunggulan lapangan rumah. Memang ada pemain 
yang tak terhitung jumlahnya yang terlempar ke bidang ini, hanya untuk berdiri dengan 
kagum pada lingkungan mereka sebelum segera dihancurkan oleh Raja Iblis Kekaisaran. 

"Tempat apa ini...? Saya berada di ... kastil saya ... "Belphegor bergumam, dan terhuyung-
huyung dari dunia digital yang luar biasa di sekelilingnya. 

Suara mengejek datang dari pusaran hitam. "Bel... Ada apa lagi? Selamat datang di duniaku . 
" Suaranya telah berubah menjadi Hakuto Kunai, cocok dengan tiran yang membasahi 
dunia dengan darah. Pusaran hitam berputar lebih cepat, mengaburkan siluet Raja Iblis. 
Kerumunan menjadi liar, sorak-sorai mereka meraung dan akhirnya membentuk 
gelombang suara tsunami kolektif. Penonton meneriakkan "Ku-nai! Ku-nai! " saat mereka 
bertepuk tangan dan menghentakkan kaki secara serempak. Bayangkan sebuah stadion 
yang dipenuhi dengan penggemar paling hardcore dari satu tim. 

Belphegor melihat ke sana kemari, telinganya diserang oleh sorakan yang memekakkan 
telinga, dan tenggorokannya menjadi kering. Bahkan sebelum pertarungan dilanjutkan, 
indra Belphegor telah diambil alih. 

"Kamu terus menyebutku bug ... Maukah kamu melakukannya lagi?" Pusaran hitam 
mereda, memperlihatkan Raja Iblis dalam tampilan yang sama sekali berbeda. Rambut 
hitam panjang dan alis khasnya diwarnai putih, dan matanya telah berubah menjadi merah 
delima. Kulitnya sekarang porselen putih, dan dia tampak lebih muda, sekitar tiga puluh 
tahun. Pakaiannya telah berubah dari mantel panjang dan setelannya menjadi gaya yang 
lebih edgier: lehernya ditutupi syal bulu besar, dan ia mengenakan pakaian kerajaan abad 
pertengahan di bawah jubah hitam besar. Singkatnya, dia adalah raja vampir. Dengan 
HPnya dibelah dua, Demon Lord of the Empire mengambil wujud aslinya, yang hanya dia 
ungkapkan selama pertempuran terakhir. 
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"Apa ...? Apakah kamu...? Apakah kamu!?" Belphegor berteriak, diliputi kebingungan. 

Raja Iblis menjawab dengan nada biasanya. "Itu wajar bagi bos terakhir untuk mengubah 
bentuk dan berevolusi. Sebagai pembuat konten, saya selalu memasukkan tradisi semacam 
ini . " 

Ini adalah salah satu tipu muslihat yang telah dibangun Akira Ono ke dalam Game, dan 
pengungkapan penting yang menunjukkan kepada para pemain bahwa HP bos terakhir 
telah mencapai 50%. Meski begitu, Raja Iblis hanya pernah dalam bentuk ini dua kali 
sebelumnya. Yang pertama adalah ketika dia hampir tidak mempertahankan Kastil Tanpa 
Tidur setelah semua penasihatnya kecuali Ren Miyaoji dikalahkan, dan yang kedua adalah 
selama pertempuran yang menentukan pada tahun 2016 ketika Kastil Tanpa Tidur jatuh. 

(Ini mengingatkanku pada dia ...) Raja Iblis tidak bisa menahan senyum dari nostalgia saat 
dia mengingat masa lalu yang jauh ketika dia menciptakan NPC tertentu. Tapi dia tidak bisa 
menikmati nostalgia lama. 

------Triggered Duel Skill: Tyrant! 

(+66 untuk Attack, Defense, dan Dexterity. +666 Max HP. Meniadakan semua efek defensif. 
Semua serangan langsung mengenai semua target. Sementara.) 

Saat skill Tyrant dipicu, seperti yang terjadi pada kedua pertempuran terakhir sebelumnya, 
kabut hitam yang terdiri dari roh-roh orang mati muncul dari bawah kaki Raja Iblis. 
Pemandangan itu saja membuat Belphegor ketakutan. Kemudian mata cincin Raja Iblis 
memancarkan cahaya menyeramkan saat kabut berubah bentuk dari roh menjadi 
kerangka, tampak seperti menyatu dengan Raja Iblis Kerajaan. Segera, pikiran Raja Iblis 
jatuh lama dan keras ke dalam dirinya sendiri. 

Dia menemukan dunia terbagi menjadi hitam dan putih. Seorang pria Jepang biasa berdiri 
di sisi putih, dan Kunai di sisi hitam. Garis di antara mereka kabur, tumpang tindih dengan 
pikiran Raja Iblis dan Kunai. (Itu benar. Aku adalah kamu. Dan kamu adalah aku.) Saat ini 
dan masa lalu tumpang tindih, terjerat, dan melebur satu sama lain dalam pikirannya yang 
jatuh. Dia merasakan pelepasan yang tak terlukiskan. 

Ketika dia membuka matanya, mereka bersinar merah menyala. Raja Iblis Kekaisaran tidak 
lagi berdiri di sana, melainkan Akira Ono, bos terakhir yang sebenarnya, menggantikannya. 
"Aha ha ha ha ha ha ha! Sekarang ini terasa luar biasa! " 

Belphegor tampaknya memahami kekuatan bos terakhir dari tawa itu saja. "T-Tunggu ... 
manusia!" dia memeras. "Mari kita bicara, berdiskusi sebentar...! Biarkan kita bicara!" 
Belphegor memohon dengan kehadiran kekerasan yang luar biasa sebelum goyah. Tanpa 
suara, kaki kanannya telah robek. Saat Api Sodom berdenting ke tanah, Belphegor jatuh 
seperti batang kayu. "G-Grahhhhhh! Kakiku! " Belphegor menggeliat di tanah dan 
penderitaan menguasainya. Neraka pribadinya, bagaimanapun, baru saja dimulai. Api 
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hitam meletus dari lukanya, yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Belphegor 
berteriak. 

"Bah ha ha ha ha! Nah, itulah yang saya sebut api tempat sampah! " Ejekan Raja Iblis 
meletus penonton digital dengan sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Pertempuran telah 
berubah menjadi eksekusi. "Bagaimana rasanya dipermainkan oleh serangga ? Mengapa 
Anda tidak mengambil pedang Anda dan mencoba memukul saya, jika Anda tidak 
menyukainya? Lakukan itu, dan dunia ini akan lenyap juga. " 

"Grah ...! Anda adalah bug!" Belphegor melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke udara. 
Dengan satu kaki hilang, dia dipaksa untuk terbang. Dia merentangkan tangannya dan 
mulai menggunakan setiap tetes Stamina yang dia miliki. "Aku adalah Raja Iblis berikutnya! 
Aku tidak akan kalah dari manusia kecil! " 

"Puny manusia, ya...? Aku akan memberitahumu ini. Seseorang sepertimu yang 
bersembunyi di balik baju besi norak, memperbudak orang, dan melecehkan putri mereka 
sendiri ... Sialan sepertimu tidak akan pernah membalikkan duniaku ...! " Dengan geraman 
yang menggetarkan jiwa, Raja Iblis melemparkan Api Sodom dengan kekuatan maksimum. 
Energi besar yang terkandung dalam serangan itu menyebabkan meteor hitam itu menarik 
garis di udara, seolah-olah memotong langit itu sendiri. Dengan pengubah Tyrant, serangan 
itu menyebabkan ledakan yang membutakan saat menghantam armor Belphegor, 
mengguncang tanah di bawah. Belphegor hancur berkeping-keping, dan abu hitam 
menghujani arena. Raja Iblis mengeluarkan cerutu kali ini, dengan anggun mengiris dan 
menyalakannya. Menikmati aroma rak paling atas, Raja Iblis meneriakkan kepulan asap. 
"Tidak lebih dari kembang api yang kotor ..." 

Kerumunan digital menjadi liar untuk merayakan kemenangan Raja Iblis. Confetti mulai 
jatuh dari langit dan keriuhan meriah. Seluruh arena ini didedikasikan untuk Sembilan, 
penggemar fanatik Raja Iblis. 

"Bagaimana ... mungkin ini ... menjadi ...?" 

"Oh, masih ada bagian yang tersisa." 

Kepala Belphegor, atau lebih tepatnya, hanya helmnya, tergeletak di tanah. Itu adalah akhir 
yang terlalu menyedihkan bagi raja yang tak terkalahkan. 

"Mengasihani..." 

"Belas kasihan...?" 

"Sekali ini saja ... Jika Anda dan ..." 

"Jika kamu mengerti apa artinya, Olgan tidak akan menderita seperti dia. Saya tidak 
berlangganan 'lakukan seperti yang saya katakan dan bukan seperti yang saya lakukan.' 
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"Raja Iblis mengembuskan asap. Mata merahnya memelototi Belphegor seolah dia adalah 
serangga yang sedang berlari di tanah. 

"Tunggu... Sekali saja! Hanya satu kesempatan, kasihanilah ...! " 

"Hal lain. Raja Iblis Kerajaan tidak mengenal belas kasihan. " Raja Iblis mengangkat 
kakinya. Ekspresinya tidak bisa didekati seperti gletser Arktik. "Aku tidak memiliki hal 
semacam itu untuk orang brengsek sepertimu ...!" Dia menginjak kepala Belphegor, yang 
lenyap tanpa bekas, nafasnya yang sekarat terdengar seperti suara katak. 

Merasa pertarungan telah berakhir, layar jumbo menyala terang dengan nama pemenang. 

Hakuto Kunai MENANG! 

Tepuk tangan dan sorak-sorai tanpa henti menyelimuti arena, sementara kembang api 
yang sangat besar dalam semua warna pelangi menerangi langit. Olgan dan Mynk, yang 
telah menonton pertarungan itu, menghela napas dengan takjub melihat pemandangan 
yang berkilauan itu. 

"Aku tidak pernah menyangka masa lalu akan begitu glamor ..." kata Olgan, terpesona. 

"Lebih seperti dunia terang daripada kegelapan ..." keluh Mynk. 

Dunia digital, dan semua kemewahan dan kemewahannya, secara bertahap hancur menjadi 
pecahan angka dan simbol. Bahkan pemandangan dunia yang menghilang seperti pasir 
tertiup angin memancarkan keindahan tertentu. 

Rombongan menemukan diri mereka lagi di dalam gua kosong, dan semua orang di sana 
bisa merasakan bahwa perang mereka telah berakhir. 

Olgan mendekati Raja Iblis saat dia dengan puas mengembuskan asap putih dan meraih 
ujung jubahnya. "Maafkan saya. saya sepenuhnya bergantung padamu sampai akhir. " 

"Jangan khawatir tentang itu ..." Raja Iblis melihat ke arah lain. Kemarahannya agak 
memudar, dan dia mulai mempertanyakan tindakannya yang menginjak ayah Olgan sampai 
mati saat dia menonton. 

"Sekarang mimpi burukku sudah berakhir. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. " 

Saat Raja Iblis memikirkan bagaimana menanggapinya, suara yang telah lama ditunggu 
dari fitur Admin yang tidak terkunci terdengar di kepalanya. "Hwah! Kita mulai...!" 

"A-Ada apa !?" 

"Maksudku ..." Raja Iblis berdehem. "Aku butuh waktu untuk diriku sendiri untuk 
memikirkan---" 
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"Aku tahu itu!" Suara keras memanggil dari kejauhan. "Penampilanmu sudah berubah, 
Hakuto!" Akane berdiri di sana, menunjuk ke Raja Iblis. "Kamu selalu melakukan hal-hal 
menyenangkan saat aku pergi!" 

"Itu tidak terlalu menyenangkan ." 

"Wow! Suaramu berubah juga !? Saya sangat menyukainya! Seekor rubah perak berubah 
menjadi vampir bocah nakal! Hei, hei! Kamu pernah ingin minum darah !? " 

"Itu menjijikkan, kenapa aku harus ...?" 

"Oh, saya mengerti! Kamu hanya suka darah perawan, kan !? " 

"Kamu benar-benar ingin aku minum darah, bukan ...?" 

"Ooh! Kamu akan meminum darahku, Hakuto !? Itu agak panas sekarang setelah aku 
memikirkannya! " 

Saat keduanya bertengkar, Olgan diam-diam menarik jubahnya. Ekspresinya membuatnya 
sangat jelas betapa tidak bahagianya dia. "Kami sudah selesai di sini. Ayo pergi ke 
bendahara. " 

"T-Tunggu sebentar ... Aku ingin sendiri sebentar," gumam Raja Iblis saat Olgan mulai 
menariknya pergi. Dia ingin meluangkan waktu dan melihat fitur mana yang telah dibuka 
kuncinya. Dia tidak bisa menunjukkan betapa senangnya dia dengan semua orang di 
sekitarnya. 

"Oh, benar! Aku pergi ke sana, dan ada bocah kecil aneh yang mengambil begitu banyak 
harta ... B-ku, Hakuto! Ini semua yang saya punya. " Akane meminta maaf, sambil 
menyatukan kedua tangannya. Kemudian, dia menunjukkan kepadanya beberapa harta 
karun yang bisa dia peroleh. Tumpukan itu termasuk sejenis benih, permata, patung, dan 
buku. 

Olgan terlihat lega. "Yang ini adalah Benih Amanda. Ini untuk sementara meningkatkan 
ketahanan Anda terhadap sihir. Permata ini adalah Batu Amanda. Mencegah kondisi status 
... hanya sampai mantra kelas-2. Saya menganggap patung itu hanyalah sebuah karya seni. " 

"Ini akan dilakukan untuk saat ini," Raja Iblis mengangguk puas, dan berbalik ke buku itu. 
Itu menampilkan seekor anjing yang akrab di sampulnya, berjudul Petualangan Spot the 
Destroyer-Dog, Vol . 6. "Buku ini lagi ... Mengapa ini ada di perbendaharaan?" 

"Ini adalah mitos jilid keenam. Aku juga tidak menyangka itu ada di kastil ini. " 

"Baiklah. Ini akan menjadi suvenir untuk Aku ... "Raja Iblis menyimpan harta karun itu di 
Item Folder-nya dan meletakkan cerutunya ke dalam asbak khusus. Kemudian, sesuatu 
bergerak di sudut matanya. "Apa ...?" 
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"Ooh, baju besi yang berkilau!" Akane bersorak. 

Armor Belphegor perlahan beregenerasi. (Apakah logam itu memiliki daya tahan yang tak 
terbatas juga ...?) Dia bertanya-tanya, meskipun tidak seorang pun kecuali dia dan 
penasihatnya yang seharusnya memiliki benda seperti itu. 

"Hei, hei. Bolehkah saya menerimanya? " 

Raja Iblis terkekeh atas permintaan tak bersalah Akane. Meskipun Akane menyukai semua 
harta karun, secara teknis ini adalah kenang-kenangan bagi Olgan. Itu milikmu, Olgan. 

"Saya menghargai sentimennya, tapi tidak. Saya akan selalu gelisah jika saya memiliki hal 
itu. " 

"Itu masuk akal ..." Raja Iblis mengakui, dan Akane merayakan dengan mengacungkan tinju 
ke udara. Ini adalah penemuan yang bagus, harta karun yang sangat 'harta karun', setelah 
kehilangan hampir semua hal di perbendaharaan. Hanya untuk memastikan, Raja Iblis 
melakukan Analisis Item dengan memegang tangannya di atas baju besi. Dia hanya bisa 
membaca nama item darinya, tetapi dia memutuskan itu akan lebih baik daripada tidak 
sama sekali. "Analisis Item ... Hah? 'Ujian akhir'...? Nama macam apa itu? " 

"Pfft! Orang kecil itu disebut 'Ujian Akhir' !? Itu lucu sekali! " Akane memproklamirkan. 

"Tapi, Hakuto. Ada juga bubuk putih di bawah kastil. " Akane menambahkan, dan The 
Demon Lord mengerutkan kening pada gagasan itu. Itu bukanlah sesuatu yang sejalan 
dengan dunia fantasi ini. Akane tampaknya sedikit khawatir tentang bagaimana Raja Iblis 
akan bereaksi. "Apa yang harus kita lakukan...?" 

"Meledakkannya dengan sisa kastil. Tidak dapat diganggu untuk mencoba dan 
menyingkirkannya sendiri. " 

"Mm hm... Ada banyak hal menjijikkan di sekitar sini juga. Ayo nyalakan! " 

"Aku akan mengurusnya," kata Raja Iblis dengan acuh tak acuh. "Bawa mereka semua ke 
luar." 

Akane dengan senang hati mengangguk. Matanya menunjukkan bahwa dia yakin akan 
sesuatu. Ayo pergi, Caped Girl! 

"H-Hei ..." 

Bangun bangun, Edgequeen! 

"Hah...? Aku lelah, biarkan aku tidur ... Hari ini hanya mimpi. Itu harus..." 

"Telur dan kue!" Sambil bersenandung, Akane dengan cepat meraih keduanya dan 
menghilang. 
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Setelah melihat bahwa semuanya hilang, Demon Lord Quick Bepergian ke lantai dasar 
kastil. Sementara itu adalah ruangan glamor lainnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan, 
yang tampaknya mewujudkan kastil tanpa tuan. "Tidak ada gunanya menyimpan merusak 
pemandangan markas musuh yang tergeletak di sekitar ..." Sebuah bayangan muncul dari 
tanah di bawahnya, memanjang ke luar sampai mencapai dinding luar kastil. Bayangan itu 
mengubah bentuknya menjadi penuai yang memegang sabit. 

---Kemampuan Khusus: Shadow Edge! 

Dengan panggilan itu, sabitnya terayun membentuk busur dalam sekejap, mengiris kastil 
lurus. Ini adalah kemampuan yang didedikasikan untuk Raja Iblis, serangan AOE 
dilepaskan di akhir kombo. Meskipun memberikan 50 kerusakan yang relatif sederhana, 
jangkauannya sangat luas, dan bahkan termasuk efek knockback. Karena bos terakhir 
sering melawan kerumunan, Akira Ono telah merancang langkah ini untuk membersihkan 
lingkungan dari musuh. Dengan pengubah Tyrant di atasnya, jangkauannya dengan mudah 
menutupi seluruh kastil. Saat bangunan mulai runtuh, Raja Iblis Bepergian Cepat keluar 
dari jangkauan puing-puing, di mana dia bisa menyaksikannya jatuh bersama anggota 
partainya yang lain. 

"Aku tidak percaya kastil raksasa itu runtuh ..." Mynk bergumam dengan kagum, sementara 
Olgan diam-diam menatap. Mungkin dia ingin menghancurkan kastil itu sendiri, jika dia 
bisa. Raja Iblis, juga, menyaksikan kehancuran dengan beberapa sentimen di matanya. 

"Ke bawah ..." kata Akane saat dia berdiri di sampingnya, memegang tangan di belakang 
punggungnya. Matanya mencari emosi di balik mata Raja Iblis. 

"Sebuah kastil tidak ada artinya tanpa tuannya. Biarkan jatuh dengan satu pertunjukan 
terakhir. " 

"Mm-hm ..." 

Dengan suara yang menyerupai jeritan, semua dinding runtuh. Lantai di bawah runtuh, 
tidak mampu menahan berat puing-puing di atas, tumpukan puing berulang kali runtuh ke 
tanah, satu tingkat katakombe demi tingkat dalam reaksi berantai yang tak terhentikan. 
Langit-langit, dinding, tangga yang rumit, lampu, bunga, lukisan, instrumen penyiksaan, 
dan monster yang tersisa semuanya terkubur di bawah semburan puing-puing. Nyatanya, 
di satu sisi, tampak seperti gunung yang tenggelam ke dalam tanah. 

"Hakuto ... aku akan berpetualang sekarang." 

"Apa yang sedang Anda bicarakan? Kita akan kembali ke desa--- " 

"Kamu punya Tahara dan Yu. Saya ingin melakukan pekerjaan yang hanya bisa saya 
lakukan. Apakah itu tidak apa apa?" 
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Raja Iblis merenung sejenak. Faktanya, Akane lebih cocok untuk penggalian, spionase, dan 
lokasi penyerangan sebagai unit kedua. Dia bukan tipe yang senang duduk di desa. 
"Sepertinya itu lebih cocok untukmu ... Oh, dan ambil ini kembali." Raja Iblis mengeluarkan 
Sepatu Bulan dari Item Folder dan menyerahkannya kepada Akane. Dia menyuruhnya 
untuk memperhatikan apa yang dia makan, untuk berhati-hati terhadap sihir, untuk 
menggunakan baju besi emas jika ada dorongan ... Seperti dia adalah seorang guru yang 
mengingatkan muridnya, yang terlalu bersemangat untuk memperhatikan, detail penting 
sebelum karyawisata. "Dan aku tidak keberatan kamu pergi kemana, tapi bersiaplah untuk 
menjawab Komunikasi dariku." 

"Ugh. Saya suka membuat panggilan, tidak mengambil mereka." 

"Apa kamu, anak kecil !? Oh, kamu adalah ... " 

"Sekarang, aku pergi mencari harta karun dan mengambil nama! Sampai jumpa, Caped Girl! 
Edgequeen! Damai! Yee-haw! Petualangan menanti! " Dengan salam yang sempurna dan 
melambai ke Olgan dan Mynk, Akane menghilang. Dia sepertinya selalu datang dan pergi 
seperti badai. 

"Dan dia pergi ..." gumam Mynk. "Apa yang akan kamu lakukan, Olgan?" 

Dia tidak menjawab, tetapi menoleh ke Raja Iblis. Dia benar-benar tidak punya rencana 
setelah melawan ayahnya. "Apa yang harus kita lakukan?" 

"Kenapa kamu bertanya padaku...?" geram Raja Iblis. Bagaimana dia bisa menunjukkan 
jalan kepada siapa pun, ketika dia melewati dunia ini seperti seekor ayam dengan kepala 
terpenggal? 

"Apakah ada yang kamu ingin aku lakukan? Saya akan melakukan apa saja, jika saya 
mampu. " 

"Lagipula, apa rencanamu setelah semua ini?" 

"Saya memang memiliki misi investigasi dari Xenobia. Saya belum menanggapi. " 

Mendengar ini, Raja Iblis memiringkan kepalanya. Dia sudah cukup sering mendengar 
nama negara itu dari Tahara. Dia teringat pada wanita yang berpakaian seperti ninja aneh. 
"Oh, negara ninja itu ... Kenapa kamu tidak pergi ke sana?" Raja Iblis dengan santai 
mendorongnya, seolah-olah dia mengirimnya ke tujuan seperti Perkebunan Mokumoku 
Desa Iga, sebuah hotel restoran-pertanian yang terletak di prefektur Mie. 

Tanpa menyadari tujuan wisata mana pun di Jepang modern, Olgan langsung setuju. 
"Dimengerti. Kami akan menuju ke Xenobia. " 

"Benar ..." Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi terkejut oleh tampilan Olgan, yang benar-
benar mempercayainya. (Aku memang membunuh ayah gadis ini ...) Raja Iblis terpaku pada 
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pikiran itu. Meskipun Olgan memintanya untuk melakukannya, penipu ini merasakan 
tarikan hati nurani kecil apa pun yang dimilikinya. 

"Raja Iblis, apakah kamu pernah menginginkan seorang anak?" 

"Apa?" kata-kata Raja Iblis pada topik yang sama sekali tidak terduga. Kemudian, dia 
melihat emosi di mata Olgan, dan berkata dengan kesungguhan hati, "Sudah kubilang, aku 
lajang. Bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiranku. " Raja Iblis mengibarkan jubahnya 
dan mengeluarkan cerutu lain dari sakunya, menggunakan pemotong mata kucingnya 
untuk menyiapkannya. Dia perlahan-lahan menyalakan cerutu berharap untuk menutupi 
topik khusus ini di bawah permadani, tetapi Olgan melepaskan tembakan lain ke punggung 
Raja Iblis. 

"Saya menginginkan seorang anak. Yang benar-benar dicintai oleh orang tua mereka. " 

"B-Sungguh ... Itu adalah pemikiran yang mengagumkan di tengah populasi yang menurun 
..." Raja Iblis menggumamkan sesuatu yang tidak masuk akal dan mengisap di cerutu. Apa 
lagi yang bisa dia lakukan? Saat keringat membasahi dahinya, bantuan yang mengejutkan 
namun selamat datang tiba. 

"Hei, Olgan! Apa yang sedang Anda bicarakan!?" 

Persis seperti yang saya katakan, Mynk. 

"Kamu telah dicuci otak dari air terkutuk itu, dan tandukmu ...! Pria ini adalah Malaikat 
Jatuh Lucifer, lambang kejahatan! Bintang jahat yang akan menghancurkan negeri ini! " 

Bahkan ketika Raja Iblis merasa lega, dia merasa pusing setelah mengetahui bahwa dia 
disebut 'bintang jahat.' (Apa yang aku lakukan untuk mendapatkan itu ...!? Tunggu, 
mungkin itu tidak sepenuhnya tidak pantas untuk ...?) Melihat bahwa dia telah mengubah 
secara drastis pemandangan di hadapan mereka dengan melenyapkan iblis besar dan 
istananya, nama itu cocok. Bahkan ketika Raja Iblis bekerja keras dengan pemikiran ini di 
benaknya, keduanya melanjutkan. 

"Jika aku melahirkan anak Raja Iblis ... Mereka mungkin akan menjadi salah satu Pengeja 
terbaik di benua. Sebagai seorang ibu, saya akan tetap teguh tetapi baik untuk--- Hrm! " 

"Jangan katakan lagi! Kata-kata saja bisa membuatmu hamil! Coba pikirkan, suaranya 
selalu terngiang-ngiang di telingamu ... Benar! Dia mencoba menghamili kita melalui telinga 
kita untuk mencuci otak kita! " 

('Menghamili kami melalui telinga kami' ...? Apa sih yang dia bicarakan!?) Raja Iblis tidak 
bisa lagi menanggung tuduhan aneh, dan menciptakan item tertentu. Dia ingin memberi 
Olgan sesuatu setelah dia kehilangan ayahnya, terutama karena memberinya seorang anak 
tidak mungkin dilakukan. "Aku akan memberimu ini, Olgan." 

"Apa ini...?" 
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Raja Iblis telah menghasilkan pakaian hitam, menghabiskan 50 SP dalam prosesnya. Entah 
dia bermaksud atau tidak, pakaian itu terlalu penting. 

"Selama pertempuran di Sleepless Castle, pakaian ini diberikan kepada mereka yang 
meninggalkan segalanya dan memilih pihak kita." 

"'Pilih sisi Anda' ...?" 

"Pria diberi seragam Ksatria Kekaisaran, dan wanita diberi seragam Valkyrie. Ia juga 
memiliki pertahanan yang bagus sebanyak 35. " Tanpa banyak penjelasan, Raja Iblis 
menyerahkan Olgan pakaian itu, seolah-olah dia selalu ditakdirkan untuk memakainya. 

Meskipun Raja Iblis tidak menawarkan banyak konteks, kata-katanya memungkinkan 
Olgan dan Mynk membayangkan berbagai aspeknya dunia. Sekarang, Mynk gemetar karena 
marah. Kekhawatirannya menjadi nyata di depan matanya. "Ayo pergi, Olgan! Kita tidak 
bisa bersamanya ... Semakin banyak waktu yang kita habiskan dengannya, semakin buruk 
pikiran dan tubuh kita! Anda tidak akan membodohi saya, Raja Iblis! " 

"Tenang, Mynk ... Aku-" 

"Akan!" Menjemput Olgan, Mynk lari seperti dia melindungi putrinya dari serigala. 

Raja Iblis hanya bisa tertawa. (Nah, itu adalah kerumunan yang ribut ... Tapi saya 
mendapatkan apa yang saya inginkan, jadi saya akan menyebutnya kemenangan.) Dia 
menghirup asap dari cerutu saat dia melihat ke tanah di mana sebuah kastil pernah berdiri. 
Dia hampir bisa melihat Kastil Tanpa Tidur berdiri di sana. Bahkan benteng besar 
berteknologi tinggi itu pun jatuh setelah lima belas tahun. "Kurasa ada dunia yang berubah 
saat kastil runtuh." 

Sementara Raja Iblis memikirkan dunianya di masa lalu, dunia yang dia tempati saat ini 
juga telah berubah hari ini, tanpa sepengetahuannya. Belphegor akan menguasai 
keseluruhan wilayah Hellion, mengobarkan perang melawan kemanusiaan, dan membawa 
bencana perang ke benua itu. Tapi, di dunia mana pun, sejarah tidak ditulis dengan 'akan 
memiliki'. Belphegor, yang akan melukai sebagian besar sejarah dengan namanya, 
dihancurkan hari ini. Dunia ini akan berubah lebih drastis, secara alami karena Raja Iblis 
dan penasihatnya, selama dia tetap bertekad untuk memulihkan semua dunianya dan fitur-
fiturnya ... 

Raja Iblis membuka layar Adminnya dan tertawa terbahak-bahak saat dia membaca teks 
itu. "Bah ha ha ha ha ha! Sempurna! Sangat sempurna!" Dia mulai menepuk lututnya dan 
cekikikan seperti anak kecil. Dia tampak seperti akan mulai menari dalam kegembiraan. 

Selamat! 

Melalui aktivitas yang cukup ... Anda membuka Konstruksi Area. 

Konstruksi Area: Pool -- 500pt 
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Konstruksi Area: Pantai -- 300pt 

Konstruksi Area: Mercusuar -- 500pt 

Konstruksi Area: Marina -- 5000pt 

Konstruksi Area: Water Park -- 5000pt (+ Pembayaran) 

Konstruksi Area: Hutan -- 5000pt (+ Pembayaran) 

Konstruksi Area: Quarry -- 20000pt (+ Persyaratan Tambahan) 

Konstruksi Area: Tambang -- 20000pt (+ Persyaratan Tambahan) 

Konstruksi Area: Kompleks Apartemen -- 3000pt (+ Populasi Minimum) 

Raja Iblis membaca blok teks nostalgia beberapa kali. Hanya membaca kata-katanya saja 
sudah membuatnya puas, berbeda dengan apa yang keluar dari mulutnya selanjutnya. "Aku 
tidak tahu apakah ada tuhan di dunia ini ... Tapi tidak ada yang bisa menghentikanku 
sekarang!" Dengan kibasan jubahnya, Raja Iblis Bepergian Cepat untuk memulihkan 
Tempat Persembunyian, bersama dengan putri kecil di dalamnya. 

Begitu dia pergi, keheningan menyelimuti halaman kastil tua yang diterangi oleh matahari 
pagi. Apakah Raja Iblis bisa disebut bencana alam atau buatan manusia, salah satu dari 
Tujuh Dosa Asli, Belphegor, dihancurkan. Hari ini menandai perubahan dramatis dalam 
kekuatan di wilayah Hellion, yang akan segera mempengaruhi Animania dan bangsa 
manusia. Dalam arti yang sangat harfiah, dunia telah berubah. 
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Volume 5 Chapter 4 - Afterword 

Nota bene 
Terima kasih banyak telah mengambil Volume 5. Kurone Kanzaki, penulisnya, di sini. Saya 
sering dipanggil dengan nama pena saya baru-baru ini sehingga saya hampir lupa nama asli 
saya. Bagaimana kabarmu hari ini? 

Kami akhirnya mengeluarkan Volume 5! Saya sangat menyesal telah menunggu. Volume 
Jepang akan keluar sekitar akhir Februari. Mudah-mudahan mereka yang masih bersekolah 
selamat dari kebiasaan buruk memberi cokelat selama Hari Valentine. Dulu ketika saya 
masih di sekolah, ada kecenderungan untuk mempermalukan siapa pun yang tidak 
mendapatkan satu cokelat pun. Aku ingin tahu apakah semuanya telah berubah sama sekali 
... Tentu saja, setelah kamu dewasa, tidak akan ada coklat yang disembunyikan di mejamu, 
dan tidak ada gadis tersipu yang akan datang menemuimu sepulang sekolah dan 
memberimu segenggam. -membuat apapun. Nikmati tahun-tahun emas Anda, remaja! 
Sebelum Anda dilempar ke dunia kerja. 

Volume ini terdiri dari muatan ke wilayah Hellion, jadi saya harap Anda menikmati 
karakter ini dalam aksi. Semua Hellions yang mereka temui adalah makhluk berbahaya 
yang akan mengancam seluruh umat manusia jika mereka memutuskan untuk melintasi 
perbatasan. Sementara Raja Iblis dan Akane masing-masing telah mengalahkan Hellion 
yang tangguh dengan mudah, sudut dunia ini di luar penglihatan Raja Iblis masih penuh 
dengan kekejaman dan kesengsaraan. Tetaplah di sini untuk mencari tahu bagaimana Raja 
Iblis yang terus-menerus disalahpahami menangani ancaman dan musuh lebih lanjut. 
Karena alur cerita ini memakan cukup banyak halaman, saya tidak dapat memasukkan 
kilas balik apa pun dalam buku ini. Saya berharap untuk menulis lebih banyak lagi di 
volume yang akan datang. Berharap untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti 
"Apa yang terjadi dengan dunia nyata?" "Mengapa Akira Ono berubah menjadi Raja Iblis?" 
"Bagaimana dunia fantasi dan Game ini terkait?" "Apa yang Raja Iblis dan Akira 'coba lagi'?" 

Akhirnya, terima kasih untuk ilustrator saya yang luar biasa, Ino, seniman manga Minotake 
yang luar biasa, semua orang di Futabasha, semuanya terkait dengan proyek tersebut, dan 
tentunya terima kasih kepada para pembaca saya. Sampai jumpa di akhir Volume 6! 
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