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Bab 8: Kembalinya Raja Iblis 

Dalam Bangun Badai 
------Royal Palace, Animania. 

Para Animadmirals keluar dari ruang konferensi, satu demi satu. Ekspresi wajah mereka 
mencakup keseluruhan: ceria, marah, sedih, atau bahkan tanpa ekspresi sama sekali. 
Mereka semua baru saja diberi pengarahan tentang insiden itu , yang berarti insiden 
dengan Belphegor, tentu saja. Pertemuan mereka berubah menjadi kekacauan, dengan 
beberapa menyalahkan kera karena bertindak terlalu jauh, yang lain bertepuk tangan, dan 
beberapa yang lain marah karena mereka tidak diijinkan untuk bersenang-senang. 
Meskipun ini bukan pertama kalinya Animadmirals gagal mencapai konsensus, tanpa 
Dragonborn untuk menjaga mereka tetap bersama, pertemuan ditunda tanpa resolusi. 

"Ooh ah ah! Lihat raut wajah mereka? Keberanianku yang tak tertandingi membuat mulut 
mereka terasa pahit, "Monyet Sihir sesumbar. 

"Anda adalah bintang pertunjukan," Xiaoshou menimpali. "Satu-satunya kekhawatiran saya 
adalah bahwa Lady Tatsu tidak hadir ..." tambahnya prihatin. 

"Nona Tatsu pasti sangat gembira mendengar berita kesukesanku!" 

"Untung kamu sudah tahu semuanya ..." 

Saat mereka bercanda, ada seorang wanita yang berdiri dengan mata berkaca-kaca di aula. 
Animadmiral ini adalah hound-hybrid. Hubungan Dia dan Monyet Sihir tidak berbeda 
dengan anjing dan monyet dalam legenda Cina tentang Zodiak. 

"Oh, anjing itu membasahi sniffernya dengan air mata," ejek monyet itu. "Tergerak oleh 
keberanian dan kemuliaan saya? Hm? " 

Anjing itu memelototinya. 

"Ooh ah ah! Anda akhirnya mengerti kehebatan saya? Berbicara! Mengais! Berputar!" 

"Awasi punggungmu ... Ini belum berakhir." Dengan itu, dia melangkah pergi, terisak-isak. 

Kera dan kappa memperhatikannya pergi, tertekuk karena tawa. 

"Kamu lihat raut wajah anjing itu ?!" 

"Geh heh heh! Aku yakin ini akan memburunya selama sisa hidupnya! " 
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"Jatuhkan seringai bodohmu dan tutup mulut bodohmu, idiot," sebuah suara sedingin es 
memanggil dari belakang mereka. 

Xiaoshou menyusut ke bahunya, dan Sihir Kera membengkokkan lehernya seperti boneka 
angin untuk menemukan ular Animadmiral, rambut dan matanya dengan warna glasial 
yang sama. Tatapannya sepertinya bisa menembus apapun, dan dia berdiri dengan aura 
yang terasa setajam silet. Bahkan kecantikannya dikalahkan oleh sikapnya yang sedingin es 
dan tidak berperasaan. 
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"M-Nona NNNN-Nagee ..." Sihir Monyet menelan ludah, menghadap ular tanpa 
menggerakkan satu otot pun. Bahkan dia, lambang kasar dan ceroboh, tidak bisa 
membantu tetapi membeku di hadapannya. 

"Tutup mulut bodohmu, kataku." Suaranya membekukan jiwa seperti yang diharapkan dari 
auranya. Beberapa helai rambut gletsernya merayap seperti ular, lidah merah berkedip-
kedip di ujungnya. Xiaoshou menciut untuk menunggu badai, dan Sihir Monyet hanya 
berdiri teguh saat wajahnya semakin merah. 

"N-Nona NNNNNN-Nagee ... Aku-" 

"Mulut. Menutup. Mengerti?" 

"YYYYY-Ya, Bu!" 

"Hentikan gagap, itu membuat saya gugup. Apa kamu bodoh Kamu benar. Mati saja, "dia 
meludah seperti dia sedang menatap sesuatu yang benar-benar menjijikkan. Nagee 
kebanyakan mengawasi bagian dalam Animania, dan merupakan salah satu individu yang 
paling ditakuti di negara ini. Dengan desas-desus tentang beberapa warga yang melakukan 
kesepakatan bawah tanah dengan manusia, arlojinya semakin teliti dari waktu ke waktu. 
Dia mendirikan pesta pengawasan di seluruh wilayah, sangat mendorong warganya untuk 
saling mengadu. Serangkaian hukum berlapis besi dan kebijakan moralnya berbatasan 
dengan kejam, bukan ketat. 

"N-Nona NNNN-Nagee ... Aku-aku akan selamanya---!" 

"Kamu sama sekali tidak berguna dari ujung kepala sampai ujung kakimu. Anda adalah 
inkarnasi kebodohan. " 

Monkey Magic menjawab dengan suara yang tidak bisa dimengerti. 

"Itu dikatakan ..." Nagee menambahkan, "Benda yang ada di kepalamu itu bisa menjadi 
pengecualian." Dengan itu, Nagee pergi tanpa suara, meninggalkan mereka berdua yang 
berdiri di sana tercengang. 

Xiaoshou menyeka butiran keringat yang terbentuk di piringnya. 

Sementara itu, Sihir Monyet sepertinya memegang sesuatu, bergetar. "A-Apa kau dengar 
itu, Baldy ?!" 

"Aku sudah menebak dengan baik apa yang kamu maksud, jadi jangan repot-repot." 

"N-Nona NNN-Nagee memujiku!" 

"Bagaimana Anda menarik bahwa kesimpulan ...?" Xiaoshou mulai berjalan pergi, 
menyusuri aula. 
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Monkey Magic mengikuti, melompat-lompat. "Dia memuji ini! Di kepalaku!" 

"Apakah kamu lupa bahwa itu adalah kutukan dari dewa palsu?" 

"Mata NNNN-Nagee! Dia jungkir balik untukku! " 

"Lebih tepatnya dia ingin menendang kepalamu ..." 

"Ooh ah ah! Jangan iri pada magnet cewek, Baldibald! " si kera terkekeh, menepuk 
punggung kappa. 

Apa yang akan dilakukan kappa dengannya? "Betapapun menakutkannya dia, dia punya 
kelemahan besar ..." 

"Cacat?! NNNN-Nagee yang cantik sempurna! " 

"Dia menimbun ... Banyak pernak-pernik di sana-sini, semuanya aneh, disimpan di 
tempatnya." 

Seperti yang dikatakan Xiaoshou, Nagee adalah seorang kolektor. Pernak-pernik pilihannya 
berkisar dari kerikil berbentuk aneh, daun, dan kerang laut biasa, hingga perhiasan yang 
tidak disukai oleh siapa pun di alam semesta. Singkatnya, apa pun yang dia inginkan tidak 
berguna atau norak. The Kinkoji ditempatkan di kepala kera oleh Tuhan Setan, juga, jauh 
dari modis. 

"S-Disembunyikan ... NNNN-Nagee akan membawaku pulang ...?" 

"Apakah kamu mendengarkan? Sudah kubilang, hal yang ada di kepalamu--- " 

"Ooh ahhhh! Ini akan menjadi bab pertama dari kisah asmara epik yang akan menjadi 
hidup saya! Pertama, saya harus menyisir bulu saya! " 

"Tidak ada gunanya ..." gumam Xiaoshou, dan mulai terhuyung-huyung mengikuti Sihir 
Monyet, yang dengan gelisah melompat-lompat. 

Hanya ada satu tindakan yang bisa disetujui oleh para Animadmirals: mengirim manusia 
yang terperangkap di wilayah Hellion kembali ke tanah manusia secepat mungkin. Ini sama 
sekali bukan tindakan kebaikan, tetapi hanya pengakuan bahwa manusia tidak diinginkan 
dan tidak diinginkan di perbatasan mereka. Bukan hanya tidak berguna, tapi juga akan 
menghalangi Anima. Tentu saja, fakta bahwa Grand Priestess terlibat menjadi pengaruh 
besar dalam keputusan mereka. Jika bukan karena dia, tidak akan ada yang tahu nasib dari 
manusia-manusia itu. 

------Sarang Rahasia di Animania. 
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Pangkalan itu berdiri diam, seolah telah dilupakan. Tidak ada yang menyadarinya atau 
tidak peduli. Faktanya, bahkan ketika itu datang ke bidang penglihatan seseorang, itu tetap 
tidak terlihat. Selain itu, tidak ada suara yang keluar dari pangkalan. 

"Heh heh heh ... Lihatlah lekuk tubuh yang enak itu ..." Kue beringsut mendekati Shadow 
Shroom yang ditemukan Raja Iblis. 

Reeeeee! jerit jamur. 

Tidak terpengaruh, Cake menggerak-gerakkan tangannya, matanya berkilau seperti 
binatang yang kurus kering. "Tidak ada yang akan mendengarmu menjerit ... Menyerah dan 
bersenang-senanglah." 

Reeee! 

"Hah ha ha ha! Menangis, jalang! Berteriak! Aku akan melahapmu ! " 

"Reeeeeeeeeeee!" 

Klik. Seorang penyusup tiba-tiba memasuki Lair tanpa banyak ketukan di pintu. Itu adalah 
Raja Iblis, tentu saja, tapi terlihat seperti dia baru saja datang dari duel, sangat berbeda dari 
pakaian, wajah, dan bahkan suaranya sebelumnya. 

"Grah ?! Siapa kamu?!" 

"Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!" 

Raja Iblis mengernyit karena ancaman tiba-tiba dan jeritan yang tidak bisa dimengerti 
sebagai pengganti sambutan. "Diam ..." Dia berduka atas hilangnya tujuan yang 
dimaksudkan dari Secret Lair. Ini seharusnya menjadi tempat istirahat, di mana orang bisa 
menghabiskan waktu yang elegan jauh dari keramaian dan hiruk pikuk kota. 

"A-A-S-Siapa kamu, kataku!" Kue menuntut, gemetar, saat dia memegang pisau yang dia 
ambil dari Hanzel. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan tempur untuk dibicarakan, 
dia tidak tahan untuk tetap tidak bersenjata di hadapan penyusup yang aneh. 

"Oh, benar. Aku belum berubah kembali ... "Kabut hitam naik di sekitar Raja Iblis, menjadi 
bulu hitam yang serak dan tersebar di sekitar. Raja Iblis yang sama yang dia tahu ada di 
hadapannya ketika tarian bulu mistis diselesaikan. 

"Apa ...? M-Master Demon Lord ...? " 

"Kamu belum buta, kan? Bagaimanapun, saya akan mandi dan istirahat. " 

"U-Dimengerti ..." 
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"Kamu juga harus istirahat." Dia menyampirkan mantelnya di kursi sebelum hampir 
merobek jas, dasi, dan kemejanya. 

Kue berhasil menutupi matanya seperti putri, sambil memastikan untuk bisa mengintip 
dengan baik melalui jari-jarinya. (Orang ini tidak nyata ...! Terbuat dari apa tubuhnya ?!) 

Otot Raja Iblis dipahat seperti patung, komposisi tubuhnya menyerupai predator puncak. 
Dia sepertinya menganggap Cake sebagai anak kecil, karena dia dengan berani 
menanggalkan pakaian dalamnya sebelum pergi ke pemandian igloo. 

Tubuh Raja Iblis sepertinya meninggalkan sensasi aneh yang membuat Cake benar-benar 
memerah. Dia menghela nafas setelah dia pergi, membiarkan bahunya jatuh. 

"Monster yang menakutkan ... Bulu apa itu sebenarnya ...? Begitu besar ... Semuanya begitu 
besar ... " 

"Reeee ... (Perjanjian) Ree! (Syok)" 

Cake menusuk shroom tanpa berkata lain, menusuknya, dan meletakkannya di atas api. 
Kemudian, dia mulai melipat pakaian yang baru saja berserakan dengan rapi. Meskipun dia 
membencinya, dia tidak bisa menahan diri. Ini adalah salah satu efek samping dari 
dikondisikan untuk melayani iblis. 

Raja Iblis kembali dari bak mandi setelah beberapa waktu, dan mengenakan jubah putih 
bersih yang mewah sangat melegakan Cake. Dia tidak akan tahu ke mana harus mencari 
jika dia kembali dengan celana dalamnya. 

Raja Iblis melebarkan matanya sejenak saat dia melihat pakaiannya terlipat rapi. "Jarimu 
cukup gesit. Bajuku membersihkan sendiri, tapi kita harus mencuci bajumu dengan benar. " 

"T-Tidak, terima kasih! Aku sudah mencucinya di bak mandi--- " 

"Lepaskan saja, sudah. Pakai ini saat kamu di sini. " Raja Iblis melemparkan jubah mandi 
yang lebih kecil dari lemari, menjadi tempat ini untuk bersantai. "Lempar pakaian yang 
kamu kenakan ke sini dan tekan tombol ini." 

"U-Um ... Apa ini?" 

"Sebuah mesin cuci. Semuanya otomatis dari jatuh hingga kusut. " 

"Y-Ya ... Pak? Maksud saya, ya, Pak! " Cake menjawab, meskipun dia tidak tahu apa yang dia 
bicarakan. 

Mesin cuci, tentu saja, dibuat di Empire, diselesaikan dengan gaya yang melengkapi interior 
Secret Lair. Cangkangnya terbuat dari kayu, dibuat sedemikian rupa sehingga butirannya 
menyatu dengan dinding. Yang dibutuhkan hanyalah sepuluh menit untuk mencuci seluruh 
muatan. 
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"Saya akan beristirahat. Minumlah ini jika Anda haus. " Dia meletakkan ember Air Fuji di 
lantai. "Tapi ketahuilah ini: Ini adalah air dewa, digunakan untuk menonjolkan rasa dalam 
hidangan dan koktail. Ini produk hebat, dengan manfaat kesehatan yang hebat juga. 
Mengerti?!" 

Dia jelas tidak melupakan barang yang disebut air terkutuk. Nada suaranya memperjelas 
bahwa dia bersikeras membuat Cake menyadari kebaikan dalam minuman khusus ini. 

"Y-Ya, Pak! Selamat malam!" 

Raja Iblis naik ke loteng dan berguling ke tempat tidur kayu. 

Kue digali ke dalam Shroom cokelat keemasan, sambil mengunyah dengan keras. (Enak 
sekali ... Sekarang ini adalah kelezatan yang tidak seperti apa pun yang sudah lama saya 
rasakan!) Sejak saat dia memasukkan benda itu ke dalam mulutnya, teksturnya yang kental 
dan berair meledak dengan menyenangkan di mulutnya. Bahkan Cake, seorang mantan 
putri, belum pernah mencicipi Shadow Shroom sebelumnya, karena itu adalah kelezatan 
yang hanya ada di Animania. Tekstur lembut dan jus yang tak ada habisnya menyerbu 
bagian dalam mulutnya. Dikatakan bahwa rasa lapar adalah bumbu terbaik, tetapi jamur ini 
akan terasa sangat lezat bahkan jika restoran diisi sampai penuh. Saat dia mengunyah 
Shroom yang pipih, senyum lebat muncul di wajahnya. Dia tidak dapat mengingat kapan 
terakhir kali dia benar-benar santai saat makan, tanpa banyak melihat sekeliling untuk 
melihat siapa yang sedang menonton. 

Cake meraup satu gayung penuh air dari ember dan menuangkannya ke bibir mungilnya. 
Begitu cairan masuk ke tenggorokannya, sensasi penyembuhan menyebar ke seluruh 
tubuhnya. 

"Woah ... Bagus sekali! Benda apa ini ?! " Cake menjatuhkan suara putrinya dan berteriak. 
Apa yang terasa seperti air biasa telah mencairkan semua stresnya dalam sekejap. "Ahh...! 
Itu barangnya! " Cake menyeka tetesan dari bibirnya dan kembali ke syal di Shroom. 
Pengalaman bersantapnya sangat membahagiakan. 

Raja Iblis, berbaring telentang di loteng, tidak bisa menahan tawa. (Itu salah satu wajah dua 
... Bukannya aku punya ruang untuk berbicara.) Dia juga, telah menggunakan berbagai alias 
dan bahkan penyamaran. Masih berbaring, Raja Iblis membuka layar admin untuk menilai 
kembali situasinya. Jumlah yang muncul sudah cukup untuk menyebarkan seringai di 
wajahnya. 

SP yang tersisa: 3078 

(Itu memberiku banyak pilihan ...) Jumlah itu adalah akumulasi dari Belphegor dan 
monster yang tersisa yang musnah saat dia menghancurkan kastil. Dia menarik botol Air 
Guntur yang dia miliki dengan tangan kuat di dekatnya, meneguknya dengan cepat, dan 
menutup matanya untuk tertidur. 
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------Beberapa hari kemudian ... 

Raja Iblis terbangun karena merasakan seseorang di dekat tempat tidurnya. Dia membuka 
matanya dan menemukan Cake sedang mengintip ke wajahnya. 

"S-Selamat pagi, Tuan Raja Iblis!" 

"Mm ..." 

"Aku khawatir, kamu sudah tidur begitu lama." 

"Saya melihat. Sudah berapa lama?" 

"Um, tiga hari ..." 

Dia terus menjadi setengah sadar, mengayunkan Air Guntur, dan jatuh kembali tidur 
sepanjang waktu. Kebanyakan orang lain mungkin terkejut mendengar bahwa mereka 
telah tidur selama beberapa hari berturut-turut, tetapi Raja Iblis sama sekali tidak 
terpengaruh. Setelah siklus bertahun-tahun bekerja tanpa istirahat lalu tidur seperti 
sekring putus, dia terbiasa tidur selama berhari-hari. 

"Sudah lama tidak tidur sebaik ini. Pagi yang indah ... " 

"Y-Yah ... Ini sebenarnya malam hari ..." 

"Malam? Itu panggilan untuk minum. " 

"Nyata...?" 

Raja Iblis menuangkan segelas Air Guntur dan menenggaknya dengan rapi. "Deadbeat" 
sepertinya kata yang paling cocok untuk pria yang bangun dari tidur selama berhari-hari 
hanya untuk minum. 

"U-Um," gumam Cake. "Bukankah kita seharusnya dalam perjalanan ...?" 

"Tidak, mandi dulu." 

"Nyata...?" 

Raja Iblis menggaruk kepalanya saat dia menuju ke pemandian igloo dengan wajah masih 
grogi. 

Cake tidak menyangka dia akan mandi terlebih dahulu, jadi dia bergegas turun dari loteng. 
"U-Um, baiklah ... M-Haruskah aku membilas punggungmu untukmu ...?" 

"Tidak dibutuhkan. Berendamlah di bak mandi kayu cedar. Mandi pagi adalah yang terbaik. 
" 
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"T-Tidak, ini sudah malam ..." 

Dengan itu, Raja Iblis menuju ke pemandian igloo dan mengeluarkan botol Roh Api yang 
dia rampok dari tempat kurcaci, tampaknya siap untuk menikmati minuman lagi dengan 
rendamnya. 

Setelah membersihkan dirinya sendiri, Raja Iblis membawa ember berisi botol ke dalam 
bak mandi. "Ahh ..." Dia mendesah. "Mandi bagus seperti biasa." Air panas menghangatkan 
seluruh tubuhnya, kehangatan merembes ke dalam hatinya. Pemenuhan Manusia, bagian 
dari efek khusus mandi, memenuhi keberadaannya. Kebahagiaan hanya dengan berendam 
di bak mandi dan merasa puas hampir sama adiktifnya dengan narkoba. 

Raja Iblis menghela nafas sekali lagi. "Aku terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini ... Setiap 
orang membutuhkan liburan setelah bekerja keras. Dan wow, apakah saya bekerja keras. 
Siapa lagi, di dunia mana pun di luar sana, yang bekerja sebanyak yang saya lakukan? " Dia 
menuangkan air panas ke dalam gelas, mencampurnya dengan Roh Api. Persis seperti hot 
toddy, sepertinya meningkatkan aroma dan rasa dari brendi yang seperti brendi. "Hm. 
Yang ini membuatku ingin mencobanya di minuman yang berbeda. Semangat yang 
sempurna untuk pekerja keras seperti saya. " Apakah itu karena efek dari pemandian igloo 
atau bukan, Raja Iblis tampak sangat bangga dan berhasil. 

'Pekerjaan' yang dilakukan pria ini baru-baru ini adalah mengalahkan iblis bernama Hanzel 
menjadi bubur, menembakkan berbagai macam kembang api secara acak di wilayah 
Hellion, menginjak Belphegor ke noda di lantai, dan meledakkan kastil hingga berkeping-
keping. 'God of Destruction' mungkin merupakan deskripsi yang lebih baik daripada 
'pekerja keras'. Dikombinasikan dengan kondisinya saat ini, dia mungkin juga disebut 
'Dewa Penghancur Mati', yang merupakan gelar yang tidak biasa. 

"Kurasa aku akan menelepon Olgan ..." Dia dengan senang hati menyesap gelas Fire Spirit 
dan mengirimkan Komunikasi ke Olgan. 

Dia menanggapi dengan cepat, tampaknya menyesuaikan diri dengan proses tersebut. 

Ini aku. Tangkap aku, kata Raja Iblis. 

Saya berada di Fort Arthur di perbatasan. Saya pernah mendengar bahwa kota Rookie di 
dalam air panas, terima kasih kepada Anda. 

Saya? Apa yang saya lakukan? 

Anda meminta Mynk mengambil tawanan dari Tahap Satu di sana. Rupanya pemerintah dan 
Pahlawan sibuk dengan mereka . 

Raja Iblis hampir menunjukkan bahwa Akane adalah orang yang memberi arahan, tetapi 
mempertimbangkan kembali. Bos bertanggung jawab atas tindakan karyawannya. Selain 
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itu, dia telah meminta agar mereka mengirim tawanan dari Tahap Dua dan Tiga ke Rookie 
juga. 

Sebagian besar yang diperbudak tidak memiliki keluarga, Olgan menambahkan. Apalagi 
tempat untuk pergi. 

Begitu ... Raja Iblis hanya mengatakan bahwa dia akan segera menghubunginya lagi, dan 
mengakhiri Komunikasi. Dia sedang tidak ingin berpikir berlebihan saat mandi. (Potongan-
potongan akan jatuh di tempat yang seharusnya ... Tentu saja mereka akan. Kapan tidak ?! 
Hah ha!) Dipenuhi dengan perasaan jantan yang terpenuhi, Raja Iblis meminum lebih 
banyak Roh Api dengan perasaan yang samar-samar memecahkan masalah tanpa benar-
benar menyelesaikannya. 

(Saya kira saya harus mendapatkan laporan dari Tahara juga ...) Dia mengirim Komunikasi. 

Hei-ho, Tahara dengan riang menjawab, seolah dia sudah gatal ingin menelepon. Saya 
sudah menunggu balasan dari Anda, Pak Sekretaris. 

Ada kabar baik? 

Tahara melanjutkan dengan melaporkan secara rinci keadaan desa Rabi saat ini dan 
kejadian-kejadian baru-baru ini seperti perbaikan persahabatan Harts dan Nyonya. Raja 
Iblis hanya mengangguk, tapi menghela nafas lega pada keadaan keuangan desa. 

Semuanya cocok dengan gambar yang telah Anda lukis ini, menyenangkan untuk ditonton. 
Sebelum aku menyadarinya, masyarakat kelas atas dan bangsawan militer sedang 
bergandengan tangan. 

Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan ... Raja Iblis menjawab dengan serius. Masalahnya 
adalah dia benar-benar tidak tahu. Perdamaian yang ditengahi antara kedua faksi adalah 
perkembangan politik yang jauh lebih signifikan daripada yang dia sadari. Dengan kata 
lain, keuangan Holylight baru saja terikat dengan militernya, dan keseimbangan kekuatan 
negara telah berubah drastis dalam semalam. Sementara Luna adalah orang yang 
menengahi kesepakatan damai di atas kertas, ada lebih banyak yang tidak terlihat. Kedua 
belah pihak, serta Luna, sangat berhutang budi kepada Raja Iblis, dan hubungan mereka 
tidak akan bertahan tanpa dia. Tahara tidak bisa membantu tetapi terkesan oleh seberapa 
baik Raja Iblis menarik tali dari balik tirai. 

Menempatkan Perawan Suci dalam sorotan dan memastikan kantong uang berjabat tangan 
dengan militer. Saya tidak bisa melakukan sesuatu seperti itu jika saya mencobanya. 

Hanya imajinasimu ... Aku belum melakukan apa-apa, dia menjawab dengan sedikit gugup. 
Dia benar-benar tidak melakukan apapun. Terlepas dari pemikiran Harts atau Madam, 
perdamaian mereka terjadi saat dia pergi. Dia sama bingungnya dengan dia. Dia telah dijilat 
berkali-kali sehingga sekarang sepertinya dia berada di depan balapan. 
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Hah ha ha! Benar, sejauh menyangkut orang lain di dunia, Anda belum melakukan apa pun. 
Tapi itu membuat segalanya lebih mudah bagi saya jika Anda tetap menarik string dari 
bayang-bayang. 

( Kaulah yang menarik tali!) Raja Iblis hampir berteriak, tetapi menyimpannya untuk 
dirinya sendiri dengan mencelupkan kepalanya ke dalam air. Tidak peduli apa yang terjadi, 
dia sepertinya dikreditkan untuk itu. 

Bagaimanapun, dia Berkomunikasi, saya punya berita untuk Anda ... Raja Iblis memberi 
tahu Tahara apa yang terjadi di wilayah Hellion dengan cara yang tidak jelas untuk 
menghindari pertanyaan. 

Wilayah Hellion, huh ... Mengenal Anda, Anda bergerak selangkah dan selangkah di depan 
kami. Kamu bahkan memanggil Akane masuk Sementara itu, aku sudah sibuk dengan tugas 
di depanku. 

Raja Iblis menghela nafas lega atas reaksi Tahara, melihat bahwa dia tidak akan ditanyai 
terlalu banyak pertanyaan tentang masalah ini. Tentu saja, Tahara dengan sengaja 
memutuskan untuk menjaga jarak, yakin akan satu hal. Kapan pun Akane terlibat, beberapa 
tokoh penting akan muncul 'secara tidak sengaja', menurut backstory-nya. 

Nah , Tahara melanjutkan, aku akan menyerahkan apapun yang melibatkan Akane padamu. 
Tapi saya punya masalah yang sedang berlangsung di sini ... 

Isu? 

Mungkin sudah disebutkan sebelumnya, tapi kami kekurangan tenaga, kata Tahara dengan 
getir. 

Dia telah memanggil pekerja dari berbagai guild melalui Luna, tetapi desa terus menerus 
kekurangan mereka. Luna terkenal karena temperamennya, dan tidak banyak pekerja yang 
ingin bekerja di desa demi-human. Tentu saja, rumor 'Raja Iblis' berkontribusi untuk 
menghalangi mereka. 

(Singkat ...) Ini adalah masalah yang cukup familiar dengan Raja Iblis. Banyak negara di 
Bumi mengalami penurunan angka kelahiran, menyebabkan program sosial yang ada 
hancur. Masalah ini menjangkau lebih dari sekadar kekurangan pekerja, juga memengaruhi 
program-program seperti jaminan sosial, menyebabkan kenaikan biaya medis, dll. Bahkan 
pada tahun 2016, Jepang belum menemukan petunjuk bagaimana menyelesaikan masalah 
tersebut. Pemerintah Jepang saat itu, seolah hendak membalut lukanya, telah 
mengeluarkan mosi untuk meningkatkan imigrasi dan mendatangkan tenaga kerja dari 
luar negeri. (Sebelum saya menyadarinya, saya mengharapkan setiap pekerja ritel dan 
restoran menjadi orang asing ...) Meskipun mendatangkan pekerja dari negara lain 
mungkin telah menghentikan pendarahan, itu tidak menyelesaikan masalah yang 
mendasarinya. Lagipula, 
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Dengan pemikiran itu, Raja Iblis memutuskan untuk membuat saran yang samar-samar 
dengan sebanyak yang dia bisa kerahkan. Untuk saat ini, kita mungkin harus 
mengimpornya ... Sama seperti politisi tanpa pemikiran sebelumnya, Raja Iblis mencoba 
menampar perban di lukanya dan melepaskan tanggung jawab. 

Impor, ya? Ada petunjuk kemana asalnya? 

Memimpin ... Tentu saja. Sederhana. 

Nyata?! Kirimkan secepat mungkin! Tanpa cukup banyak orang, kami tidak akan 
menyelesaikan konstruksi secepat yang saya inginkan. 

Sebuah bola lampu menyala terang di atas kepalanya ... orang-orang yang diselamatkan 
dari Pasar Budak. Mereka mungkin berfungsi sebagai perban di atas luka. 

Aku akan menindaklanjutinya, jawab Raja Iblis. 

Baiklah kalau begitu! Serahkan sisanya padaku! 

Raja Iblis bergegas untuk mengakhiri Komunikasi dan mengirim yang lain ke Olgan. 

Setelah menyuruhnya untuk mengirim mantan budak miskin itu ke desa Rabbi, dia 
menghela nafas panjang. (Sepertinya saya ... mengurusnya? Ya, saya melakukannya. Tentu 
saja, saya melakukannya. Gah ha ha!) Perenungannya yang serius tidak berlangsung lama, 
karena dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak berdasar dari rasa kepuasan yang 
dibuat-buat. Jika terus begini, mandi iglo mungkin akan membuatnya menjadi gelandangan 
yang tidak berfungsi. 

"U-Um, Tuan Raja Iblis ..." 

"Hm? Apa masalahnya?" Dia menoleh ke Cake, berdiri di halaman, gelisah. Setelah 
pengkondisiannya yang menyeluruh untuk melayani iblis-iblis itu, dia sepertinya tidak 
tahu bagaimana menangani dirinya sendiri tanpa tugas di piringnya. 

Selain itu, dia harus menjerat hati pria ini demi dirinya sendiri. "Apa kau yakin ... aku 
seharusnya tidak melakukan apapun ...?" 

"Jangan khawatir tentang itu. Kamu masih hanya seorang br ... bocah. " Raja Iblis 
mengangkat gelasnya dari Roh Api ke langit dan melemparkannya kembali. Itu adalah 
sikap percaya diri, tapi dia hanyalah pria yang minum di bak mandi. 

"D-Dengan kemewahan seperti itu, dan terutama setelah waktu seperti itu ... Aku merasa, 
um, aku akan dihukum karenanya ..." 

Raja Iblis tertawa. "Dihukum oleh siapa, yang ilahi? Jika ada orang yang pantas dihukum 
atas perbuatan mereka, terutama di mata dewa , ini aku, "Raja Iblis dengan rendah hati 
menyatakan, hanya karena dia tidak percaya pada konsep makhluk yang lebih tinggi. 
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Bahkan jika salah satu memang ada, dia akan mencoba untuk mengalahkan mereka secara 
langsung jika mereka mencoba menghalangi jalannya. Dalam pengertian itu, dia layak 
disebut sebagai Demon Lord dan Lucifer. 

"M-Master Demon Lord ... Bolehkah aku bergabung denganmu di bak mandi ...?" Kue 
berusaha memikat pria itu. 

"Seolah-olah. Anda mencoba untuk melakukan jailbait dengan saya? " Dia hanya melihat 
Cake sebagai seorang anak dan tidak lebih. Seperti hal-hal lain, dia menarik garis keras dan 
tidak pernah goyah di atasnya. 

Kue mengencangkan tinjunya. Tanpa mempengaruhinya, dia tidak punya harapan untuk 
menjatuhkan Kerajaan Baru Xenobia yang kuat. Aku ... ingin merebut kembali negaraku. 

"Apa yang kamu bicarakan?" Raja Iblis menatap ke atas, meneguk Roh Api lagi. Langit cerah 
dihiasi dengan bintang-bintang yang tampaknya bersaing satu sama lain dalam kecerahan, 
membuat pemandangan yang megah. 

Kue membiarkan air mata mengalir di pipinya, mencoba sudut lain, tetapi Raja Iblis tetap 
bergeming. Meskipun dia mungkin tampak berhati dingin, dia terlalu sibuk untuk 
menyadarinya. 

"Untuk membebaskan negaraku dari Xenobia ... Tolong pinjamkan aku kekuatanmu, Tuan 
Raja Iblis!" 

(Hujan berhenti. Langit malam yang indah ... Dan minuman yang enak sebagai pelengkap.) 

"Begitu mereka tahu aku masih hidup, akan ada sekutu lama yang akan melawan rezim 
Xenobia ...!" 

Sementara itu, Raja Iblis bersenandung dan menenggak sisa gelas Roh Api. Ketidaktahuan 
yang begitu kejam kepada gadis itu sambil berlinang air mata memohon bantuannya. 

"Kaulah satu-satunya yang bisa kupercaya, Tuan Raja Iblis ...!" 

"Keyakinan membuatmu buta ... Lihat saja langkahmu," katanya dengan bangga, dan 
menutup matanya. 

Cake merasakan dorongan untuk memecahkan kepala Raja Iblis, tapi dia tahu dia tidak 
memiliki kesempatan melawannya dengan kekuatan kasar. 

"Saya telah mendengar banyak tentang bangsa itu akhir-akhir ini. Aku akan segera mampir 
untuk berkunjung. " 

Mata Cake bersinar karena ucapan Raja Iblis, yang dia buat tanpa banyak berpikir. Pada 
saat yang sama, dia membiarkan jubah mandinya jatuh. "Saat aku merebut kembali 
negaraku, aku akan berjanji setia padamu. Dan ... juga milikku. Tubuhku adalah milikmu. " 
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Raja Iblis akhirnya memasang wajah lurus. Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang Bangsa 
Utara, kecuali peperangan yang terus menerus dan musiman. "Aku tidak tahu apa yang kau 
pikirkan," katanya, "tapi bersantailah sebentar di bak mandi." 

"Apa ...?" 

Raja Iblis melangkah dari pemandian igloo dan meraih bahu Cake sebelum 
memasukkannya ke dalam bak mandi. Dia memberinya pandangan kotor karena dia tidak 
tertarik padanya. 

"Saya hanya akan bertindak atas kemauan saya sendiri," katanya. "Jika apa yang kamu 
inginkan sesuai dengan apa yang aku inginkan, aku akan menyeberangi jembatan itu saat 
aku sampai di sana." Raja Iblis keluar. 

Dia terus bermalas-malasan selama beberapa waktu, menganggapnya sebagai 'liburan' 
sebelum akhirnya bekerja lagi. Saat ini, dia, lebih dari Belphegor, adalah perwujudan Sloth. 
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Volume 6 Chapter 2 

Tidak ada jalan keluar 
------Dona's Manor, Holylight. 

Gelombang kejut yang dihasilkan dari kedua faksi yang berdamai telah menyebar ke 
seluruh benua. Meskipun mereka tidak menderita kerugian langsung dari acara tersebut, 
golongan bangsawan Dona paling terancam oleh hasil ini, mengingat kedudukan mereka. 
Kekuatan yang sebelumnya tak tertandingi (setidaknya di Holylight) telah mengalami 
depresi moral akhir-akhir ini. 

" Ha-ruh ... Yang terpenting, ha-ruh, kataku!" Lemak Dona bergoyang saat dia melemparkan 
sepotong steak ke dalam mulutnya. Laporan-laporan yang tidak menyenangkan 
menumpuk, tanpa satupun tindakan balasan yang dapat dia lakukan. Dia telah kehilangan 
kontak dengan si anjing gila Milligan, Nyonya dengan bangga mengirim karavannya ke 
utara, dan Dona telah kalah dalam lelang dengan saudara perempuan Nyonya. Lebih buruk 
lagi, Raja Iblis sekarang telah membuat nama yang bagus untuk dirinya sendiri di Utara. 
Semua berita buruk ini hampir tak tertahankan. 

"Azur!" dia berteriak. "Apa yang kamu lakukan di utara ?! Kau bahkan tidak bisa 
menghentikan seorang maniak jelek yang mengaku sebagai Raja Iblis ?! " 

"Seribu maaf, Tuanku. Dia berada di luar kendali saya. " Azur mengatakan yang sebenarnya, 
jadi dia membungkuk dalam permintaan maaf. Semakin dia memikirkan pertempuran yang 
telah dia saksikan, semakin sedikit manusia yang tampak sebagai pesertanya. 

Bentrokan antara Tzardom dan setan telah setengah menghancurkan ibu kota Suneo. 
Mereka masing-masing telah menggunakan kartu truf mereka, karena Tzardom mengirim 
Ksatria Kuil dan Ksatria Elemental mereka, dicocokkan dengan Pemikat dan Haunts para 
pemuja setan. Namun, sebanyak itu bisa dijelaskan hanya sebagai tindakan perang. 

"Tuhanku, tidak hanya ada pasukan Tzardom, tapi juga malaikat tiruan dan iblis yang 
belum pernah kulihat sebelumnya---" 

"Diam! Beraninya kau menyalahkan malaikat dan iblis atas ketidakmampuanmu ?! " 
Malaikat dan iblis adalah sesuatu yang terlepas dari kehidupan Dona. Sebuah konsep 
belaka baginya. Dia hanya mengambil keuntungan dari fakta bahwa nenek moyangnya 
yang jauh berdiri melawan raja iblis bersama Malaikat Bijaksana. Jauh di lubuk hatinya, dia 
tidak memiliki keyakinan untuk dewa mana pun. 

"Tapi Lady Luna mengalahkan---" 

Dona mendengus. "Nomor Tiga memiliki bakat dalam sihir. Paling tidak yang bisa dia 
lakukan untuk membenarkan posisinya adalah menjatuhkan satu atau dua Hellion. " 
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Di dunia ini, kata 'Hellion' adalah istilah umum yang mencakup makhluk apapun mulai dari 
Iblis dan Firebrands hingga monster, Haunts, Hellbeasts, dll. Dona hanya memiliki 
pengetahuan tentang Hellion peringkat rendah, yang sangat jauh dari Iblis Kuno yang 
menyebut dirinya Behemoth. Ditinggal sendirian, itu akan dengan mudah menghabisi satu 
atau dua bangsa, apalagi yang tersisa dari kota. Bisa dikatakan, karena Dona tidak ada di 
sana untuk menyaksikannya secara langsung, Azur tidak bisa mengatakan apa-apa untuk 
mengubah pikirannya. Pada akhirnya, mereka yang belum pernah mengalami gempa bumi 
tidak memahami parahnya gempa, mereka juga tidak memahami kengerian wabah terlepas 
dari seberapa banyak buku teks sejarah menceritakan tentang flu Spanyol dan Kematian 
Hitam. 

Sikap Dona bukan karena optimisme yang bodoh, tetapi lebih dari rasa arogansi. Dia 
mengabaikan yang tidak diketahui dan merasa berhak atas yang diketahui. "Apa yang 
dilakukan Milligan ?!" dia memekik. "Mengapa dia tidak mengirim satu laporan pun ?!" 

Ekspresi Azur menjadi gelap. " Kenapa?" Dia sudah mati atau ditangkap, tentu saja. Lebih 
jauh, Azur mengharapkan tentara bayaran yang sama terkenalnya dengan Milligan telah 
mempersiapkan orang-orang untuk komunikasi. Tidak ada kabar sama sekali, dalam hal 
ini, berarti seluruh timnya dibawa keluar. 

Azur berusaha menyampaikan fakta tersebut kepada tuannya, sejelas mungkin. "Terbunuh 
atau ditangkap, kemungkinan besar. Faktanya, kita harus bersiap untuk--- " 

"Konyol! Menurutmu berapa banyak yang aku berikan padanya ?! Dia jauh sekali dari 
memberi saya uang saya! " 

"Jika dia sudah mati, kita mungkin bisa berpura-pura tidak tahu ... Kita perlu rencana lain 
jika dia tetap hidup." 

"Hmph! Siapa yang peduli dengan tentara bayaran yang tidak berguna? Saya hanya akan 
menyangkal pernah mengenal pria itu! " Dona melemparkan sepotong steak lagi ke 
mulutnya. 

Faktanya, pria berstatus Dona bisa menutup sebagian besar bangsawan dengan 
penyangkalan sederhana. Namun, dia telah mengirim Milligan ke desa Rabbi, dijalankan 
oleh salah satu Holy Maiden, Luna. Jika hal-hal meningkat, bahkan White pasti akan 
muncul. 

"Mengetahui betapa Lady White sangat peduli pada saudara perempuannya, dia mungkin 
akan mengejar kita." 

Dona mengerang, berhenti mengunyah. Dia menganggap White satu-satunya 
kelemahannya, dan bermaksud untuk menjadikannya sebagai istrinya suatu hari nanti. Dia 
ingin menghindari kehilangan dukungannya dengan cara apa pun. Sentimen kekanak-
kanakannya, tentu saja, tidak akan terbalas. 
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"Tidak penting. Saya hanya perlu mengambil istri saya. Itu akan menghindarkannya dari 
omong kosong. Azur, bawa Lima dan Empat Puluh Satu. Aku butuh sesuatu untuk 
mengalihkan pikiranku dari banyak hal. " 

"Tuanku, jika Anda benar-benar berniat untuk menikahi Lady White, pertimbangkan untuk 
membebaskan gadis-gadis itu. Jika dia pernah menemukan itu--- " 

"Diam! Kamu berani menantangku ?! " Dona menghancurkan piring, basah dengan darah 
steak, ke wajah Azur. 

Azur membungkuk tanpa berkata lain. Interaksi semacam ini adalah kejadian umum di 
manor, meskipun Azur hanya membuat apa yang dia anggap sebagai saran minimal kepada 
tuannya, yang dia rasa berutang padanya karena memberinya kehidupan yang stabil 
setelah kehidupan dalam pelarian. 

Udang, keponakan Dona, melenggang ke dalam ruangan yang suram, pakaiannya cukup 
mewah untuk mengubah suasana seketika. Shrimp melirik keadaan Azur dan 
memperhatikan udara di ruangan itu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunjuk 
ke wajahnya sendiri dan menggambar garis dengan jarinya, memberi isyarat kepada Azur 
untuk membersihkan dirinya sendiri. 

"Paman. Saya punya kabar baik dari sumber yang dapat dipercaya. " 

"Kabar baik? Ini adalah waktu yang lama setelah banyak laporan yang tidak 
menyenangkan. Lanjutkan." 

"Bangsawan militeristik di utara dan masyarakat kelas atas di Central telah bergabung ..." 

Dona membeku sesaat sebelum mulai gemetar. Azur menahan dagunya saat dia menyeka 
wajahnya, tapi dia menatap Shrimp dengan tatapan tajam. 

"Apa?! Bagaimana mungkin ...?! Dan bagian mana dari itu adalah kabar baik ?! " Dia berdiri 
dari kursinya, tidak percaya. 

Udang, di sisi lain, merentangkan tangannya lebar-lebar untuk merayakannya. "Apa itu 
selain deklarasi perang melawan kita? Kami akhirnya memiliki alasan yang kami cari untuk 
membebaskan negara dari mereka. " 

"Tunggu ... Jika mereka telah bergabung ..." 

"Mereka putus asa, melihat bagaimana Anda telah memperluas pasukan kami, Paman." 
Shrimp secara teknis benar bahwa baik Madam maupun Harts tidak memiliki cukup tenaga 
untuk melawan faksi Dona sendirian. Yang terbaik yang bisa mereka kelola adalah 
mempertahankan status quo. 

"Hrm ..." Dona mendengus. "Pasukan mereka dipisahkan, utara dan selatan. Apakah Anda 
menyarankan agar saya mengeluarkannya satu per satu? " 
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Udang dengan anggun mengangguk. "Paman yang gagah berani. Mengalahkan mereka di 
lapangan akan menjadi satu hal, tapi apakah Anda punya rencana untuk mengepung 
Penjaga Gerbang? " 

"Apa ...?! T-Tidak, jika mereka mengunci diri di benteng itu ... Itu tidak akan ... semudah itu. 
" Dona dengan canggung meraih gelas anggurnya. Jika Azur mengajukan pertanyaan yang 
sama, dia akan melemparkan pisau steak ke wajahnya. 

"Dan High Society hanyalah organisasi wanita tanpa pedang. Kami hampir tidak bisa 
berbaris ke salah satu bola mereka dan membantai mereka. " 

"Kamu pikir aku belum memikirkan itu ?!" 

"Tindakan barbar seperti itu akan menyebabkan kehancuran bagi reputasi kita. Semua 
bangsawan akan meminum kebiadaban Dona Dona. " 

Nyonya dan Hart sama-sama merepotkan Dona seperti dia bagi mereka. Hampir mustahil 
untuk merebut benteng di utara, dan para wanita di Central berada di medan perang yang 
berbeda sama sekali. Seperti yang mungkin disetujui Luna, keanggunan dan kesopanan 
diharapkan dari para bangsawan. Tidak ada yang akan mengikuti seorang bangsawan yang 
menggunakan kekerasan. Di sisi lain, tindakan keji apa pun dapat diterima dalam 
masyarakat bangsawan dengan sedikit sentuhan keanggunan. 

Langsung ke intinya! Dona menuntut. "Apa yang kau suruh untuk kulakukan, Udang ?!" 

"Dengan deklarasi untuk mengalahkan faksi kami, mereka tidak punya pilihan selain 
menyerang. Mereka tidak bisa begitu saja mundur setelah melemparkan sarung tangan 
mereka ke tanah dengan gaya teatrikal. " 

Dona mengangguk setuju. "Memang. Tanpa benteng mereka, orang utara hanyalah 
segerombolan orang bodoh yang malang. Tapi bagaimana jika mereka tetap tinggal di 
sarang mereka, meninggalkan sedikit kebanggaan yang mereka miliki sekarang? " 

"Kami hanya menghilangkan pilihan mereka sampai mereka dipaksa untuk menyerang, 
Paman. Misalnya, kami dapat membatasi jumlah Batu Mantra Air yang kami keluarkan di 
pasar, menaikkan harga, dan perlahan-lahan mencekiknya. " 

"Grah hah hah! Buatlah binatang itu kelaparan, katamu! " 

Membuat binatang kelaparan, lalu memukulnya saat keluar dari sarangnya melemah. Itu 
memang metode berburu yang sangat mulia . Apakah warga sipil yang akan terjebak dalam 
baku tembak akan melihatnya seperti itu adalah cerita lain. 

"Paman. Ini membutuhkan renovasi yang mendesak dan besar dari benteng kita, Penjaga 
Gerbang Malaikat yang Bijaksana. " 
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"Memang. Sebuah benteng besar yang layak untuk tujuan kita adalah agar jika kita ingin 
memanggil mayoritas bangsawan untuk membantu kita. Kami akan menunjukkan kepada 
binatang buas itu bagaimana para bangsawan berperilaku di medan perang! " 

Faksi Dona secara alami memiliki benteng mereka sendiri, yang hanya berfungsi untuk 
keperluan upacara sampai sekarang. Sekarang dia berencana untuk merenovasi struktur 
untuk pertempuran yang sebenarnya. Dona membayangkan puluhan ribu bangsawan 
berbondong-bondong berdiri untuk menerima perintahnya. Dia terkekeh, menggoyangkan 
perutnya. 

"Satu hal lagi, Paman. Mungkin yang terbaik adalah mengumpulkan pedang sebanyak yang 
Anda bisa ... untuk hari hujan. " 

"Siapa yang butuh orang luar? Akan ada empat puluh hingga lima puluh ribu orang yang 
kuat, siap bertarung atas perintahku. " 

"Biarkan binatang berburu satu sama lain. Apa gunanya kau sendiri yang menebang 
binatang itu, Paman? Belas kasihan Anda bisa menjadi kehancuran Anda. " Udang terkekeh. 
Dia menyiratkan bahwa Dona tidak memiliki kesopanan yang disebutkan di atas dalam 
rencananya. 

Dona tidak punya kata-kata untuk membalas. "Kau pasti mengutarakan pikiranmu, 
Keponakan ... Apa 'pedang' yang kau bicarakan ini?" 

"Xenobia dan Tzardom muncul di benak mereka ... Mereka tampaknya memiliki chip di 
bahu mereka." 

"Menarik ... Lanjutkan." 

Setelah pertemuan Dona dan Udang, Azur diam-diam melangkah ke lorong. 

Shrimp memanggilnya, "Apa pendapatmu tentang perubahan ini, Azur?" 

"Saya tidak memiliki hikmat untuk ditawarkan, Tuanku." 

Azur berbicara kepada Shrimp seperti itu, karena dia akan menjadi orang yang mengikuti 
jejak Dona. Setiap kali, pipi Shrimp akan sedikit memerah. Taktik bertahan hidup lainnya 
dari Azur. 

"Air tenang mengalir dalam ... Dan Anda diam seperti yang mereka dapatkan," kata Shrimp. 

"Pasti kamu bercanda." Azur membungkuk dalam-dalam, seolah untuk menghindari 
tatapan ingin tahu. 

Shrimp sangat menghargai Azur, tapi memastikan untuk mengawasinya pada saat yang 
sama. "Saya memiliki filosofi untuk menggunakan setiap dan semua alat yang saya miliki. 
Xenobia, Tzardom, tentara bayaran, bahkan pemuja setan ... Dan bahkan kamu, Azur. " 
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"Aku ragu aku bisa begitu berguna bagimu." 

Udang menepuk bahu Azur dan berbisik, "Jika kita memenangkan perang ini, Holylight 
akan menjadi tanah yang mulia yang diperintah oleh jenis kita selama seribu tahun. Jika 
Anda pernah menemukan benih pengkhianatan dalam pikiran Anda, hentikan itu. " 

Perubahan ini melampaui Holylight dan ke negara tetangganya. 

------Kamar Kongming, Kerajaan Baru Xenobia. 

"Bagaimana ... ini bisa terjadi ...?!" Wajah Kongming kehilangan warna sedetik saat dia 
mendengar laporan Hanzo. Dia bertujuan untuk menciptakan perpecahan dalam 
kedamaian lama antara Tzardom of Light dan Holylight. Dalam hal itu, dia sangat berhasil. 
Di sisi lain, ada lebih banyak kejadian tak terduga dari yang dia duga. "Mengapa para 
pemuja setan ...? Mengapa mereka melakukan hal yang ekstrim seperti itu di negara asing 
...? " 

Sementara para pemuja setan aktif dalam Holylight, tindakan mereka di negara asing 
terbatas pada mencari sumbangan atau pengikut untuk memperkuat barisan mereka. 
Mereka menyerukan untuk membantu yang lemah lembut dan untuk redistribusi 
kekayaan, dan menyerukan penyalahgunaan kekuasaan. Semuanya adalah lagu yang 
menyenangkan di telinga warga negara pada umumnya. Banyak yang telah 
menyumbangkan uang untuk organisasi, lelah dengan peperangan yang tak ada habisnya di 
utara. Sekarang, mereka telah memanggil Haunt dan iblis di tengah ibukota asing. 

Kongming mengerang karena ketidakkonsistenan itu. "Sepertinya mereka mencoba 
membuang semua niat baik yang mereka peroleh ...!" Pada saat yang sama, Kongming 
punya satu jawaban di benaknya. Mereka tidak keberatan membuang semuanya. Namun, 
itu bukanlah keputusan yang mudah untuk dipahami. Mereka telah menghancurkan semua 
yang telah mereka bangun melalui upaya akar rumput mereka. 

(Bahkan kanselir terguncang oleh yang satu ini ...) Hanzo melanjutkan laporannya, 
menunggu pikiran Kongming mereda. Kebijaksanaannya adalah apa yang telah 
mengangkat Xenobia menjadi Penguasa Utara. "... Tzardom membalas iblis dengan malaikat 
tiruan, sebelum iblis akhirnya dikalahkan oleh Luna Elegant dari Holylight." 

"Garis waktu yang luar biasa ..." 

Di suatu tempat di tengah-tengah ada para Ksatria yang Terpesona dan Berhantu yang 
bentrok dengan para Elemental Knight. Biasanya, mengubah ibu kota asing menjadi medan 
pertempuran akan menjadi kejahatan perang yang berat. 

Kongming ingat betapa kejamnya tangga karier di dalam Tzardom, dan merasakan tingkat 
pemahaman tertentu terhadap keputusan uskup. "Dia pasti takut mengubahnya menjadi 
Kota Kematian. Saya masih memiliki kegunaan untuk uskup itu, juga ... "Itu sangat 
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disesalkan, mengingat seberapa baik uskup melayani untuk membusuk Tzardom dari 
dalam dan mengusir hati Pahlawan menjauh dari tanah airnya. 

Dia sepertinya telah dibawa ke Holylight. 

"Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan padanya ... Tidak peduli seberapa banyak 
mereka membuatnya berbicara, Tzardom akan memastikan dia tidak pernah ada. Atau 
sebut saja dia bodoh. " 

'Bedeviled' adalah istilah yang menggambarkan orang-orang yang dirasuki iblis. Seperti 
penyihir di Salem, orang yang terbunuh itu dikumpulkan dan dieksekusi. Terkadang, 
tuduhan itu digunakan untuk menjaga para penyimpangan. Seorang uskup yang 
mengetahui rahasia Tzardom lebih cenderung diperlakukan seperti iblis itu sendiri. 

Maafkan aku, Kanselir, tapi aku ragu Holylight akan menerima omongan yang biasa. 

"Tzardom akan menaatinya, tidak peduli seberapa berani kebohongan itu. Mereka selalu 
tahu kapan harus mengontrol persediaan makanan atau menyalakan pedang mereka. " 

Faktanya, Tzardom of Light selalu mendorong masalah diplomatik apa pun dengan dua 
alat: intimidasi dan bujukan. Banyak Bangsa Utara yang lebih kecil menjadi tidak berdaya, 
dimanipulasi oleh bujukan moneter dan moral dari Tzardom. 

Namun, Hanzo telah menyaksikan sesuatu yang telah menghancurkan semua anggapannya 
tentang dinamika kekuatan dunia ini. "Pria yang menyebut dirinya Raja Iblis, dan yang saya 
asumsikan sebagai tangan kanannya, 'Tahara,' keduanya berada di luar kerangka 
pemahaman kita. Mereka akan mencemooh setiap alasan buruk yang bisa diberikan 
Tzardom. " 

"Kamu bilang mereka menghancurkan malaikat tiruan, kan? Sulit dipercaya, tapi ... " 

"Menggunakan uskup, mereka siap untuk berperang melawan Tzardom dengan segala 
cara." 

"Perang?! Jangan konyol ... Mereka bahkan belum mengambil alih satu wilayah pun di 
negara mereka. Jika kita mundur selangkah, mereka hanya memiliki desa yang penuh 
dengan demi-human. " 

"Jika Anda mengingat laporan saya sebelumnya, bangsawan militeristik dan masyarakat 
kelas atas di Holylight telah bergabung." 

Ekspresi Kongming menjadi kabur. Itu memang laporan yang menakutkan. Dia akan 
mengharapkan wilayah Hellion membeku sebelum Harts dan Madam yang sangat 
bermusuhan berdamai. Siapa lagi selain 'Raja Iblis' yang bisa mewujudkannya? Dia bisa 
melihat betapa Holylight telah berubah sejak kemunculan pria itu ... Secara pribadi, dia 
lebih suka negara dalam keadaan retak, tanpa arah. 
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"Raja Iblis ..." gumamnya. "Pasti ahli strategi yang licik." 

Orang lain akan membuat penilaian yang sama seperti Kongming. Dari perspektif negara 
asing yang melihat ke dalam, Raja Iblis telah melakukan sihir hitam untuk membuat Harts 
dan Nyonya berjabat tangan. 

Dia menyebutkan bahwa dia akan 'mampir' bangsa kita. " 

"Sedikit empedu ...!" Kongming menggeram. 

Xenobia telah tumbuh terlalu besar dalam waktu yang terlalu singkat. Saat ini, negara itu 
seperti singa yang sedang mengatur napas. Mereka berada dalam situasi di mana mereka 
ingin membiarkan ekspansi mereka menetap dan memperkaya apa yang sudah mereka 
miliki. Secara geografis, ada daratan yang signifikan antara Xenobia dan Holylight, yang 
seharusnya mencegah perang habis-habisan antara negara-negara, tetapi Raja Iblis berada 
di luar persamaan itu. Jika dia bisa mengeluarkan malaikat tiruan sendiri, Kongming bisa 
dengan mudah membayangkan dia menyusup ke ibukota mereka dan sendirian 
menguranginya menjadi puing-puing. Melihat ibu kota Suneo mengalami nasib serupa, 
ketakutannya sepenuhnya rasional. 

"Kita tidak bisa membiarkan dia mendekati negara kita ..." Kongming memutuskan, dan 
mulai melontarkan gagasan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. 

Hanzo bertanya, seperti yang selalu dia lakukan, "Apa yang harus kita lakukan?" 

"Terlalu berisiko untuk menghadapinya langsung. Kami akan menjadikan Euritheis kamp 
kami, pertama. " 

"Euritheis ...? Ah, Mad Dog Jack. " 

"Iya. Dia pasti sudah gila tanpa harta karun yang dulu adalah uskup. " Kongming 
membayangkan bajingan yang lebih disukai uskup untuk berdagang. Barang dagangan 
mereka berkisar dari Trance narkoba, budak, senjata, impor ilegal ... Mempertimbangkan 
berapa banyak perdagangan ilegal dan menguntungkan yang dilakukan Jack dengan uskup, 
Kongming berharap dia benar-benar marah. Karena dia memiliki bakat untuk 
memanfaatkan kemarahan dan kecurigaan orang lain, semakin banyak strategi yang 
terwujud di otak Kongming. "Pada saat yang sama, kami akan membuat mereka sibuk di 
Holylight. Mari kita dukung para bangsawan yang menentangnya sehingga mereka dapat 
memberi kita waktu ... Tidak ada yang lebih baik daripada menyelesaikan situasi ini semua 
dalam Holylight. " 

"Saya yakin hampir tidak mungkin untuk membawanya dengan paksa," kata Hanzo terus 
terang. Setelah melihat Raja Iblis beraksi, dia akan menganggapnya bunuh diri untuk 
terlibat dalam pertempuran dengan itu. 

"Aku akan menempatkan Leon di atasnya kali ini." 
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"Umum...?!" Saat Hanzo bergumam kaget, salah satu bawahan Hanzo masuk dengan seekor 
merpati dan menyerahkannya. Dia perlahan membuka kertas yang diikat ke kakinya. 
"Seorang bangsawan Holylight telah mendekati kita. Mereka meminta bertemu dengan 
Anda, Kanselir. " 

"Waktu yang tepat." 

Kongming menyebarkan penggemarnya dan mencibir, melihat betapa bagusnya hal-hal 
yang terjadi. 

Niat meragukan seputar Raja Iblis sekarang mencapai Tzardom of Light di ujung barat. 
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------The Tzardom Light, Bangsa Barat. 

Tzardom adalah negara raksasa, populasinya jauh melebihi 20 juta. Sementara Holylight 
adalah teokrasi yang menyembah para malaikat dan ajaran mereka, Tzardom of Light 
menyembah Cahaya Agung, dikatakan telah memimpin para malaikat itu. 

Sistem pemerintahan mereka agak kuno. Keluarga tua dan berkuasa masing-masing 
menganggap pekerja pertanian mereka sendiri sebagai buruh, yang dibesarkan tanpa 
pendidikan yang layak. Mungkin mereka takut akan pemberontakan jika para pekerja 
diajari cara berpikir. Sistem kuno ini mengikat anak-anak sejak lahir, memastikan bahwa 
garis pekerja akan selamanya tetap dalam peran mereka. Keluarga-keluarga itu, yang 
menguasai tanah pertanian yang luas dan banyak pekerja, memilih paus, pemimpin bangsa 
mereka. Terlepas dari gelarnya, paus selalu menjadi lambang ketamakan, yang membuat 
negara itu tidak memiliki harapan untuk perubahan apa pun pada sistem mereka. 

Sementara sistem seperti itu sering kali menurun dan jatuh sepanjang sejarah, seperti di 
Kekaisaran Rusia, Tzardom of Light memiliki keunggulan yang tak tertandingi. 

Yang pertama adalah tanahnya. Diberkati oleh Cahaya Agung, tanah Tzardom 
menghasilkan tanaman yang sangat melimpah. Hasil panen nasional mereka dengan 
mudah menjadi dua kali lipat atau tiga kali lipat dari negara tetangga, memungkinkan 
mereka untuk membayar para pekerja pertanian hampir tidak cukup untuk hidup. Tahun 
demi tahun perang tanpa akhir dan produksi pangan telah mengumpulkan kekayaan besar 
bagi Tzardom. Faktanya, mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mengisi seluruh 
wilayah Bangsa Utara selama perangnya. 

Yang kedua adalah keberadaan Paladin. Mereka masing-masing bisa melawan pasukan 
sendiri. Tzardom memiliki dua Fragmen Kuno, dikatakan telah ditinggalkan oleh Cahaya 
Agung, dan mereka yang dipilih oleh Fragmen ditugaskan untuk menjadi wajah dan pedang 
Tzardom sebagai Paladin. Dengan tanah dan militernya diberkati oleh Cahaya, Tzardom 
adalah salah satu negara adidaya di benua itu. 

Namun, hari demi hari, laporan yang tidak menyenangkan mencapai Tzardom of Light yang 
mulia dan makmur. 

Yang Mulia. Ada seorang utusan dari Suneo yang meminta pernyataan publik dan 
kompensasi atas kejadian tersebut. " 

Omong kosong ... Sebuah bangsa sepele seperti daun di angin sepoi-sepoi. 

Paus saat ini berusia 47 tahun, tetapi tampak jauh lebih muda, mungkin berkat 
kebiasaannya meminum botol-botol Spirit Cure (yang akan membuat warga rata-rata 
kehilangan lengan dan kaki untuk satu orang) serta terbakar dengan ambisi yang tak ada 
habisnya. Dia tampak lebih seperti seorang kapitalis ventura yang siap memenuhi setiap 
keinginan duniawinya. 
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"Bisa dikatakan, mereka adalah salah satu negara terkaya di utara. Jika kita membuat 
mereka terus berbicara ... " 

"Ini mungkin merugikan bisnis," sergah paus, tidak pantas dengan kesuciannya. 

"Raja bangsa adalah seorang diplomat yang ahli," lanjut guru kuil itu. "Mungkin akan 
merepotkan jika dia membisikkan ini dan itu di telinga para penguasa asing." 

Karena kesal, paus meraih sepotong buah dari tumpukan di sampingnya. Suneo adalah 
bangsa asing di mana keseluruhannya, termasuk rajanya, tertanam dalam bisnis. Raja 
mengarahkan penyulingan barang nasional, sementara mereka selalu mengimpor bahan 
untuk dikembangkan menjadi produk bermerek. Obsesi mereka yang meluas pada barang-
barang mewah sepertinya tidak ada habisnya, dari perhiasan, gaun, parfum, dan kosmetik 
hingga barang-barang seperti peralatan makan dan peralatan makan dari perak. Orang 
akan kesulitan menemukan barang mewah yang tidak ditangani oleh konglomerat merek 
yaitu Suneo. 

Ini membuat Suneo sedikit mengganggu Paus. "Sebuah negara kecil yang menjengkelkan. 
Sedikit terlalu banyak uang receh di sakunya ... " 

Dalam hal bisnis, Suneo masih tidak memiliki peluang melawan Tzardom, yang 
mengekspor makanan dalam jumlah besar. Mereka juga memiliki basis pelanggan yang 
berbeda dari barang-barang mewah Suneo yang dirilis terbatas. 

Yang Mulia, mereka telah berhasil secara efektif meminjamkan uang saku mereka kepada 
negara tetangga mereka. " 

"Hmph. Tikus pintar itu ... " 

Kebijakan hubungan luar negeri Suneo dapat disimpulkan sebagai 'pembicaraan tentang 
uang'. Kebanyakan Bangsa Utara dimiskinkan oleh perang yang berlangsung lama. Suneo 
sering kali datang dengan pinjaman dan senyuman, dengan bijaksana menempatkan 
negara peminjam di bawah kendali mereka. Kapanpun masalah internasional muncul, 
mereka memanfaatkan negara peminjam mereka sebagai perantara atau pengawal. 
Meskipun mereka adalah negara kecil, Suneo tahu bagaimana menggunakan uang mereka. 

"Betapapun frustrasinya, kami mungkin harus menyerahkan sejumlah uang," Guru Bait 
Suci menambahkan. 

"Semua karena orang bodoh itu ..." Paus meludahkan biji buah yang dia makan, mengingat 
seringai uskup, dibekap dengan keserakahan. Paus telah mengetahui urusan uskup dengan 
dunia bawah, dan telah memanfaatkannya dengan pemikiran itu. Sekarang paus dengan 
cepat memotongnya. "Dia kacau balau. Sampaikan pesannya. " 

Yang Mulia ... 
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"Kami juga kehilangan tentara. Saya tidak akan tahan dengan kepura-puraan bahwa 
mereka sendirilah yang menjadi korban dalam serangan ini. Membiarkan negara sekecil itu 
memeras kita akan menodai nama Cahaya. " Kemudian, paus secara dramatis 
menambahkan, "Karena itu, beri tahu mereka bahwa Cahaya akan memberi orang-orang 
mereka jaminan atas belas kasihan warga sipil yang telah jatuh." 

"Luar biasa, Yang Mulia. Saya akan memiliki kuil dan Suneo mengasihani orang-orang 
mereka. " 

"Sangat baik. Buang sisa makanan ke dalamnya. Taburi massa dengan sedikit belas kasihan. 
" 

"Dimengerti!" 

Akibatnya, mereka tidak akan membayar ganti rugi apa pun kepada pemerintah Suneo, 
tetapi mengumpulkan niat baik rakyat mereka. Paus tahu bagaimana membuat limun 
ketika dia diberikan lemon. 

"Berbicara tentang belas kasihan, dia telah membombardir kami dengan permintaan ..." 

"Si dungu ... Katakan padanya untuk segera kembali ke tanah airnya!" Paus berteriak 
dengan suara kesal, membayangkan dengan jelas wajah Pahlawan sial itu. Dia melihat 
pahlawan sebagai seseorang yang menentang otoritasnya sebagai suara Cahaya, dan jarang 
menaati perintahnya. Terlebih lagi, sang pahlawan memiliki keberanian untuk selalu 
memberinya tatapan dingin, ke samping yang dipenuhi dengan rasa tidak hormat dan 
penghinaan. 

"Saya telah ... Berkali-kali sebelumnya ..." 

"Masih berusaha menyelamatkan orang miskin ?! Hmph! Kapan dia akan bangun ?! " 

"Di satu sisi, dia lebih merepotkan daripada musuh kita." 

"'Pikirkan semua umat manusia ...!' Pah! Orang bodoh yang mengoceh. Dia menolak untuk 
melihat kenyataan. Baik politik, maupun keseimbangan benua, atau apa pun yang 
substansial dalam hal itu. Dia hidup dalam mimpi pipa! " 

Master Kuil berbagi sentimen orang-orang. Perang berlanjut bahkan di barat tempat 
Tzardom berada. Orang-orang menganggap itu menggelikan bahwa Pahlawan tampaknya 
menutup mata akan hal ini dan melakukan tugas mustahil untuk 'menyelamatkan orang 
miskin.' Tentu saja, itu mungkin kualitas yang membuatnya menjadi Pahlawan. 

Ada juga utusan dari Holylight, Yang Mulia. 

"Holylight ... Baiklah." Ekspresi Paus berubah. 
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Tzardom dan Holylight memiliki persahabatan jangka panjang sebagai negara yang 
masing-masing menyembah Cahaya dan Malaikat. Sementara hubungan mereka sebagian 
besar hanya atas nama, paus ingin menghindari mengguncang perahu itu, jika hanya untuk 
menjaga agar tidak memberikan amunisi kepada mereka yang merencanakan posisinya. 

"Lady White tabah seperti biasanya ... Meskipun kecantikannya telah disia-siakan di negara 
kelas dua ..." Paus telah bertemu White sebelumnya dalam skenario diplomatik. Pada saat 
itu, dia adalah seorang politisi berpengalaman sedangkan White adalah seorang gadis 
muda yang baru terpilih sebagai Holy Maiden. 

"Sebenarnya, Yang Mulia, sepertinya pembawa pesan itu dari Perawan ketiga." 

"Hm? Gadis yang mengalahkan iblis? " Kerutan memudar dari alis paus. Ini bukanlah 
pergeseran yang disengaja, tetapi tampilan alami dari meremehkan. 

"Tampaknya dia menderita luka parah dari malaikat yang dipanggil, bersama dengan 
seorang perwira militer ..." 

"Dia mengharapkan kita untuk bertanggung jawab atas malfungsi malaikat ...? Saya ingin 
tahu apakah Lady White menganggap serius pelatihan saudara perempuannya. " Paus 
menghela nafas, memikirkan Ratu. 

Dia benar-benar melihat Holylight sebagai negara kelas dua, di mana para Holy Maiden 
semuanya pembuat onar, seluruh bangsa dibagi menjadi faksi-faksi yang berseteru, dan 
orang-orang beralih ke Setanisme. Sebagai seseorang yang melihat Holylight sebagai 
paman yang gila, kapal itu telah berlayar lama sekali agar paus bisa menghormati mereka. 

"Yang Mulia, permintaannya sepertinya... ekstrim. Saya meminta pembawa pesan untuk 
mengulanginya, berpikir bahwa saya salah dengar ... " 

"Bagaimana maksudmu, 'ekstrim'?" 

"Dia menuntut permintaan maaf dan penjelasan langsung dari Yang Mulia ..." 

"Memalukan! Apa yang dipikirkan oleh negara kelas dua itu ?! " Paus menggerutu atas 
pesan dari Perawan Suci ketiga dari bangsa yang lebih rendah. 

Sebenarnya, utusan itu dikirim oleh Tahara tanpa sepengetahuan Luna. Dia tidak 
melakukannya dengan skema tertentu dalam pikirannya, tetapi hanya untuk mengkritik 
apa yang menurutnya salah dan memberikan preseden. 

Paus, yang tidak menyadarinya, gemetar karena penghinaan yang tidak terduga itu. "Gadis 
bodoh ... Dia pikir dia siapa ...?!" 

Kemudian, laporan lain masuk. Apakah waktunya baik atau buruk masih belum terlihat. 

"Ini dari faksi bangsawan Holylight," seorang uskup menjelaskan. "Surat dari Pak Udang ..." 
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"Darah muda itu. Lanjutkan." 

Dia meminta bantuan untuk melenyapkan pemuja setan dan ancaman lainnya di dalam 
Holylight. 

"Oh ...?" Paus membaca surat itu, dan seringai tersebar di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa 
para pemuja setan hanyalah alasan untuk tujuan lain. "Sepertinya dia ingin menyatukan 
negara." 

"Sepertinya sudah waktunya ... Bertindak secepat orang tua bangun dari tidur siang." 

"Hmph. Alasan yang sempurna. Mari kita hancurkan rasa berhak mereka. " 

"Dan untuk kami kembali, Yang Mulia?" Sang Guru Kuil bertanya dengan seringai 
menjijikkan. 

Paus memakai ekspresi serupa. Tidak ada tanda-tanda keberanian atau persahabatan, 
hanya bau uang. 

"Tanah Lord Dona kaya dengan Batu Mantra Air ..." kata paus, seolah berbicara tentang 
gunung emas. 

Seringai Temple Master semakin lebar. Spell Stones bisa dibilang pohon uang di dunia ini. 
"Sekarang ini adalah misi yang sangat menguntungkan , harus saya katakan." 

"Memang. Pemusnahan para penyembah iblis itu adalah misi penting menuju Cahaya. Kita 
tidak boleh menolaknya. " Dengan itu, Paus akhirnya tertawa terbahak-bahak, dan Kepala 
Kuil ikut bergabung. Seolah-olah mereka hanya perlu memotong rumput untuk menerima 
banyak dana. 

Setelah tertawa terbahak-bahak, Kepala Kuil memutuskan untuk mengungkapkan 
kekhawatirannya yang tersisa. Secara alami, itu tentang pria yang menyebut dirinya Raja 
Iblis. Laporan itu menyatakan bahwa dia telah melenyapkan malaikat yang dipanggil 
menjadi berkeping-keping. 

"Tentang pria yang menyebut dirinya Raja Iblis ..." 

"Jika setengah dari rumor itu benar, dia sepertinya merepotkan. Dia mungkin seorang 
Firebrand. " 

"Menurut laporan itu, malaikat itu menderita luka parah dalam pertarungannya melawan 
iblis ..." 

"Tentu saja. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena itu, kita tidak 
boleh lengah. " Paus membunyikan bel, memanggil banyak wanita pelayan. Masing-masing 
memegang nampan perak dengan hiasan mewah seperti anggur berkualitas, buah-buahan, 
dan daging. "Setelah kita istirahat, mari kita pilih pasukan untuk dikerahkan." 
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"Ya, Yang Mulia!" Master Kuil berpaling kepada para wanita. "Apa yang kamu lakukan 
dengan pakaianmu ?! Yang Mulia memiliki banyak hal yang harus dikhawatirkan, 
tenangkan pikirannya! " 

Di Benteng Besar di Kota Cahaya, pesta dan banyak pesta pora berlanjut, tanpa kemiripan 
apa pun dengan kekudusan. Kemakmuran mesum mereka akan berlanjut keesokan harinya 
dan keesokan harinya, sampai hari ketika Raja Iblis tiba di negeri ini. 
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Volume 6 Chapter 3 

Celaka Paladin 
------Temuan Kongres, Republik Edogawa. 

Edogawa adalah contoh republik yang langka di antara negara-negara penguasa kerajaan. 
Tentu saja, mereka jauh dari iterasi yang lebih modern yang mengadakan pemilihan 
nasional dan memberikan suara kepada semua warganya. Republik Edogawa dijalankan 
oleh orang-orang yang dijuluki "Kuartet Bangsawan", di samping perusahaan dagang yang 
telah bersekongkol dengan mereka selama berabad-abad. Setiap dua tahun, pemimpin 
bangsa berganti dari satu perwakilan ke perwakilan lainnya, tetapi tidak satupun dari 
mereka pernah memegang kekuasaan absolut. Mereka hanyalah seorang politisi yang 
sesekali muncul untuk menengahi pertengkaran internal atau menangani masalah 
diplomatik. Edogawa menikmati kemewahan suasana yang agak santai, sementara Bangsa 
Utara lainnya sudah lama berperang. 

The Noble Quartet sedang berdiskusi, masing-masing dari mereka dengan ekspresi pahit di 
wajah mereka. 

"Budak dari wilayah Hellion ... Itu akan menjadi segelintir." 

"Kenapa mereka dikirim ke negara kita? Kita sudah memiliki kekacauan dari Invasi yang 
harus diurus. " 

"Beri mereka boot secepat mungkin." 

Untungnya bagi kami, Paladin menyisir latar belakang mereka. 

"Yang itu. Waktu yang tepat untuk kita. " 

Mereka suka menyebut diskusi mereka yang tidak bersemangat sebagai 'pertemuan 
kongres', meskipun mereka semua tampak seolah-olah ingin agar gangguan yang 
mengganggu ini ditangani secepat mungkin. Pemimpin republik, yang kebetulan adalah 
ketua bisnis pedagang, menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 
Tentu saja, sebagai boneka, dia tidak pernah membuat keputusan sulit saat masalah 
muncul. Jika dia melakukan sesuatu untuk mempengaruhi keuntungan siapa pun, dia akan 
mengalami pembalasan saat mereka menjadi pemimpin berikutnya. Pada akhirnya, dia 
harus menggunakan sikap plin-plan yang tidak memberikan keuntungan atau kerugian 
yang signifikan bagi siapa pun. 

"Ini tidak ada hubungannya dengan negara kita." 

"Memang. Bayangkan kekacauan yang akan kita hadapi jika ini menempatkan target di 
punggung kita untuk Hellions. " 
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"Paladin ada di sini. Mengapa kita tidak melemparkannya ke Tzardom? Mereka adalah 
orang-orang yang meneriakkan untuk keselamatan rakyat jelata. " 

Meskipun proposal ini mungkin terdengar tidak baik, negara lain akan mengusir mereka 
semua tanpa penjelasan apa pun, atau bahkan menanganinya dengan cara yang tidak 
menyenangkan. Tidak ada bangsa di benua ini yang secara sukarela menerima masuknya 
banyak orang dengan latar belakang yang tidak diketahui, bahkan jika mereka mampu 
melakukannya. 

"Membersihkan Dungeon Bastille adalah masalah yang lebih mendesak. Invasi telah 
mendorong bisnis. " 

"Ya, itu sebenarnya lebih mendesak." 

"Bantuan untuk membangun kembali kota menghabiskan banyak biaya ..." 

" Dungeon , mewah. Apa itu selain tangki septik preman? Tidak ada yang penting jika kita 
kehilangan bisnis kita yang sebenarnya. " 

Dengan pikiran para budak, pertemuan itu beralih ke agenda dadakan berikutnya. 

Juga unik di antara Bangsa Utara, Edogawa berbagi perbatasan dengan Animania. Karena 
tidak ada yang ingin mengambil alih tanah di bawah ancaman invasi demi-human, itu 
dipandang sebagai semacam bendungan melawan tekanan militer. Alhasil, Edogawa 
menjadi tempat berlindung yang aman selama musim perang. Orang bisa menyebutnya 
Swiss, atau lebih seperti tujuan liburan. Orang-orang kaya dari negara tetangga menikmati 
waktu istirahat selama musim perang, dan hanya kembali ke negara asal mereka ketika 
perang sedang berlangsung. Uang yang dijatuhkan turis-turis kaya itu pada liburan mereka 
menjadi pendapatan penting bagi Edogawa. 

Invasi telah benar-benar mengguncang rencana pendapatan musim ini, seperti serangan 
teroris berskala besar yang akan dilakukan ke tujuan wisata mana pun. 

"Mengapa kita tidak mengisolasi kota Rookie dan benteng di perbatasan?" 

"Aku setuju itu. Kami tidak bisa membiarkan tempat-tempat seperti itu menjauhkan bisnis. 
" 

"Kuncitara? Kenapa tidak? Kedengarannya seperti rencana bagiku. " 

Mengorbankan sebagian dari negara mereka adalah harga kecil yang harus dibayar untuk 
mempertahankan arus turis kaya mereka. Noble Quartet tidak berguna untuk petualang 
baru atau penjara bawah tanah kecil mereka. 

Akhirnya, pemimpin angkat bicara memprotes usulan ini. "Sesaat. Jika kami mengunci 
lokasi tersebut, kami akan mengiklankan bahwa negara kami dalam bahaya. Ini adalah 
masalah yang tidak akan hilang begitu saja jika kita menyapunya di bawah permadani. " 
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Dia sepertinya menginginkan penghasilan dari para petualang. Sebagai pemimpin industri 
pedagang, dia pasti tidak ingin ada bagian dari negara yang terputus. 

The Noble Quartet memakai ekspresi yang bahkan lebih pahit dari sebelumnya. Dengan 
cepat, mereka menemukan target lain untuk disalahkan. 

Lihat kerusakan yang kita derita saat Paladin berada di daerah itu! 

"Kata yang bagus. Karenanya, kota ini tinggal separuh reruntuhan. " 

"Filosofi Tzardom adalah pembicaraan. Kami semua tahu itu. " 

"Bukankah para budak di sini karena reputasi Paladin? Tentu, tanggung jawab harus 
berada di Tzardom. " 

Pertemuan itu terus berlanjut. Singkatnya, mereka tidak memiliki solusi nyata untuk 
masalah tersebut, atau motivasi untuk menemukannya. Yang mereka inginkan hanyalah 
pariwisata mereka kembali normal. 

"Kita harus mengembalikan bisnis menjadi normal. Penginapan dari seluruh negeri telah 
berdengung di telinga saya tentang hal itu. " 

"Jika terus begini, sebagian besar makanan impor kami yang berharga akan membusuk di 
gudang." 

Di dunia manapun, kekayaan rakyat secara langsung menghasilkan pendapatan pajak. 
Semua yang ada di meja sangat ingin memulihkan laba mereka. 

"Saya punya ide ... Bagaimana jika kita membagikan voucher daging kepada setiap turis 
yang datang?" 

"Voucher daging ...?!" 

"Memang. Sertifikat yang dapat ditukar dengan satu porsi daging. Beri mereka semangat 
ekstra untuk uang mereka. " 

Ide yang bagus! 

"Tunggu sebentar! Kami juga harus memberikan voucher ikan! Tanah saya memiliki 
sebagian besar nelayan bangsa. " 

Pemimpin ingin mengerang. Jumlah voucher tidak akan menyelesaikan masalah pariwisata 
mereka, karena semua orang yang datang ke Edogawa mendambakan keamanan, bukan 
protein. 

Ketika pertemuan semakin berkembang dan semua yang hadir mulai terlihat kelelahan, 
pemimpin itu berbicara dengan pelan, "Pertama-tama, budak akan menjadi masalah 
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Paladin. Tentu saja, itu mungkin membuat kita kehilangan niat baik dengan pria itu ... 
"Komentarnya disambut dengan kesepakatan yang menyesatkan di seluruh ruangan. 
Sebanyak mereka suka mengeluh, mereka tidak ingin membuat musuh keluar dari Paladin 
yang terkenal di seluruh benua. Mereka pasti tidak ingin dia menolak membantu mereka 
selama Invasi berikutnya. "Faktanya, kita harus mengiklankan dengan megah bahwa 
Paladin tinggal di Edogawa, untuk menegaskan kepada wisatawan saat ini dan yang 
potensial bahwa bangsa kita seaman biasanya." 

"Saya mendukung saran itu. Tapi bagaimana dengan budaknya? " 

"Mengapa kita tidak semua di sini, termasuk saya, ikut serta untuk dana bantuan untuk 
diberikan kepada Paladin? Dia akan menangani masalah ini tanpa skandal. " 

"Jadi, kami hanya berkontribusi dalam bentuk dana ... Itu sepertinya kompromi yang tepat." 

Dengan menyelesaikan masalah itu, mereka memiliki masalah mendesak lainnya untuk 
didiskusikan: pria yang menyebut dirinya Raja Iblis, yang telah membasmi semua monster 
selama Invasi. Untuk kongres Edogawa, dia tampak lebih mengancam daripada masalah 
yang dia selesaikan. 

"Aku pernah mendengar dia merapal mantra luar biasa yang melenyapkan semua monster 
di sana, bahkan yang ada di dalam penjara bawah tanah ..." 

"Kamu tidak terlalu percaya itu? Aku bahkan belum pernah mendengar mantra seperti itu. 
" 

Mereka tahu bahwa pertempuran yang kacau balau dapat mengarah pada kisah tokoh 
pahlawan dan kisah perang yang menyerupai mitos. Sejarah penuh dengan cerita yang 
tidak berdasar, tetapi dalam kasus ini, tip lain yang tidak dapat dipercaya tampaknya 
mendukung cerita tersebut. 

"Di Suneo, dia mengambil malaikat---" 

"Itulah yang disebut Tzardom. Itu variasi dari golem. " 

"Beberapa daerah menyebutnya 'malaikat tiruan' ..." 

"Tidak peduli apa namanya! Kenapa orang itu datang ke negara kita, sih ?! " 

Pertemuan tersebut melanjutkan spiral devolusi nya. Tak satu pun dari mereka yang 
pernah melihat atau berbicara dengan Raja Iblis, dan berbicara berdasarkan asumsi tidak 
akan membantu mereka. 

Pemimpin mengusulkan solusi netral yang dia bisa pikirkan. "Bagaimanapun, kami tahu 
bahwa pria itu berasal dari Desa Rabbi. Kita harus mengirim utusan untuk mengetahui 
maksudnya. Kami juga dalam posisi di mana kami diwajibkan untuk menunjukkan rasa 
terima kasih secara resmi. " 
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Anggota kongres lainnya saling melihat satu sama lain sebelum menyetujui hal itu, lalu 
bangkit dari kursi mereka dengan pemecatan yang jelas. Pemimpin, juga, memutar 
bahunya saat dia tidak membuang waktu untuk keluar dari ruangan. 

------Kota Rookie, Republik Edogawa. 

Kota itu dipenuhi orang, kebanyakan dari mereka adalah tipe yang tidak baik. Setelah 
Rookie menderita pukulan telak dari Invasi keluar dari Ruang Bawah Tanah Bastille, 
Paladin telah mengambil alih kemudi dalam memulihkan kota dengan mantap. Tenaga 
kerja untuk tugas tersebut sebagian besar terdiri dari petualang penjelajah bawah tanah, 
yang dijuluki "Rookies". Dengan penjara bawah tanah ditutup demi keamanan, para Rookie 
berjuang untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Bertualang tidak pernah menjadi 
pekerjaan bergengsi di dunia ini, sebagian besar dilakukan oleh mereka yang tidak 
memiliki pendidikan, keluarga terkemuka, atau uang. Mereka yang mengalami kesulitan 
seperti itu bertualang jika mereka tinggal di pedalaman, dan menjadi pelaut jika mereka 
hidup di dekat air. Sementara beberapa petualang mencoba menguji kekuatan mereka, 
sebagian besar terlahir sebagai anak kedua atau ketiga dari seorang petani. Sebagian besar 
tidak memiliki tanah untuk diurus, tidak ada koneksi untuk mencari pekerjaan di tambang, 

"Sialan. Hari lain menyekop puing-puing, tertutup tanah ... " 

"Berhenti mengomel. Setidaknya itu menempatkan makanan di atas meja. " 

Para petualang juga tidak senang dengan keadaan mereka. Lagipula, jika mereka memiliki 
bakat atau keterampilan yang memungkinkan mereka mencari nafkah dengan pekerjaan 
yang lebih biasa, mereka tidak akan pernah menjadi petualang sejak awal. Siapa yang 
secara sukarela mengambil pekerjaan yang melibatkan mempertaruhkan nyawa setiap 
hari? Lebih jauh lagi, mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika mereka terluka parah saat 
bekerja. 

"Kudengar seseorang terjepit tumpukan puing di sana yang jatuh kemarin." 

"Mereka harus mengamputasi kakinya ..." 

"Banyak orang yang tenggorokan atau paru-parunya digoreng oleh asap dari monster itu 
juga." 

Secara alami, dengan relatif kurangnya kemajuan medis di dunia ini, satu cedera pun dapat 
menghancurkan hidup seseorang. Ketika orang-orang ini mendaftar untuk menjadi 
petualang, mereka menukar keamanan mereka dengan sebungkus token, siap untuk 
bertaruh dengannya di ruang bawah tanah. Pelaut bertaruh dengan token yang sama 
bahwa, pada setiap pelayaran, kapal mereka akan berhasil menyeberangi air. 
Bagaimanapun, gaya hidup ini jauh dari stabil. 

Pria dan wanita dalam situasi putus asa ini telah membanjiri kota, yang merupakan 
masalah serius. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mendapatkan pekerjaan restorasi, 
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meninggalkan sebagian besar berkeliaran di jalanan tanpa pekerjaan. Karena tidak ada 
yang bisa dilakukan, mereka minum dan berjudi uang receh. Jumlah perkelahian dan kasus 
penyerangan meledak di seluruh kota meskipun ada upaya restorasi. 

(Satu demi satu ...) Dengan kelelahan merayap di ekspresinya, Weeb terus bergerak melalui 
tumpukan dokumen. Dia selalu mendirikan kemah di luar kota kapan pun dia bisa 
membantunya untuk menghindari kontak dengan atasan, tetapi itu tidak akan 
menghentikannya kali ini. Dia sekarang menyewa sebuah flat kecil untuk digunakan 
sebagai ruang kerjanya, dan dia sudah sibuk dengan pembagian tugas dan menangani 
meningkatnya kejahatan yang mengakibatkan ketika Mynk telah membawa masuknya 
tubuh yang benar-benar baru. Saat dia semakin lelah, Weeb tidak bisa membantu tetapi 
mengingat percakapan yang terjadi pada saat itu. 

"Mereka diperbudak di wilayah Hellion ...?" 

"Ya. Aku akan memberimu tongkat, Pahlawan Besar. " 

"Jika-Jika aku mungkin punya waktu ...! Mereka--- " 

"Black Phoenix di mata kananku ... Beri aku sayap!" 

Dengan itu, Mynk menghilang tanpa jejak. Tentu saja, dia kemudian kembali beberapa kali 
untuk menurunkan lebih banyak orang, meninggalkan Weeb untuk menangani mereka. 
Hanya menanyakan latar belakang dari 500-an orang saja sudah cukup sulit. Beberapa dari 
mereka terluka parah atau kekurangan gizi, tetapi para dukun pria dan wanita hampir 
tidak bisa datang, karena piring mereka penuh dengan orang-orang yang terluka selama 
Invasi. Bahkan Kuil Cahaya setempat dipenuhi pengungsi. 

Weeb sudah meminta bantuan dari Tzardom, tetapi tidak berhasil. (Mengapa mereka tidak 
melakukan sesuatu tentang ini ...?!) Cengkeramannya semakin erat pada dokumen yang 
telah dia baca. Tanpa sepengetahuan Weeb, beberapa budak yang diselamatkan pertama 
kali dijual oleh Tzardom, yang membuat harapan para petinggi untuk kematian mereka 
lebih dari kesembuhan mereka. Terlebih lagi, Tzardom memiliki masalah yang lebih besar 
untuk ditangani. (Saat hujan, turun ... Tapi ini musim hujan.) Weeb sudah menerima kabar 
tentang apa yang terjadi di ibu kota Suneo, yang membuat hatinya semakin tenggelam. Dia 
telah mendengar bahwa pasukan dari negaranya membalas ketika diserang oleh 
sekelompok setan, meninggalkan ibukota hampir hancur. Untuk boot, Raja Iblis telah 
menghancurkan 'malaikat' yang tidak terkendali dengan satu pukulan dan sangat mudah. 
Dia bahkan telah mendengar desas-desus bahwa salah satu Holy Maiden telah 
mengalahkan iblis yang dipanggil oleh para pemuja setan. Semua rumor membutuhkan 
penjelasan langsung sebelum mempercayainya, tetapi Weeb tidak mampu meninggalkan 
Rookie saat ini. 

"M-Pak Paladin ...! Lady Mynk ada di luar kota ...! " 

"Apakah sudah waktunya? Terima kasih, Tuan Daruma. " 
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"A-Nama saya sebenarnya Hummer ..." 

Weeb bangkit dari kursinya. Namun masalah lain telah menghantam piringnya. Salah satu 
Animadmirals, dari semua orang, telah membawa lebih banyak orang yang diperbudak di 
wilayah Hellion. Otak orang awam mungkin meledak karena serangkaian peristiwa yang 
tidak bisa dipercaya. 

"Bagaimana kabar Nona Mynk, Mister Daruma?" 

"A-Aku tidak tahu bagaimana ... Sesuatu tentang The Darkness, semuanya terlintas di 
kepalaku ..." 

"Dia tidak berubah, bukan?" 

"A-Dan, namaku sebenarnya Hummer ..." 

Gumaman Hummer tidak terdengar oleh Weeb saat dia memasuki kontemplasi mendalam, 
menghancurkan harapan Hummer agar namanya diingat dengan benar. Nama panggilan itu 
ditemukan oleh Akane, kemudian diteruskan dari Mynk ke Weeb. Akane pasti berbagi 
kecenderungan Raja Iblis untuk merepotkan semua orang di sekitar mereka. 

"Kami siap melayani Anda, Sir Weeb!" Tiga ksatria putih berbaris di luar persewaannya 
menyambutnya serempak. Mereka adalah White Trinary, trio petarung berpengalaman 
yang direkrut dari seluruh penjuru benua. 

Kaiya, pemimpin semu dari ketiganya, menatap Hummer dengan jijik sebelum berkata, 
"Kami telah mendengar bahwa seorang Animadmiral sedang dalam perjalanan ... Apakah 
Anda percaya, Pak?" 

"Kemungkinan besar itu benar," jawab Weeb. "Sepasang S-Rank itu memang terlibat." 

"Para pelacur itu, selalu melemparkan masalah ini pada kita ...!" 

Seperti yang dikeluhkan Trinary, itu adalah kabar baik bagi mereka bahwa manusia yang 
diperbudak di wilayah Hellion telah dibebaskan. Kabar baik datang begitu saja pada saat 
yang buruk ketika mereka berada di tempat yang buruk. Mereka mengutuk, bertanya-tanya 
mengapa mereka dikirim ke Rookie dari semua tempat. Bagaimana sebuah kota yang 
dipenuhi dengan masalah-masalahnya sendiri bisa menerima banjir pengungsi? 

"Tolong kembali bekerja," Weeb mengumumkan pada Trinary. Pastikan tidak ada insiden. 

"T-Tapi Tuan, terlalu berbahaya untuk menghadapi seorang Animadmiral sendirian!" 

"Siapa Takut. Pak Daruma akan melindungiku jika ada yang tidak beres, "Weeb 
meyakinkan mereka, dalam upaya humor yang jarang terjadi. 

"Hah...?! A-Aku ?! " 
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Sementara Weeb tidak melihat jalan lain selain memperingan situasi, Trinary menusuk 
Hummer dengan mata mereka. 

Weeb mulai berjalan pergi dengan melambai, dan Hummer bergegas mengikuti. Trinary 
memperhatikan dengan prihatin, ketika Kaiya melepaskan perasaannya yang sebenarnya, 
"Bajingan ... Berdengung di sekitar Sir Weeb seperti lalat ...!" 

"Memang! Dia pikir dia siapa ?! " 

"Mencoba untuk melakukan pelacur demi kebaikan Sir Weeb ... Camkan kata-kataku, 
mereka tidak akan berbagi ranjang! Tidak di jam tangan saya! " 

Ultima dan Mushroom menimpali, menumpuk tuduhan fitnah. Tentu saja, Hummer adalah 
Joe biasa tanpa motif tersembunyi, dan kebetulan berhubungan dengan Mynk. Setelah 
melihat betapa sibuknya Weeb, Mynk dengan santai menyuruh Hummer untuk 
membantunya. 

"Sementara aku membenci karakter pria itu ... Tubuhnya ... " Tatapan Kaiya terfokus pada 
gagang dan posterior Hummer yang bergoyang-goyang. Dua lainnya mengikuti 
pandangannya. 

"Agak tebal . Pemandangan yang bagus untuk melihatnya pergi. " 

"Aku lebih suka pantat yang lebih besar." 

Untungnya bagi Hummer, dia tidak mendengar satupun dari gumaman ini. 

Di luar gerbang kota, Mynk dengan riang melambai pada mereka dari kejauhan, di mana 
dia berdiri bersama Olgan. "Di sini, Paladin Kecil. Dan Tuan Daruma. " Olgan, sementara itu, 
dengan tenang menatap ke arah lain. "Pemimpin hibrida kera hampir tiba," tambah Mynk. 

"Apakah dia...? Apakah Anda sudah bertemu mereka, Nona Mynk? " 

"Saya sudah. Kami berjuang bersama untuk mengalahkan kejahatan besar. Tapi selalu ada 
kegelapan yang lebih besar untuk ditelan yang lebih kecil, "Mynk terkekeh, secara dramatis 
menutupi mata kanannya tanpa ada subteks yang disengaja. Weeb sudah belajar untuk 
tidak menganggap apa pun yang dia katakan terlalu serius. "Dan begitu kita 
menyerahkannya, kita akan pergi." 

"Kota ini telah dihancurkan oleh Invasi. Itu tidak mungkin mengambil masuknya orang lagi. 
" 

"Minta bantuan negara Anda," balas Mynk. 

"Tanggapan mereka kurang dari menguntungkan ..." Weeb mencengkeram tinjunya karena 
malu. 
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Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Bangsa-bangsa Utara dilanda perang, masing-
masing dari mereka bersikeras menutup pengungsi dan mengamankan perbatasan mereka. 
Tidak ada negara yang mampu mendukung populasi yang begitu besar yang perlu diberi 
makan dan diberi tempat tinggal, terutama pada saat-saat seperti ini. Bahkan jika mereka 
bisa , mengapa mereka mau? 

Sementara Mynk menunjukkan tingkat pemahaman tertentu, Olgan memiliki kata-kata 
pedas untuk diucapkan. "Begitulah negara Anda selalu. Mereka menangis dan bernyanyi 
untuk keselamatan orang miskin, tetapi tidak pernah mendukungnya dengan tindakan. " 

"Hei, Olgan ..." 

"Akan lebih baik jika itu hanya menjadi pengamat, karena negaramu menyebarkan perang 
dan kekacauan ke seluruh negeri. Mereka membangun kuil di mana-mana untuk memicu 
kerusuhan, dan menyebarkan siklus perang berdarah dan tak berujung. " 

Weeb menatap kakinya, tidak bisa membalas. Sebenarnya, Bangsa Utara hanya bisa 
berperang selama mereka berkat makanan impor murah dari Tzardom. Tanpanya, sumber 
daya sebagian besar negara akan lama mengering, secara alami mengarah pada perjanjian 
damai dan gencatan senjata. Tidak ada negara yang bisa terus menerus berperang tanpa 
bantuan. Dan, pada kenyataannya, Tzardom of Light adalah salah satu yang sengaja 
menjahit perselisihan di antara bangsa-bangsa. Saat mereka menumbuhkan kekuatan 
mereka di Barat, Tzardom mengatur perang Utara seolah-olah mereka sedang bermain 
dengan bidak-bidak di papan permainan, bahkan melemahkan tetangga mereka. 

"Siapa yang akan diikuti orang-orang ... 'Cahaya' dalam nama saja, atau seseorang yang 
membawa keselamatan nyata, bahkan melalui kekuatan kasar?" 

"Apakah kamu berbicara tentang dia ?" 

"Manusia yang dikirim ke sini, dan orang-orang yang akan datang, hanya ada di sini karena 
tindakannya. Apa yang negara Anda, yang mengkhotbahkan Cahaya dan keselamatan, 
lakukan sementara itu? " 

"Ayo, Olgan! Apa gunanya memberitahunya bahwa ...?! " 

Weeb tetap diam, menerima serangan verbal Olgan. Faktanya, menyusup ke wilayah 
Hellion dan menyelamatkan mereka yang diperbudak akan menjadi impian bagi orang lain. 
Itu juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat. 

Meskipun Weeb tidak pantas disalahkan, Olgan menyimpannya dalam hati. "Negara saya 
seperti ini karena kegagalan saya." 

Olgan mendengus dan melihat ke arah lain, tidak senang. Dia tidak pernah menyukai 
Tzardom, yang mempertahankan tujuan publik untuk menghilangkan semua Hellions. 

"Maafkan aku karena bertanya, tapi apakah dia juga terlibat dalam perubahanmu?" 
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Olgan memiliki item sihir yang menyamarkan auranya, tapi Weeb bisa melihatnya. Dia 
merasakan bahwa Olgan bukan lagi seorang Firebrand, tetapi seorang Iblis yang hebat. 

"Aku dipilih oleh Lucifer ..." Olgan berkata sambil membuka tudung kepalanya, memastikan 
nasibnya. 

Menyaksikan tanduk di kepalanya, Weeb menelan kata-katanya. Selain aura yang 
membekukan tulang belakang, dia merasakan kehadiran Api yang luar biasa. 
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"Olgan ... Berapa lama kamu akan terus begini ?!" 

"Saya hanya mengatakan yang sebenarnya." 

"Keluar dari situ! Ini seperti kamu menyerahkan hatimu di atas piring perak! " 

"Dia juga bisa memiliki tubuhku dengan itu." 

"Tutup mulutmu! Pencucian otaknya lebih dalam dari yang saya kira ... Itukah yang akan 
saya rasakan jika dia lebih mengutuk saya ?! " 

"Saya tidak akan khawatir tentang itu ..." 

Saat Weeb menyaksikan dua pertengkaran itu, keringat dingin mengucur di punggungnya. 
Sebelum dia menyadarinya, pasangan (semua hal yang dianggap) kenalan yang dapat 
diandalkan ini telah diambil oleh Raja Iblis. Ini seolah-olah Raja Iblis telah mencuri 
kekuatan vital bagi umat manusia. 

"Saat kamu mengatakan 'dipilih' ..." 

"Jangan khawatir, Mynk. Anda belum, dan tidak akan pernah, dipilih. " 

"H-Hei! Itu seperti menghina! " 

"Kamu bukan yang terpilih. Saya akan mengatakannya sebanyak mungkin. Anda tidak 
dipilih. " 

"Gah! Apa kau harus mengatakannya dengan sangat menjengkelkan ?! " 

Dalam arti tertentu, pilihan kata-kata Olgan akurat. Valkyrie, pakaian yang diberikan Raja 
Iblis kepada Olgan, dulunya adalah pakaian yang diberikan kepada pemain yang 
mengkhianati seluruh basis pemain selama pertarungan memperebutkan Kastil Tanpa 
Tidur. Sementara sebagian besar pemain melihat mengalahkan bos terakhir sebagai tujuan 
mereka dalam permainan, para pengkhianat ini bertarung melawan mereka untuk 
melindungi bos terakhir, dari semua hal. Selama pertempuran di Sleepless Castle, para 
pemain harus melalui kelompok pengkhianat sesama pemain bahkan sebelum mencapai 
penasihat. Ini adalah sesuatu yang diciptakan Akira Ono untuk memecah belah para 
pemain, dan dinamika terus berlanjut selama bertahun-tahun. 

Pemain yang memakai Valkyrie juga terkenal sebagai penasehat. Pertama, mereka tidak 
bisa menyerang satu sama lain, bahkan dengan serangan AOE. Kemudian di Game, para 
pemain pengkhianat menjadi semakin kuat, menjadikan mereka sekutu para penasehat. 
Dalam hal ini, Olgan benar-benar terpilih. 
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Keduanya akhirnya menghentikan debat tak berguna mereka dan menyipitkan mata ke 
kejauhan. 

Awan debu itu ... Ini dia. 

"Itu jumlah gerbong yang lumayan." 

Segera, Sihir Monyet dan Xiaoshou masuk, mengendarai benda kuning seperti awan. 

"Fiuh ..." pemimpin kera itu mendesah. Kami akhirnya berhasil. 

"Aku tidak suka mengendarai benda ini, itu menyedot begitu banyak Stamina ..." 

Weeb menipiskan matanya, waspada, melihat salah satu Animadmirals yang terkenal untuk 
pertama kalinya. Hummer, yang menjadi tidak bisa bergerak sama sekali di belakangnya, 
jatuh ke tanah. 

"Hm?" Sihir Monyet melihat ke Mynk. "Kaulah cewek dengan perban, yang bahkan tidak 
terluka. Kamu hidup." 

"Tentu saja. Jangan pernah berasumsi bahwa saya terbunuh. " 

"Apa kau tidak akan bermain Deer-Hybrid, Nona? Kami tidak keberatan jika Anda lebih 
suka melompat-lompat sebentar. " 

"Siapa yang kamu panggil rusa ?!" 

Weeb tidak tahu apa yang membuat mereka akrab. Dia merasa seperti sebagian besar 
informasi penting hilang, dan tidak lagi tampak yakin bahwa Mynk akan bertindak demi 
kepentingan terbaik umat manusia. 

Olgan melangkah maju. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan. 

"Hm. Matamu terlihat jauh lebih baik daripada yang mereka lakukan, "kata Monkey Magic. 
Wanita tanpa ragu itu kuat. 

Olgan melepaskan senyum langka, dan melihat ke arah awan debu yang mendekat dari 
belakang kera dan kappa. Sebuah karavan panjang kereta dengan langit-langit terbuka 
mendekat, masing-masing dipimpin oleh Sleipnir, dianggap sebagai binatang mistis dan 
Hellbeast. Sleipnir memiliki tubuh kuda hitam besar dan surai putih mencolok, dengan 
delapan kaki dan kuku. Jelas terlihat bahwa mereka berada pada level yang berbeda dari 
kuda yang dipelihara manusia. 

Olgan berkata, "Pekerjaan kita sudah selesai, sekarang. Kami menuju utara. " 

"Utara?" Weeb menirukan, tapi Olgan memejamkan mata tanpa menjawab. Dia melihat 
tidak ada kewajiban untuk memberi penjelasan pada Weeb. 
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"Dan begitu juga pekerjaan kita," Monkey Magic menimpali. "Kita akan berpesta seperti 
simpanse malam ini!" 

Pesta lain? Xiaoshou menggerutu. "Aku bosan dengan ini ..." 

"Sekarang, manusia aneh dengan kotak itu ... Ya, kamu," kata Monkey Magic sambil 
menunjuk ke Weeb. Dia memelototinya, matanya berkedip dengan apa yang tampak 
seperti niat membunuh. "Kamu tampak seperti pejuang yang baik untuk manusia yang 
lebih rendah ... Tapi masuklah ke hutan kami dan kami akan membunuhmu." 

"Saya akan berdoa agar saya tidak pernah menemukan diri saya di sana." 

"Dan beri tahu dewa palsu bahwa aku tidak akan mengembalikan band ini di kepalaku!" 
Monkey Magic melompat ke atas awannya dan terbang. 

Xiaoshou berlari mengejarnya, berteriak ke langit, "Hei, jangan lupakan aku di sini! 
Bagaimana bisa kamu ?! " 

"Oh, aku benar-benar lupa." Awan menarik putar balik, dan kemudian jungkir balik saat 
kera meraih kappa dari tanah. Manuver akrobatik itu mendapat tepuk tangan meriah dari 
karavan pengungsi. Mungkin Sihir Monyet memaksudkannya sebagai semacam 
pertunjukan dominasi. 

Begitu mereka jauh dari Rookie, seringai percaya diri memudar dari ekspresi Sihir Monyet. 
"Manusia dengan kotak itu ... Dia berbahaya." 

"Apa maksudmu?" 

"Aku mungkin kalah darinya. Harimau itu bahkan mungkin kalah darinya. " 

"Ya, sangat lucu. Manusia mana yang bisa mengalahkanmu atau Macan ...? " Xiaoshou 
mencoba untuk menertawakannya, tetapi berhenti ketika dia melihat ekspresi kera. Sihir 
Monyet yang sombong tidak akan pernah bercanda tentang itu. 

"Kami akan memberi tahu Lady Tatsu tentang manusia itu, untuk berjaga-jaga." 

"K-Kamu mengerti ..." 

Awan melesat ke cakrawala, saat para mantan budak keluar dari gerbong mereka dan 
bersorak kegirangan. Mereka dikejutkan oleh kesadaran bahwa mereka telah kembali ke 
tanah kemanusiaan. 

Kerumunan yang mengirimkan Sihir Monyet dengan sorakan meraung dengan mudah 
berjumlah beberapa ratus orang. Weeb merasa pusing saat melihat mereka. 

Olgan memperhatikan ini dan dengan kejam berbisik ke telinga Paladin, "Jika itu terlalu 
berlebihan untukmu, kirimkan saja padanya ." 
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"Jangan konyol ..." Weeb merengut. Berikan mereka pada Raja Iblis? Seolah-olah. Hal 
terakhir yang ingin Weeb lakukan adalah mengirim orang-orang malang ini untuk 
diperintah olehnya, terutama setelah mereka akhirnya lolos dari wilayah Hellion. 

"Kamu punya ide yang lebih baik?" Olgan mengejek. "Anda tahu tempat lain di mana orang 
siap menyambut mereka dengan tangan terbuka? Jika Anda melakukannya, maka saya 
tidak akan mengatakan apa-apa lagi. " 

"Saya akan membawa mereka ke negara asal saya sendiri ..." 

"Mereka akan dibuang bahkan sebelum kamu bisa kembali ke Rookie. Selain itu, Anda 
berpikir Anda negeri akan menerima mantan budak dari Hellions? Mereka akan melihat 
mereka sebagai tercemar, 'Bedeviled,' mungkin. Bakar mereka di tiang pancang untuk 
membuat contoh. " Penilaian tajam Olgan tertancap di telinga Weeb. Dia tidak membalas. 
"Percayalah," lanjut Olgan. "Taruh saja bola ini kembali ke istananya. Dialah yang memulai 
kekacauan ini. Aku pikir kalian manusia suka menyalahkan, "geramnya, semburan 
sarkastiknya lebih mengarah ke Tzardom yang tampaknya membayangi Weeb, dituduh 
melakukan penganiayaan selama bertahun-tahun. 

"Aku tahu itu pil yang sulit untuk ditelan, Paladin kecil," sela Mynk akhirnya. "Tapi Olgan 
benar tentang ini. Bahkan Holylight lebih baik bagi mereka daripada Tzardom. " 

"Tapi..." 

Dua orang muncul sebelum Weeb. 

"Satu kawanan helluva," kata Tahara. "Itulah yang saya sebut sebagai tumpukan emas. 
Sekretaris menjatuhkannya dari taman lagi. " 

"Banyak dari mereka yang terluka atau sakit ... Setumpuk emas memang," Yu menimpali. 

Weeb menjadi bingung. Apa maksudnya? Mengapa mereka tampak begitu ceria? 
Bagaimana mereka muncul begitu saja? 

Setelah dengan cepat melihat ke arah gerombolan pengungsi, Yu dan Tahara mengalihkan 
pandangan mereka ke Olgan, khususnya pakaiannya. 

"Lihat baik-baik di sini!" kata Tahara. "Sepertinya kau adalah Zero-Zero-One dari 
Sekretaris. Rasanya menyenangkan bisa menjadi sekutu tepercaya. " 

"Kudengar kau salah satu yang terkuat di dunia ini. Senang Anda bergabung. " 

Tahara dan Yu menghujani Olgan dengan senyuman hangat, tetapi tidak ada rima atau 
alasan untuk itu. Siapa pun yang mengenakan pakaian yang dikenakan Olgan saat ini 
adalah 'sekutu tepercaya' terlepas dari keyakinan atau perasaan pribadi mereka. Itu 
menandakan kualitas di luar kekuatan atau kepribadian pemakainya yang sebenarnya. 
Perhatian Akira terhadap detail telah bersinar lagi di dunia ini. 
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"Saya Olgan. Sementara Mynk di sini tidak dipilih , dia tidak bermusuhan. Senang bertemu 
kalian berdua. " 

"T-Tunggu, aku tidak ingin dipilih, ingat ?!" 

Tahara tertawa mendengar ini, dan Yu terus tersenyum pada Olgan seolah-olah Mynk tidak 
ada. Meskipun tidak seekstrem Yu, Olgan juga bisa sedingin dan penuh perhitungan untuk 
mencapai tujuannya, membuat mereka memiliki semangat yang sama dalam arti tertentu. 
Ke depan, salah satu dari mereka akan melakukan tindakan keji jika mereka pikir itu akan 
menguntungkan Raja Iblis. Mereka masing-masing sepertinya mengetahuinya juga, saat 
mereka berpisah dari kelompok untuk mendiskusikan sesuatu di antara mereka. 

Tahara tampak bersemangat untuk membawa pulang karavan migran tersebut. Dia 
menoleh ke Weeb seolah semuanya sudah beres, berkata, "Baiklah. Kami akan 
mengambilnya dari sini. Sapa Tsar untukku. " 

"Tunggu!" Weeb menangis. "Apakah kamu bermaksud memperbudak mereka lagi ?!" 

Tahara menggaruk kepalanya karena tidak percaya. "Bisnis macam apa yang kita jalankan 
di Rabbi? Kami begitu kebanjiran di sana, saya bahkan akan mengambil karung kentang 
jika mereka bisa bekerja ... Bahkan, saya akan mengajak siapa saja yang punya waktu. " 

"Aku benci mengatakan ini," balas Weeb. "Tapi saya harus memastikan keamanan mereka--
-" 

"Kupikir kamu akan mengatakan itu. Punya sedikit catatan dari Mademoiselle Luna dan 
Nyonya. " Tahara memberi Weeb amplop bersegel lilin dan menyalakan sebatang rokok. 

Surat itu memang ditandatangani oleh Luna Elegant the Holy Maiden dan Madam yang 
terkenal kaya raya. Tangan Weeb gemetar. Menolak permintaan mereka setelah membaca 
surat ini akan identik dengan meludahi wajah mereka. Itu bisa dengan mudah 
menyebabkan kehancuran diplomatik. 

"Jangan dipikirkan," kata Tahara. "Mereka tidak akan menemukan kondisi yang lebih baik 
di tempat lain." 

Weeb membengkak karena tidak percaya, tetapi catatan di tangannya mencegahnya untuk 
menyuarakannya. Kekayaan Nyonya dikenal di seluruh benua. Karena dia memiliki banyak 
tambang Earth Spell Stone, Weeb berasumsi bahwa dia benar-benar dapat menggunakan 
banyak tenaga yang bekerja. Penambang, terutama di dunia ini, memiliki karier yang 
pendek. 

Setelah sekian lama terdiam, Weeb akhirnya mengalah dan menyerahkan tas kulit kepada 
Tahara. Dia tidak bisa mengharapkan bantuan dari Tzardom, dan dia memperkirakan 
bahwa Kongres Republik akan mengejar para pengungsi dengan paksa, seolah-olah mereka 
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adalah segerombolan binatang buas. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Weeb ketika dia 
sudah membangun kembali kota setelah Invasi. 

"Aku ... tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Gunakan ini, setidaknya. Itu uang 
dari Kongres Republik, dan ini dari saya, "dia memberikan Tahara sebuah kotak yang 
tampaknya berisi kekayaan bersihnya. 

Tahara tercengang. Tas dari kongres adalah satu barang, tetapi kotak itu berisi lima Koin 
Suci, yang nilainya sudah sangat dikenal Tahara sekarang. (Orang ini adalah sesuatu yang 
lain ...) Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkesan oleh Paladin. Siapa yang akan 
memberikan jutaan uang tunai untuk melengkapi orang asing dengan sikap acuh tak acuh 
seperti itu? 

Tentu saja, Tahara tidak bisa memahami Weeb. Sementara dia merasakan sesuatu yang 
terhormat di dalam Paladin yang pendek dan menjemukan, dia merasakan sedikit 
ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap makhluk seperti itu. Tahara selalu melihat umat 
manusia sebagai kelompok tercela yang mengutamakan keinginan dan agenda mereka 
sendiri di atas segalanya. Pandangan ini adalah dasar yang memungkinkan Tahara untuk 
memahami orang lain dan membingkai mereka. Tapi Weeb tampaknya melampaui alasan 
apa pun yang bisa dia kemukakan. Saat dia dengan santai mengisap rokoknya, Tahara tidak 
bisa menahan diri untuk tidak berpikir, (Untung aku meletakkannya di map Sekretaris. 
Orang ini di atas nilai gajiku.) Tahara mengembalikan kotak itu ke Weeb dan berjalan pergi 
menuju karavan. 

Terkejut dengan sikapnya, Weeb bergegas mengejar Tahara. "Tunggu! Jika Anda bisa 
menggunakan ini untuk membuat hidup mereka lebih baik--- " 

"Saya tidak butuh uang Anda. Kota ini juga jadi acar, bukan? Mengapa Anda tidak 
menggunakannya di sini? " 

"Tapi-" 

"Maaf, Anda harus mengambil sisanya dengan Sekretaris. Saya mencoba membiarkan bos 
saya menangani hal-hal yang rumit. " Tahara terus berjalan, melambai padanya. 

Yu kembali dari diskusinya dengan Olgan dan melirik Weeb. "Anda lagi." 

Terima kasih atas bantuan Anda, Weeb mencoba mengatakannya, tetapi aura Yu terlalu 
mengkhawatirkan untuk memungkinkan itu. Dia hampir bertanya-tanya apakah dialah 
yang menyebabkan Invasi di tempat pertama. 

"Saya mendengar banyak cerita tentang Anda dari pasien saya ... Dan tentang aspirasi 
muluk Anda. Jika cita-cita Anda sangat berarti bagi Anda, Anda harus melayani Sekretaris. " 

"Bagaimana apanya...?" 

"Haruskah kamu bertanya? Izinkan saya menyusun ulang ... Patuhi kehendak Tuhan. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tuhan...?!" Weeb hampir tidak bisa melihat langsung. Raja Iblis sendiri telah membual 
bahwa mereka yang menentangnya adalah para pemberontak. Pernyataan itu hanya 
merupakan pernyataan putus asa dari pihak Raja Iblis, tetapi semakin bertambah berat di 
setiap kesempatan. Yu bahkan merasakan Sang Pencipta dalam Raja Iblis, yang dia hanya 
bisa gambarkan sebagai 'Dewa' pada saat ini. Weeb tidak menemukan hiburan dalam 
analogi tersebut. Semua mitos akan diputarbalikkan jika Malaikat Jatuh Lucifer menjadi 
Tuhan. 

"H-Dia mungkin Anda tuhan ..." 

"Dia akan menjadi Tuhan semua orang dalam waktu singkat ... Kehendaknya melampaui 
dunia ini," Yu secara misterius menyatakan dan pergi tanpa melihat kedua kalinya pada 
Weeb, seolah-olah dia menyatu dengan latar belakang. 

Weeb, di sisi lain, menggigil saat dia melihat Yu pergi. Dia bisa memahami arti dari aura 
mengerikannya, mengingat dia melayani Malaikat Jatuh Lucifer, tapi ada sesuatu yang lebih 
dari dia. (Bagaimana ada aura Doa yang begitu kuat tentang dia ...?!) Weeb memiliki 
perasaan baik dan jahat yang tajam, dan di tengah udara yang menakutkan di sekitarnya, 
dia melihat cahaya berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah doa dari mereka 
yang tidak berdaya, bersama dengan harapan dan rasa terima kasih mereka ... Sementara 
beberapa pendeta tingkat tinggi memiliki cahaya yang sama di Tzardom, Yu berada pada 
tingkat kepadatan yang lain. Weeb hampir bisa melihat Ibadah di dalam lampu. (Dia bukan 
seseorang yang akan membawa kegembiraan dan kebahagiaan kepada orang lain ... Saya 
tidak berpikir.) 

Tanpa sepengetahuan Weeb, Yu telah mempraktikkan pengobatan bagi orang miskin 
secara gratis. Di dunia ini, penyakit atau cedera sering kali berarti kematian bagi siapa pun 
yang kurang beruntung. Bahkan jika mereka mampu membayar pengobatan, banyak yang 
berjuang untuk membayar obatnya. Bagi mereka, Yu, yang menyembuhkan penyakit apa 
pun secara gratis, tidak lain adalah Dewi Keselamatan. 

(Doa yang diberikan padanya ... Ini seperti dia adalah seorang dewi ...) Weeb memikirkan 
dewi Moira, dinyanyikan dalam legenda lama, yang sekarang dianggap sebagai sosok tabu 
di Tzardom. Dia adalah karakter mitologi yang ganas yang dengan berani mengkritik 
aturan Cahaya Agung, dan kadang-kadang bahkan menolak atau mengalahkan Cahaya 
Agung. Namun, dewi yang kuat telah menghilang dari sejarah pada saat yang sama dengan 
jatuhnya Lucifer dari surga. (Mungkinkah ...?) Tidak ada legenda yang menceritakan 
tentang apa yang menjadi dewi setelah itu. Keyakinan umum di Tzardom adalah bahwa dia 
telah menghadapi Lucifer, membawa taring ambisiusnya, dan dikalahkan. Namun, seluruh 
dunia menggosipkan bahwa dia rela jatuh bersama Lucifer. Sang dewi sangat populer 
karena banyaknya mitos tentang dirinya yang mematahkan cetakan: menyelamatkan orang 
dalam sekejap, membagikan keabadian, mengganggu takdir, dan bahkan memaksa Cahaya 
Agung untuk mengikuti perintahnya. Orang-orang tampaknya percaya, tidak peduli 
seberapa banyak Tzardom menyangkalnya, bahwa dewi Moira yang berjiwa bebas akan 
memilih untuk pergi bersama Lucifer. 
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(Ketika aku melihat mereka berdua bersama ...) Pemandangan pasangan itu memandang ke 
bawah pada banjir monster dari atas selama Invasi ... Bukankah mereka tidak muncul 
sebagai Lucifer dan dewi Moira? (Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia 
hanyalah sebuah suara. Dan beberapa hari yang lalu ...) Raja Iblis yang akhirnya dia lihat 
menjadi hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan menjadi gelarnya sebagai 
Pemberontak Legendaris, dia tidak mungkin mewujudkan kebijaksanaan dan kekerasan 
sekaligus. (Beberapa mitos menceritakan tentang tiga dewi Moira ...) Berbagai cerita dan 
mitos beredar di otak Weeb, menyeretnya ke dalam spiral spekulasi. 

"M-Master Paladin ... Semua orang ... pergi ..." Hummer dengan takut-takut menunjukkan. 

Weeb diam-diam memperhatikan kerumunan itu. Gerbong yang tak terhitung jumlahnya 
yang pasti berdiri di luar kota datang berguling-guling, dan orang-orang dengan senang 
hati naik ke dalamnya. Setiap satu dari mereka dihiasi dengan bendera Kupu-kupu Rumah 
yang terkenal. 

"M-Master Paladin ... Jika saya boleh ..." 

"Apa itu?" 

"Saya ingin pergi bersama mereka, jika memungkinkan ..." Hummer tampaknya telah 
memikirkan hal ini, berpikir bahwa dia terlalu canggung untuk bekerja memulihkan kota. 
Satu-satunya hal yang menunggunya di sini adalah ejekan harian para petualang muda. Dia 
sepertinya melihat harapan di lingkungan yang benar-benar baru. 

Weeb dengan sengaja mengangguk. "Bawalah ini bersamamu," dia memberi Hummer 
sepotong logam. "Perusahaan mana pun akan mengirimkan surat Anda secepat mungkin." 

"L-Letter ...?" 

"Kapanpun kau memikirkannya, tolong beritahu aku bagaimana kabarmu. Aku akan berada 
di kota ini sebentar. " Weeb mengulurkan tangan kanannya. 

Setelah beberapa saat, Hummer akhirnya menyadari bahwa Paladin sedang menunggu 
jabat tangan, dan ketakutan. "A-aku tidak akan berani ... M-Master Pala---" 

Weeb menggenggam tangan Hummer dan tersenyum lembut. Dia melihat Hummer setara, 
menatap matanya dengan hati-hati. "Tuan Daruma. Anda sangat membantu saya di sini. " 

"A-aku belum melakukan apa-apa ..." 

"Entah bagaimana, aku mendapati diriku santai saat bersamamu. Saya pikir saya tidak akan 
pernah merasa senyaman saya sekarang, sejak saya dipilih oleh Holy Garb Box ... Hati-hati. 
" 

Air mata membanjir di mata Hummer, dan dia membungkuk dengan terburu-buru sebelum 
berlari. 
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Weeb menyaksikan kerumunan bubar, dengan sekejap kesepian di ekspresinya, sampai dia 
ditinggalkan sendirian di luar kota. 
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Volume 6 Chapter 4 

Reuni 
------Secret Lair, Animania. 

... Dan itu saja. Itu bagus denganmu, Pak Sekretaris? 

Tidak buruk. 

Raja Iblis sedang Berkomunikasi dengan Tahara saat dia berendam di pemandian igloo. 
Tahara melaporkan bagaimana dia bertemu dengan Paladin dan mengirim banyak manusia 
yang dibebaskan dari wilayah Hellion ke desa Rabbi. Keduanya tampak senang dengan 
pergantian peristiwa. 

Apa pendapatmu tentang dia, Tahara? 

Paladin? Dia di atas nilai gajiku. Ketulusan diwujudkan ... Dia tidak akan menatap musang 
seperti saya. 

Raja Iblis, menyesap Roh Apinya, bertanya-tanya apakah dia, raja penipuan dan kesalahan 
komedi, akan memiliki kesempatan untuk melawannya. 

Hal yang sama berlaku untuk Yu, Tahara menambahkan. Benci untuk mengatakannya, tapi 
dia milikmu, Chief. 

Saya setuju. Saya akan mengurusnya. 

Kami berada di jalan yang mudah, kalau begitu. Dari semua orang, dia tipe yang tidak ingin 
aku lawan. Itu kalah-kalah mengalahkan atau membunuhnya. Menurut Tahara, yang akan 
dia peroleh dari membunuh Paladin adalah kerumunan yang melemparkan batu ke 
arahnya. Faktanya, dia yakin bahwa hati orang-orang akan segera meninggalkan Raja Iblis, 
dendam mereka mengarah pada revolusi yang tak terhindarkan yang dia takuti di atas 
segalanya. Itu dua sen saya. Bagaimana menurut Anda, Pak Sekretaris?Tahara bertanya 
dengan sikap acuh tak acuh, untuk mengetahui pikiran Raja Iblis. Dia membayangkan 
bahwa Raja Iblis yang dia kenal di Kekaisaran akan mengeksekusi Paladin terlebih dahulu, 
menggunakannya untuk menyebarkan ketakutan di antara orang-orang. Tangan besi 
seorang diktator tidak mampu membiarkan siapa pun tergelincir yang mungkin memberi 
harapan kepada massa. Itu pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhan mereka. 

Setelah hening sejenak, Raja Iblis menjawab dengan jujur. Dia mencoba mengubah dunia 
sesuai dengan keyakinannya sendiri. Pernahkah Anda melihat kesombongan seperti itu? Raja 
Iblis terkekeh. 
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Tahara juga tersenyum. Sementara mereka berada di ujung spektrum moralitas yang 
berlawanan, Paladin dan Raja Iblis sangat mirip dalam hal itu. Tahara merasa gila karena 
keduanya berusaha membuat dunia tunduk pada keinginan mereka. Dia tidak bisa 
memahaminya. Saya telah memperhatikan ... Bahwa kota Rookie penting bagi Anda, ketua. 

Hm ... 

Kota pertama yang Anda tuju, Invasi ini 'kebetulan' terjadi. Dan sekarang Anda mengirimkan 
orang-orang ini ke sini. 

(Karena aku tidak tahu kota lain mana pun ...!) Sang Raja Iblis berpikir, tapi dengan bijak 
tetap diam untuk menghindari membiarkannya tergelincir. 

Tahara sepertinya menyimpulkan sesuatu dari kesunyian, dan dengan santai berbicara lagi, 
Baiklah, kalau begitu aku akan mengurus semuanya. Sepotong kue dibandingkan dengan 
menghadapi Paladin itu. 

(Sial ...!) Tangan Raja Iblis bergetar, tanpa sepengetahuan Tahara. (Apa yang dia bicarakan 
?! Beri aku beberapa konteks, di sini!) Raja Iblis hanya memberi tahu Tahara bahwa dia 
kembali ke desa Rabi, dan mematikan Komunikasi untuk melarikan diri dari percakapan 
yang membingungkan. (Ugh ... Hal-hal akan menjadi bola salju lagi di belakangku ... Oh, 
baiklah. Itu akan berhasil dengan sendirinya. Itu selalu terjadi. Gah ha ha!) Raja Iblis 
terkekeh, dipenuhi dengan rasa pencapaian yang tidak masuk akal lagi . Pemandian igloo 
memastikan bahwa dia benar-benar terlepas dari rasa cemas atau takut. 

Setelah keluar dari pemandian igloo, Raja Iblis berubah dan mendekati Cake. Siap untuk 
pergi? 

"Y-Ya!" Cake menjawab dengan penuh semangat, tapi diam-diam takut untuk pergi ke 
tanah Raja Iblis. Dia membayangkan neraka yang lebih buruk daripada wilayah Hellion. 

"Malu untuk mempersingkat liburanku, tapi aku punya pekerjaan yang harus dilakukan ... 
Kemasi," perintah Raja Iblis. The Secret Lair berkedip dan menyusut menjadi bola cahaya 
seukuran jeruk bali sebelum melayang ke Item Folder-nya. 

Cake menyaksikan dengan takjub, tapi terus berteriak pada dirinya sendiri. Dia mulai 
belajar bahwa dia tidak bisa terus-menerus bereaksi besar terhadap semua yang dilakukan 
pria ini. 

"Bolehkah kita? Aku sudah lama tidak kembali. " Raja Iblis mencengkeram bahu Cake dan 
dengan santai melakukan Perjalanan Cepat ke desa Rabbi. Dunia berkedip di depan 
mereka, saat pemandangan nostalgia mengelilingi mereka. 

"Di sinilah Master Demon Lord ..." Cake melihat kota manusia normal yang dipenuhi 
dengan pejalan kaki dan lalu lintas kereta, sebagian besar membawa semacam material. 
Sekilas, itu hampir tampak seperti pelabuhan perdagangan. 
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"Selamat datang kembali, Pak Sekretaris." Di pinggir desa, Yu menyapanya dengan 
senyuman sebelum melirik Cake di sampingnya. Situasinya tampak mirip dengan saat dia 
membawa Tron ke desa. "Apakah dia ...?" 

"Putri di Pengasingan, mungkin. Minta dia memberi tahu Anda detailnya nanti. " 

Cake membungkuk dengan sopan saat keringat dingin terbentuk di dahinya. Dari 
pengalamannya di Pasar Budak, atau mungkin hanya dari interaksinya dengan Hellions, dia 
sejenak melihat Yu sebagai iblis yang mengenakan kulit manusia. (S-Sialan ... Mereka bukan 
manusia, bagaimanapun juga ...!) Sementara Cake sekarang yakin akan hal itu, dia tahu 
bahwa ketakutan sekarang tidak akan memperbaiki keadaannya. Sebaliknya, dia 
memperbarui tekadnya untuk memanfaatkan kekuatan besar Raja Iblis. 

"Yu, berikan dia detail fisik. Lalu tunjukkan dia di sekitar mata air panas. " 

"Ya pak." Sambil tersenyum, Yu mengambil tangan Cake dan pergi ke desa. Keringat dingin 
Cake masih jauh dari mengering jika ia hendak bertatap muka dengan Hot Spring Resort 
dan Rumah Sakit Lapangan. 

Setelah melihat mereka pergi, Raja Iblis mengawasi desa, membiarkan mantelnya berkibar 
tertiup angin. Desa Rabbi dipenuhi dengan pekerja sesibuk lebah, dengan lalu lintas kereta 
yang padat di jalanan. Tempat itu bercampur aduk dengan teriakan, tawa, dan suara anak-
anak Bunnie yang sedang bermain. Tapi atmosfer bergeser saat Raja Iblis masuk. Semua 
orang menutup mulut mereka dan menegakkan punggung mereka. Mereka yang belum 
pernah melihat Raja Iblis sebelumnya tercengang atau ketakutan. Banyak orang 
menjatuhkan barang yang mereka bawa. Penampilan Raja Iblis bisa saja digambarkan 
seperti dunia lain, mengingat rambutnya yang langka, hitam pekat, setelan bisnisnya yang 
tidak seperti pakaian mana pun di dunia ini, dan mantelnya sehitam malam. Tidak ada cara 
untuk menghindari semua orang memperhatikan ketika dia berjalan di jalan. 

"Th-Itulah yang ..." 

" Raja Iblis ..." 

"Aku pernah melihatnya di Kota Suci ... Dia meledakkan iblis raksasa dengan satu 
tembakan!" 

"Nyata?!" 

Hanya dengan berjalan, Raja Iblis memperkuat gumaman di antara orang-orang. Dia 
dengan santai, dalam apa yang tampak seperti tatapan tajam bagi orang-orang di jalan, 
melihat ke sekeliling desa, tampaknya dalam kontemplasi. 

Seorang gadis berlari, memecah udara yang berat. "Tuan Raja Iblis, kau kembali!" 
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Raja Iblis membeku saat melihat Aku. Hatinya sakit saat melihatnya, tapi itu bukanlah 
sensasi yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, itu adalah perasaan mengingat sesuatu yang 
penting. (Oh ... Jadi seperti ini rasanya pulang ke rumah.) Emosi yang baik hati, sedikit 
berbeda dari yang dirasakan oleh ayah yang pulang ke putri mereka, memenuhi hati Raja 
Iblis. Bahkan dia tidak tahu harus menyebut sensasi ini apa. 

"Selamat datang di rumah, Tuan Raja Iblis!" 

"Hm. Bagaimana kabarmu Tidak apa-apa, aku tahu. " 

Raja Iblis mengangkat Aku dengan mudah dan memberinya senyum berseri-seri. Dia 
berlumuran kotoran dari wajahnya hingga pakaiannya, menunjukkan dia telah bekerja di 
lapangan. 

"Um ...! Tanganmu akan kotor, Tuan Raja Iblis! " 

"Jangan khawatir tentang itu. Ini, aku membawakanmu sedikit sesuatu. " Raja Iblis 
mempersembahkan Petualangan Spot si Anjing. Itu sangat tidak mengesankan. 

"Wow! Ini adalah kisah tentang anjing yang kau bacakan untukku di Kastil Suci! " 

"Ngomong-ngomong, buku yang sama sekali tidak berguna." 

"A-aku tidak berpikir begitu! Spot menggunakan taring tajamnya untuk menyelamatkan 
anjing perempuan ini dari lendir--- " 

"Seekor lendir ... aku bertemu salah satu dari mereka." 

"Betulkah?! Apakah kamu terluka ?! " 

"Yang aneh, seperti yang ada di hentai." 

"Hentai ...?" 

Saat percakapan mereka berlanjut, semua pekerja di dekatnya membeku saat melihat Raja 
Iblis yang menakutkan menunjukkan senyuman kepada Aku. Dan sekarang, Tron melayang 
di udara dan menjatuhkan diri ke punggung Raja Iblis. 

"Saya ingin membaca juga. Dan selamat datang di rumah. " 

"Turun dari punggungku, koala." 

"Saya ingin membaca sekarang. Membacanya. Sekarang." 

"Apakah aku masuk ke taman kanak-kanak ...?" sang Raja Iblis menggerutu saat mereka 
berjalan menuju resor Mata Air Panas. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Kerumunan, setelah menyaksikan seluruh interaksi, menghela nafas lega begitu mereka 
tidak terlihat. 

"Aku harus nya berkah sebelum menikah Aku ...?" 

"Ayo pergi! Kamu pikir seorang pemalas seperti kamu bisa menjaga Aku yang berharga ?! " 

"Saya berharap Tron akan bertahan di punggung saya ..." 

Mempertimbangkan kekacauan yang biasanya dilakukan Raja Iblis ke mana pun dia pergi, 
adegan para pekerja yang meninggalkan fantasi mereka bersama-sama adalah kontras 
yang damai. Namun, angin topan kadang-kadang terus membawa kehancuran bahkan 
setelah berlalu, karena angin kencang datang dari berbagai arah. Desa Rabbi akan 
disambut dengan serangan balik. 

"Mengapa kamu tidak berendam di pemandian air panas dulu?" Raja Iblis mengusulkan 
begitu mereka mencapai resor. 

"Aku akan!" Aku menjawab. "Tolong bacakan bukunya nanti!" 

"Aku akan bersembunyi dan keluar pada orang-orang yang masuk. Pop pergi ke Tron." 

"K-Kamu tidak bisa melakukan itu!" 

Saat pasangan itu pergi, yang lain tiba: Kyon dan Momo, keduanya mengenakan pakaian 
kelinci mereka. Setelah mengunjungi pemandian air panas bersama Nyonya, kulit mereka 
kenyal dan rambut mereka indah. Dikombinasikan dengan pakaian terbuka mereka, 
mereka telah mengumpulkan popularitas rahasia di antara para pekerja. Sementara Luna 
bisa dibilang lebih menarik daripada gabungan keduanya, statusnya sebagai Holy Maiden 
membuatnya kurang bisa didekati, bahkan dalam fantasi. Dalam nada yang sama, Yu 
sebagian besar dianggap sebagai dokter seperti dewa meskipun kecantikannya. Di sisi lain, 
baik Kyon dan Momo memiliki banyak interaksi langsung dengan para pekerja, menjadikan 
mereka tipe gadis tetangga. Kecantikan mereka bahkan tampaknya menggantikan fakta 
bahwa mereka adalah demi-human dan prakonsepsi yang menyertai label itu. 

Selamat datang di rumah ... Hoppity. 

"Lady Luna memanggilmu, Mister Black, hippity." 

"Astaga ... Berapa lama kalian berdua akan mengikuti slogannya?" Raja Iblis mulai berjalan 
menaiki tangga, menggerutu bahwa dia bahkan tidak bisa mendapatkan waktu untuk 
beristirahat. 

Dia memasuki kamar biasa di lantai tiga untuk menemukan Luna, yang tampak gelisah, dan 
Eagle, yang sedang tersenyum. 

"I-Itu dia ..." kata Luna. "Butuh waktu cukup lama." 
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"Cerita panjang." Raja Iblis meletakkan mantel dan jasnya di gantungan dan membuka 
dasinya. Dia duduk di atas bantal lantai dan melihat sekeliling ruangan dengan nostalgia. 

"A-Apakah kamu ... ingin teh?" Eagle menawarkan cangkir teh Jepang yang diisi dengan teh 
hitam, bukan hijau. Raja Iblis terkekeh pada tablo yang tidak cocok yang dia masuki. 

"Apa kau tahu sudah berapa lama kau pergi ...? Dimana kamu dan apa yang kamu lakukan? 
Jangan bilang kau pergi dengan Nona Siapa-Tahu-Siapa! " 

"Hm ... Siapa yang tahu siapa, memang." Raja Iblis memikirkan Akane, Mynk, Olgan, dan 
Kucing Hibrida. Meskipun dia tampak seperti anak kecil baginya, Cake juga merupakan 
karakter. Dia menyadari dia benar-benar tidak berhubungan dengan wanita biasa dan 
tertawa kecil. 

"A-Apa yang kau cekikikan ?! Dasar mesum! Berapa banyak puntung yang memiliki tangan 
brutal itu--- ?! " 

"Apa yang kamu bicarakan?" Raja Iblis menoleh ke Eagle, menyesap tehnya. Kehadirannya 
tampak begitu samar sehingga dia hampir lupa bahwa dia ada di ruangan itu. "Bagaimana 
perasaanmu? Apakah Yu menjagamu? " 

"Y-Ya, dia melakukannya ... Aku sudah sembuh sekarang." Eagle berterima kasih padanya 
dan menurunkan pandangannya. Ada udara tembus pandang di sekelilingnya, sedemikian 
rupa sehingga dia hampir tampak tak tersentuh. 

"Hei, Raja Iblis. Yu bisa menyembuhkan apapun, kan? Bahkan sayap? " 

"Sayap...?" Raja Iblis memperhatikan sepasang sayap, pendek dan cacat seolah-olah telah 
robek, menonjol dari punggung Eagle. "Yu dapat menyembuhkan cedera atau penyakit apa 
pun. Dia bisa meregenerasi anggota tubuh atau organ yang hilang, juga, "Demon Lord 
dengan percaya diri mengkonfirmasi, setelah melihat kemampuan Yu dalam aksi beberapa 
kali. 

"Lihat, kau mendengarnya," kata Luna pada Eagle. "Sudahkah Yu menyembuhkan mereka!" 

"Luna ... Siapa yang ingin berada di sekitar seseorang yang bersayap ?" Elang menanggapi 
dengan serius, karena dianiaya hanya karena itu. 

Sementara Luna biasanya mempersenjatai perspektifnya dengan kuat, ini adalah masalah 
yang sulit untuk ditekan. "J-Jadi ?! Kami berada di tanah saya ! Jika ada yang mengatakan 
sepatah kata pun , saya akan menendang mereka keluar! Tidak, kamu tahu apa? Saya akan 
mengeksekusi mereka! Eksekusi mereka! " 

"Jangan konyol ..." jawab Eagle. 

Raja Iblis mulai menyatukan semuanya. Holylight bersikap keras terhadap mereka yang 
disebut demi-human, dan Eagle serta Tron akan dianiaya di mana pun di luar desa ini. 
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Dalam arti tertentu, Desa Rabbi adalah tempat khusus dengan aturannya sendiri, tertutup 
dari dunia luar. Lebih tepatnya, tempat itu diabaikan oleh sebagian besar bangsawan dan 
orang-orang yang berkuasa sebagai sebidang tanah yang tak tersentuh. 

"Aku tidak seperti Bunnies ..." gumam Elang pelan. Ada mitos yang masih hidup tentang 
Kelinci yang menceritakan tentang bagaimana Malaikat Bijaksana mencintai mereka, yang 
menyebabkan mereka menjadi satu-satunya spesies demi-human yang diizinkan di 
Holylight. Seseorang seperti Eagle, dengan sayapnya, akan menjadi masalah besar. Eagle 
takut dia akan menjadi kelemahan Luna, celah bagi orang lain yang ingin menjatuhkannya. 

Namun, Eagle, yang selalu memikirkan posisi Luna, dan Luna, yang hanya peduli pada 
seorang teman, kesulitan untuk menemukan kompromi. 

"Orang-orang lemah," kata Raja Iblis akhirnya. "Itulah mengapa mereka ingin menjaga 
orang lain di bawah mereka. Memberi mereka rasa aman, "katanya dengan nada serius 
yang tidak biasa. Luna dan Eagle sama-sama mendengarkan, masing-masing 
mempertimbangkan pernyataan itu. "Saya yakin saya telah melihat banyak spesies sejak 
saya bangun," lanjut Raja Iblis. "Manusia, Firebrands, Kurcaci, Kucing, Banteng, dan 
Monyet, bahkan Kappa." Raja Iblis mengenang, menyadari betapa konyolnya semua ini, 
seolah-olah dia terus bertemu dengan spesies asing satu demi satu. Dia meragukan bahwa 
ada orang di Bumi yang pernah hidup melalui pengalaman seperti yang dia alami. "Sejauh 
yang saya tahu, tidak ada yang jauh berbeda dari manusia. Mereka semua berisik, tapi 
menyenangkan. Tidak masuk akal untuk membenci seseorang yang dapat Anda ajak bicara 
dan berjabat tangan. " Raja Iblis menganggapnya sangat sederhana, justru karena dia telah 
mengabaikan semua prasangka tentang dunia ini. Jika ada orang lain yang menyarankan 
bahwa manusia bisa berjabat tangan dan bergaul dengan Dwarf dan Firebrands, orang 
hanya bisa membayangkan reaksi orang-orang di sekitar mereka. 

"Kamu ... menerima saya juga? Bahkan jika Anda membakar jembatan karena itu? " 

Raja Iblis ingin meludah dengan jijik. Cara Eagle berbicara, seolah-olah mereka berada di 
ruang kelas, di mana siapa pun yang membantu mereka yang diintimidasi hanya akan 
berakhir diintimidasi sendiri. Dia merasa konyol bahwa orang dewasa bertingkah laku 
seperti ini. "Konyol. Jembatan apa pun yang terbakar tidak layak dimiliki. Dan jika mereka 
mencoba menghalangi jalanku ... Aku tidak akan punya belas kasihan untuk mereka. " Silau 
Raja Iblis mengguncang Eagle. Dia melihat kekejaman dan kebaikan yang sama di mata 
hitamnya. Sebenarnya, dia akan menginjak-injak apa pun yang menghalangi jalannya tanpa 
ragu-ragu. "Yah, mereka Anda sayap, setelah semua. Luangkan waktu Anda dan pikirkan 
lagi. Tapi..." 

"Tapi...?" 

"Itu wajar untuk ingin mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan ... Atau sesuatu 
yang telah Anda buat," kata Raja Iblis. "Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda akan 
berjuang untuk itu tidak peduli apa yang dikatakan orang." 
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Eagle mengangguk lemah, tenggelam dalam pikirannya. 

Luna menimpali dengan riang, "Aku tidak benar-benar mengerti, tapi sepertinya itu cocok 
dengan Eagle ... Kamu melakukannya dengan baik sekali di bulan biru, Raja Iblis. 
Pertahankan kerja bagus saya. " 

"Jika aku terus berada di dekatmu, aku akan menjadi botak ." 

"Hei, apa maksudnya itu ?!" 

Raja Iblis melambai padanya dan mundur ke kamar tidur di belakang, tampaknya masih 
menginginkan lebih banyak R&R setelah liburannya. 

"Aku akan membiarkan slide itu untuk hari ini," seru Luna. "Baiklah, Eagle, ayo pergi ke 
pemandian air panas." 

"Lagi? Kami sudah pergi dua kali hari ini ... " 

"Jangan bodoh. Semakin banyak Anda pergi, semakin cantik Anda jadinya! Kita tidak bisa 
melewatkan setiap kesempatan untuk pergi!" 

"Ini buang-buang air ... Apa gunanya saya menjadi indah, pada akhir hari ...?" 

"Ugh, diam! Aku akan mengambil uang sepeser ini darimu! " 

"H-Hei ...!" 

Luna meraih tangan Eagle dan bergegas keluar ruangan. 

Hot Springs Resort adalah surga yang bonafide bagi kaum wanita. Nyatanya, bahkan laki-
laki --- khususnya orang tua --- tidak bisa mendapatkan cukup tempat. Harts, yang telah 
tinggal di desa, memiliki rencana keberangkatan tepat waktu digagalkan oleh daya pikat 
mata air panas. 

Setelah melakukan rutinitas latihan harian yang menyeluruh dan sarapan sederhana, dia 
mendapati dirinya sekali lagi berendam di pemandian air panas. Otot-ototnya yang 
kelelahan sepertinya meremajakan secepat tubuhnya menghangat. (Aku harus segera 
kembali ke benteng ...) pikirnya dalam hati, dan dia sering memikirkan ini, tetapi tubuhnya 
sepertinya tidak setuju. Bahkan Sambo dengan sopan menyarankan agar Harts menikmati 
beberapa R&R untuk sekali, yang tentu saja tidak membantunya mengumpulkan tekad 
untuk meninggalkan tempat ini. (Fasilitas yang benar-benar luar biasa. Terkadang saya 
merasa seolah-olah saya telah dijerat oleh pesona jahat ...) 

Harts telah mengembangkan rutinitas untuk menyelesaikan pelatihan hariannya, 
mendinginkan diri di pemandian air dingin, mengeluarkan lebih banyak keringat di sauna, 
kembali ke pemandian air dingin, dan menutupnya dengan berendam di bak mandi yang 
memandang bintang. Setiap hari, dia merasakan kelelahannya mencair dan warna 
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tubuhnya. Dari waktu ke waktu, dia juga menikmati mandi busa dan mata air berkarbonasi 
untuk merawat tubuhnya yang tua, namun kuat. Dia juga pernah bermeditasi di bak mandi 
tunggal. Dia telah melayani negaranya dengan begitu gagah berani sehingga pensiun di 
surga bahkan tidak bisa mendekati pembayaran kembali pekerjaannya seumur hidup. 

(Dan bak mandi yang memandang bintang ini ...) Dia tidak bisa mengatakan dengan kata-
kata betapa indahnya berendam di bak mandi yang sempurna, di luar ruangan, dikelilingi 
oleh bambu yang menjulang tinggi. The feareer, alat umum Jepang yang mengeluarkan 
bunyi setiap beberapa menit saat diisi dengan air dan tumpah, memberikan metronom 
yang menenangkan. (Permaisuri ... Untuk berpikir dia menyimpan tempat seperti ini untuk 
dirinya sendiri ...) Pikiran itu membuat Harts frustrasi sesaat sebelum kenyamanan 
mengambil alih lagi. Bagaimanapun, mandi yang memandang bintang dilengkapi dengan 
efek khusus membebaskan pikiran seseorang dari tekanan kehidupan sehari-hari, selain 
hanya memulihkan kesehatan mereka. Bagi seseorang seperti Harts, seorang pria dengan 
banyak tekanan dan banyak tanggung jawab di pundaknya, tidak ada tempat yang lebih 
baik untuk bersantai selain bak mandi yang memandang bintang. 

(Besok ...) dia bersumpah pada dirinya sendiri, seperti yang dia lakukan hari demi hari, 
(Aku akan pergi dan kembali ke benteng ...) Dia berada dalam situasi yang paling rumit, 
mirip dengan bagaimana Raja Iblis sangat puas dalam keadaan pemenuhan tanpa dasar di 
pemandian igloo di dalam Secret Lair. 

"Aku membawakanmu anggur, hoppity." 

"Seperti keperakan seperti biasa, hippity." 

Harts hampir melompat keluar dari bak mandi karena gangguan yang tiba-tiba, tetapi 
berhasil dengan cepat menenggelamkan dirinya kembali, melihat bahwa Kyon dan Momo, 
yang sepertinya selalu merawatnya. "Sudah kubilang ... Sisi ini untuk para pria. Wanita 
harus pergi ke sisi lain--- " 

"Tidak masalah bagi kami, hoppity, kami harus bertanggung jawab atas resor." 

"Sebaiknya kau melakukan apa yang kami katakan jika ingin tetap di kamar mandi itu, 
hippity ... Hippity-hippity-hop!" 

Sebenarnya, kelinci yang menjalankan resor. Membersihkan, mengisi kembali persediaan, 
dan layanan pelanggan, Kyon dan Momo berada di depan, dan Harts hanyalah seorang 
tamu. Di dalam tembok ini, Bunnies menjalankan pertunjukan, dan posisi Harts tidak 
memiliki dasar. 

"Lihat bagaimana kamu berpakaian ..." gerutunya, mengalihkan pandangannya. "Apakah 
kamu tidak memiliki rasa kesopanan ...?" Bahkan bagi pria seperti Harts, yang telah tumbuh 
dari libidonya, penampilan gadis-gadis itu membuatnya gelisah. 

"Kamu tersipu, Kakek. Itu lucu sekali, hoppity! " Kyon menggoda. 
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"Membuat hati perak terbakar. Betapa kejamnya kita ... Hippity-hippity-hop! " 

Tawa Momo yang aneh namun teatrikal menyebabkan Harts menutupi wajahnya. Hanya 
ada satu pikiran di benaknya. (Mengapa Malaikat Bijaksana menyukai spesies seperti itu 
...?) Pikirannya melayang kembali ke zaman mitologi. Pikirannya yang alami dan tabah 
sekarang memikirkan keingintahuan yang sama sekali tidak praktis. 

Untuk melengkapi semua ini, Raja Iblis masuk, setelah terbangun dari tidur siangnya. "Ini 
adalah sisi pria, saya terakhir diperiksa ..." Dia lengkap, botol semangat dan beberapa gelas 
dalam ember kayu di tangannya. 

Harts melangkah keluar dari bak mandi, tapi Raja Iblis menghentikannya dengan 
mengangkat tangan. 

Kami juga bertanggung jawab atas manajemen di sini, hoppity. 

"Kami tidak akan keberatan mencuci rambutmu sesekali, hippity." 

"Tidak dibutuhkan. Anda masih menggunakan slogan itu ...? Oh, saya lupa menyebutkan 
sebelumnya: ada tiga puluh kelinci yang kembali dari Animania. " 

"Apa...?" Kyon dan Momo membeku. 

Desa Rabbi pernah dihuni oleh banyak kelinci sebelum mereka beremigrasi satu per satu, 
tidak mampu menanggung kekeringan yang terus menerus dan pajak yang meningkat. Tak 
satu pun dari mereka yang pergi memiliki prospek untuk masa depan, yang selalu 
membuat sedih mereka yang tertinggal sama seperti mereka yang pergi. Ke mana pun 
mereka pergi, mereka akan selalu didiskriminasi karena menjadi demi-human. Jelas 
terlihat bahwa masa depan hanya ada bagi mereka daripada dipaksa untuk menanam 
wortel dalam perbudakan praktis. 

"A-Siapa yang akan kembali ?!" 

"Apakah kamu tahu nama mereka? Beritahu kami!" 

"Saya tidak tahu nama mereka, tetapi Anda harus berbicara dengan Tahara tentang 
menyediakan perumahan bagi mereka." 

"Hore! Mereka kembali! " 

"Ayo kita beritahu semuanya!" 

Pasangan itu bergegas pergi, dan diam kembali ke bak mandi yang memandang bintang. 

Raja Iblis menggelengkan kepalanya dan membuka bungkus handuk mandi dari 
pinggangnya sebelum perlahan turun ke bak mandi. Begitu dia tenggelam, kehangatan 
luhur menyelimuti dirinya. Harts menatap tajam ke arah Raja Iblis. 
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"Maafkan staf saya karena mengganggu," kata Raja Iblis. 

"Tidak perlu itu." 

Bagaimana pemulihan Anda? 

"Aku memiliki semua anggota tubuhku ... Terima kasih." Setelah kakinya menyesal dan 
lengannya yang hancur mulai bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi, Harts tidak bisa 
menahan perasaan bahwa dia diperlakukan dengan sihir iblis. Dia memiliki sejuta 
pertanyaan tentang perban aneh dan perawatan Yu, tapi dia juga ragu untuk bertanya 
langsung. Secara historis, setan membisikkan godaan manis ke telinga manusia, 
menciptakan celah bagi mereka untuk menyelinap ke dalam hati mereka. Contoh mereka 
yang paling terkenal adalah mereka mengabulkan permintaan dan membutuhkan harga 
yang tidak terduga. Harts bergidik membayangkan apa yang mungkin diminta Raja Iblis 
darinya sebagai balasan. 

Raja Iblis, di sisi lain, tidak memiliki topik percakapan dalam pikiran yang sepertinya 
pantas untuk didiskusikan dengan salah satu pria terpenting di Holylight. Dia hanya 
menutup matanya untuk menunjukkan perhatiannya. 

Harts memutuskan untuk memecahkan kebekuan. "Tak satu pun dari buku sejarah yang 
menceritakan betapa menerima Anda sebagai demi-human." 

Hubungan The Fallen Angel Lucifer dengan demi-human adalah misteri sejarah. Satu-
satunya cerita terkait adalah bagaimana demi-human menjadi mandiri melalui perang 
mitos antara Lucifer dan Cahaya Agung, membangun hubungan yang bermusuhan dengan 
manusia. 

"Anda tidak akan menemukan saya dalam dokumen sejarah ..." Ini bukan kebohongan, 
tentu saja. Yang paling terkenal yang bisa dia peroleh adalah sebagai penipu yang dicari. 

"Maksud Anda, mereka tidak menggambarkan Anda secara akurat?" 

"Saya digambarkan secara akurat di sini dan sekarang. Penggambaran lain bukan urusan 
saya. " Raja Iblis telah secara efektif menuliskan Lucifer yang sebenarnya dari sejarah. 

Harts, sementara itu, teringat apa yang dikatakan Nyonya kepadanya: Jika Anda begitu 
khawatir, lihat aturannya sendiri. Tidak perlu membuka buku sejarah ketika hal yang nyata 
ada di depanmu , katanya, seolah berbicara dengan anak nakal. Harts terkekeh, juga 
mengingat bagaimana dia tidak dapat membuat sanggahan. 

"Harus kukatakan, fisikmu tidak sesuai dengan usiamu ..." Demon Lord bergumam, 
terkesan. 

Nyatanya, Harts menjadi keras dan berotot meski berusia di atas 60 tahun. Terlebih lagi, 
tubuhnya bukan hanya untuk pertunjukan, seperti binaragawan pesaing. Miliknya dihiasi 
dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya yang menceritakan kisah banyak medan 
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perang. Bahkan bagi pria lain, penampilan dan sikapnya sangat gagah, menjadikannya 
komandan yang ideal. 

"Saya minta maaf untuk merusak pemandangan. Aku akan pergi, "kata Harts sopan. 

"Omong kosong," balas Raja Iblis. "Di mana lagi kita bisa memiliki waktu berkualitas 
seperti itu, pria ke pria?" Dia menatap Harts dengan tatapan tajam, siap untuk memperkuat 
hubungan dengan tokoh politik lain yang penting bagi Holylight. 

Bagi Harts, lamaran itu tampak menakutkan seperti bisikan manis di telinganya. (Waktu 
berkualitas ...? Apa yang dia maksud dengan itu?) Iblis terkenal karena merusak manusia 
melalui godaan. Sementara Harts mengakui perbedaan teoritis antara Iblis dan Malaikat 
Jatuh, dia tetap khawatir. (Mungkinkah maksudnya ... Waktu yang berkualitas ?!) Harts 
gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, saat diksi Raja Iblis bergema di benaknya. 

Bagaimana Anda sembuh? 

Fisikmu ... 

Waktu berkualitas... 

Saya digambarkan secara akurat, di sini dan sekarang. 

Darah terkuras dari wajah Harts. Gambar malaikat yang jatuh, atau rusak , membuat 
ketakutannya tampak semakin nyata. Mereka telanjang dan sendirian ... Mata air panas 
yang indah telah berubah menjadi tiang gantungan yang mematikan. Satu langkah salah ... 

Harts meremas, suaranya bergetar, "M-Maafkan aku untuk pertanyaan pribadi seperti itu ... 
Apakah kamu pernah mengambil istri? Punya anak? Hal semacam itu tidak disebutkan 
dalam dokumen. " 

"Sebenarnya aku agak sibuk. Tidak ada waktu untuk mengejar wanita, "Raja Iblis 
menjawab dengan bijaksana, takut bahwa Harts mencoba mengatur pernikahan untuknya. 

(Malaikat Jatuh memang memiliki seksualitas yang bengkok ...!) Harts gemetar ketakutan. 

Dia berjuang untuk menemukan jalan keluar dari kesulitannya, ketika dia diselamatkan 
oleh suara yang datang melalui pintu masuk. 

"Lihat di sini, beberapa VIP ... Ingin tahu skema apa yang mereka buat sekarang?" Wo 
Wungol yang telanjang, pemimpin geng bandit terkenal, the Moles, masuk. Tubuh 
berototnya diatapi rambut dada seperti surai, yang, bersama dengan janggut dan kumisnya, 
menambah kekasarannya. 

Harts melihat peluang, dan dengan cepat bangkit untuk menangkapnya. "Aku sudah 
berendam terlalu lama. Permisi." 
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Harts pergi tanpa melihat Wo lagi, meninggalkan dia dan Raja Iblis terkejut. Karena Wo 
hanya melihat Harts sebagai pria yang biasanya tidak memberinya apa-apa selain tatapan 
tajam, dia tertawa terbahak-bahak. "Heh, Grandpa Square ... Kembalilah ke tempat asalmu." 
Dia dengan berani melangkah ke dalam bak mandi, menatap langsung Raja Iblis. Ini adalah 
reuni lain, dalam arti tertentu. "Sudah lama ... Tuan Raja Iblis." 

"Memiliki..." 

"Apa dengan anak laki-laki itu, Tahara? Mengancam bandit menjadi pekerja harian. Untuk 
boot, saya praktis adalah budak bocah dari seorang Perawan Suci. Semuanya turun sejak 
aku bertemu denganmu. Untuk Absolutiku, tanganku ditusuk dengan jarum sampai aku 
pingsan karena kesakitan! " 

"Begitu ... Itu lucu." 

"Bagaimana, ya ?!" Pemimpin para bandit bangkit dengan marah. Pemandangan seorang 
bandit yang mengamuk di tengah uap yang mengepul di pemandian itu sangat lucu. "Apa 
sebenarnya 'mata air panas' ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak air yang keluar? Bocah 
Tahara itu belum memberiku jawaban langsung. " 

"Nak ... Itu membawa kembali kenangan." 

"Hah?" 

Raja Iblis mencibir, mengambil botol dari embernya. Fire Spirit dan Thunder Water, 
keduanya alkohol dwarf yang sangat kuat. 

Wo, yang cukup cermat dalam menilai barang curian, menatapnya dengan tidak percaya. 
Botol yang berisi minuman itu luar biasa, terbuat dari Crystal Glass dan didekorasi dengan 
detail yang rumit seperti yang digunakan oleh bangsawan dan bangsawan. 

"H-Hei, bukankah itu ...?" 

Hadiah dari seorang kenalan. 

"Kenalan...?! Itu Dwarven ...! " 

Raja Iblis dengan sembarangan menuangkan beberapa Roh Api ke dalam gelas dan 
menyerahkannya kepada Wo, yang tangannya gemetar saat dia mengintip ke dalam 
tuangkan cairan kuning. Dalam masyarakat manusia, barang ini diperdagangkan secara 
turun temurun . Ia praktis diberi segelas penuh emas cair. 

"J-Supaya kita jelas ... Aku tidak bisa membayar untuk ini, jadi jangan harap aku 
melakukannya." 

"Ini adalah hadiah, jangan konyol." 
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"Baiklah. Saya tidak tahu dari mana Anda mengambil ini, tapi ini bukan pada saya. " Wo 
menenggak seluruh gelas dalam satu tegukan, tanpa melakukan gerakan apa pun untuk 
menikmati aromanya. "A ... oa ... Ini ..." 

"Tidak terlalu buruk, kan?" Raja Iblis menyeringai seolah-olah dia telah menyaringnya 
sendiri. 

Wo sepertinya tidak menyadari komentar itu. "Adalah nyata. Saya punya tiga tetes bahan 
ini, dulu sekali. Heh heh heh ...! " 

Raja Iblis diam-diam melihat Wo tertawa. Tawa, di atas penampilan bandit, tampak terlalu 
familiar. "Apa kamu kenal seseorang bernama Aoki?" Dia bertanya. "Istilah '42 -OMG 
'berarti apa-apa bagimu?" 

"Hah? Apa yang sedang kamu bicarakan? Lebih baik kau membasahi bibirku lagi jika ada 
yang ingin kau tanyakan padaku. " Wo dengan gembira mengeluarkan gelas kosongnya. 

Raja Iblis tertawa kecil saat dia menyimpulkan bahwa kemiripan mereka adalah kebetulan. 
Itu meyakinkan; dia tidak tahu bagaimana dia akan menangani semacam hubungan antara 
dunia nyata dan dunia fantasi yang aneh ini. Saat dia menuangkan segelas Roh Api lagi 
untuk bandit itu, Raja Iblis bertanya, "Bagaimana kamu tahu Harts?" 

" Kenal dia? Dia hampir membunuhku , sekali. Apakah aku mengepung sebelum aku 
menyadarinya. Membantai orang-orang saya seperti kami adalah sekawanan ternak. " 

"Benar, kamu dulu bandit... Ha! Itu sempurna. Saya selalu berpikir Anda pasti adalah bandit 
atau bajak laut di kehidupan sebelumnya. " Sesuatu yang dingin mengalir di tulang 
punggung Raja Iblis. 'Kehidupan sebelumnya.' Bukankah kalimat itu juga berlaku untuk dia 
...? 

"Kehidupan sebelumnya, pantatku. Siapa kamu, seorang peramal? " Wo mencemooh, 
gembira oleh kaca kedua Api Roh, menunjukkan cukup keberanian dalam menghadapi para 
Tuhan Iblis. 

"Lupakan itu ... Nah, apa yang kamu lakukan sekarang?" 

"Anak laki-laki itu ingin aku menggali sumur. Semua orang di sekitar sini tidak menyukai 
rocker mereka. " 

"Wells ... Tahara ingin meletakkan ember di atasnya, aku yakin." Memori lama kembali ke 
Raja Iblis. Sebuah kenangan yang tampaknya terlalu penting baginya untuk dilupakan. 

"Yeah, ember aneh itu ... Dan tempat ini . Apa kalian? Malaikat? Iblis? Atau apakah Anda 
Alkemis? Mendengar cerita tentang mereka dari Barat. " Pertanyaan Wo tidak terjawab 
saat Raja Iblis diam-diam meminum dari gelasnya, seolah-olah dia sedang melihat bagian 
bawahnya untuk sisa ingatannya. "Apa gunanya menggali sumur di gurun pasir ini?" Wo 
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melanjutkan. "Bangsawan yang sangat bijak mengatakan ini adalah tanah 'tak bisa dihuni', 
kau tahu." 

"Karya seorang seniman itu seperti menggali sumur secara membabi buta, tidak tahu apa 
yang ada di bawah tanah. Satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang ada adalah dengan 
menggali. Bahkan jika Anda tidak memiliki apa-apa untuk diperlihatkan selain jari-jari 
lancip dan 'Sudah kubilang sos.' " 

"Hah?!" 

"Seorang teman lama mengatakan hal seperti itu padaku, suatu kali ... Dia sangat mirip 
denganmu." 

Dengan itu, Raja Iblis mendorong ember yang mengapung di bak mandi dan melangkah 
keluar dari air. 

Mengintip ke dalam ember, mata Wo membelalak. "Bukankah ini ... Air Guntur ?! Hei, kamu 
tahu kamu tidak akan pernah mendapatkan ini kembali, kan ?! " 

"Minumlah. Jual itu. Saya tidak peduli. " 

"Kamu bercanda ?! Barang ini terlalu bagus untuk dijual ! Anda tidak bisa memberi harga 
untuk ini! " 

"Kamu tidak bisa memberi harga padanya, huh... Kamu belum berubah. Tunggu, tidak. 
Lupakan apa yang saya katakan. " Raja Iblis menggelengkan kepalanya. 

"Hei, Raja Iblis?" Wo memanggil dengan nada serius yang tidak seperti biasanya. 

"Hm?" 

"Saya bermimpi ... Untuk menggali sumur sehingga semua orang bisa minum air sebanyak 
yang mereka inginkan. Saya tidak tahu apakah Anda iblis, atau roh jahat, atau apa pun ... 
Tapi saya akan bertahan. Setidaknya sampai aku bosan. " 

"Baiklah ... Jadi giliranku untuk mempekerjakanmu seperti anjing? Lakukan yang terbaik." 

"Hah?" 

Raja Iblis terkekeh, tanpa kedengkian, dan pergi. 

Wo tidak yakin apa yang dia bicarakan, tetapi tidak bisa membantu tetapi ngiler pada botol 
Air Guntur. Dia bisa hidup dalam kemewahan untuk waktu yang cukup lama jika dia ingin 
menjualnya, tetapi dia tampaknya bertekad untuk meminumnya sendiri. 

Ketika Raja Iblis keluar dari mata air panas, dia bertemu dengan Aku mengenakan yukata. 
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"Apakah kamu telah menungguku?" 

"Iya! Aku merasa sangat senang kau kembali ke desa ... "Senyuman polos aku tercermin 
oleh Raja Iblis, seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. 

"Kalau begitu, ini saat yang tepat untuk mendirikan Sarang Rahasia." 

Rahasia ... Sarang? 

"Sepertinya keadaan akan sedikit sibuk besok, jadi aku akan mendirikan rumah 
persembunyian, untuk berjaga-jaga." 

Aku menanggapi dengan memiringkan kepala yang menggemaskan. 

Raja Iblis membawa Aku ke sebidang tanah kosong yang berdekatan dengan Resor Mata 
Air Panas, lalu menghasilkan Sarang Rahasia dari Folder Item miliknya. 

"Siapkan Basis --- Sarang Rahasia." 

Bola cahaya berkedip ke dalam sebuah pondok yang nyaman dan menyatu dengan 
sekelilingnya. Aku telah menyaksikan pangkalan didirikan sebelumnya, tetapi ini adalah 
konstruksi yang sama sekali berbeda. 

"I-Itu luar biasa! Apakah ini rumah sihir, Tuan Raja Iblis ?! " 

"Hm. Gua pria terbaik yang pernah ada. Tidak ada yang akan menemukanmu di sini. " 

"T-Tunggu ... Rumah itu menghilang ..." 

"Ini hampir tidak terdeteksi kecuali bagi pengguna. Aku akan memberikannya padamu, 
Aku. " Raja Iblis menarik kembali pangkalan dan memberikan bola cahaya ke Aku. 

Dia menerimanya seperti kentang panas dan memberikan tatapan bingung. 

Raja Iblis menertawakan perjuangannya selama beberapa saat sebelum dengan lembut 
memegang tangannya untuk membimbingnya melalui proses tersebut. "Sekarang lihat di 
mana Anda ingin mengaturnya, dan berteriak 'Siapkan Basis.'" 

"S-Seperti ini ...? S-Siapkan Basis! " 

Pada saat itu, Sarang Rahasia muncul di tempat yang sama. Tidak ada alasan sama sekali 
bahwa Aku harus meneriakkan kata-kata itu, selain sedikit plasebo. Beberapa pemain 
menjulukinya sebagai Rumah Kapsul. 

"WW-Wow! Itu rumahnya! Aku berhasil, Tuan Raja Iblis! " 

"Hm. Sekarang kau adalah pemain yang bonafid, "kata Raja Iblis yang menganggap dirinya 
penting, seolah-olah dia telah membesarkan anak ajaib. 
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Aku tampak bersemangat karena dia bisa merasakan kekuatan misterius Raja Iblis. 

"Sekarang mari masuk ke dalam," kata Raja Iblis. 

Hore! 

Bagian dalam Secret Lair sama seperti sebelumnya, didekorasi seperti pondok gunung, 
menampilkan loteng di lantai dua dengan pintu masuk ke loteng. Itu juga berisi pemandian 
cedar, pemandian igloo, tempat tidur lipat berkemah, dan tempat tidur gantung. Bahkan 
ada lubang api unggun di tengah yang memungkinkan untuk memasak. The Lair memicu 
rasa petualangan di setiap sudut dan menarik bagi segala usia. 

"Apakah ini ... Di mana Anda dulu tinggal?" 

"Lebih seperti di mana aku ingin tinggal ketika aku masih kecil," Raja Iblis tersenyum, 
mengenang masa kecilnya. Faktanya, ada senjata mainan ray dan model serangga di rak. 

"Apakah Anda pernah menjadi anak-anak, Tuan Raja Iblis?" 

"Tentu saja. Tentu, yang saya lakukan hanyalah bermain-main ... " 

Saat mereka mengunjungi Secret Lair, Aku dengan senang hati berbicara tentang 
kehidupannya di desa. Bagaimana dia belajar dengan Tron di bawah asuhan Nyonya, 
bagaimana dia membantu kelinci di lapangan, bagaimana dia membantu membagikan air 
dan garam kepada pekerja harian di pagi hari, dan banyak lagi hal lainnya. 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi terkesan. "Jadi kamu bekerja sepanjang hari ..." 

"Itu selalu menyenangkan," aku dengan polos berkomentar. 

Raja Iblis masih percaya bahwa itu adalah tugas anak-anak untuk bermain, daripada 
melakukan pekerjaan yang sebenarnya . (Tentu saja, dia melakukan pekerjaan yang 
mengerikan sebelum saya bertemu dengannya ... Singkatnya, mereka mencoba untuk 
mengorbankan dia.) Mengingat semua itu, hidup Aku sekarang pasti tampak sangat 
memuaskan. Bukan hal yang aneh bagi anak kecil untuk dipekerjakan di dunia ini. Hal yang 
sama berlaku untuk kelinci, yang mulai bekerja di pagi hari. Jika dia menyuruh mereka 
bermain alih-alih bekerja, mereka akan menatapnya kembali, bingung. 

"Maksud saya, tidak buruk untuk mulai mendapatkan pengalaman kerja di usia muda ..." 

"Um ... Bukankah anak-anak bekerja di negaramu, Tuan Raja Iblis?" 

Raja Iblis mengingat, dengan penuh kasih, bagaimana mengerjakan rute kertas telah 
menjadi tren populer ketika dia masih di sekolah dasar. "Ada fase di mana setiap anak ingin 
mengirimkan koran ..." 

Koran? 
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"Intinya, mereka membutuhkan orang untuk mengantarkannya. Para pengantar pergi dari 
rumah ke rumah mulai pukul tiga pagi, meninggalkan satu set kertas di setiap rumah. Anda 
menghasilkan sekitar 500 yen ... Sekitar 5 koin perunggu. " Itu, tentu saja, salah satu 
pekerjaan dengan gaji lebih rendah di luar sana, bahkan setelah memperhitungkan fakta 
bahwa seorang anak seusia itu tidak dapat mengirimkan dokumen sebanyak orang dewasa. 
Bisa dibilang, 500 yen adalah uang yang banyak untuk seorang siswa SD. 

Aku mencoba yang terbaik untuk memahami apa yang Raja Iblis katakan dengan 
pengetahuan yang dia miliki. "Apakah Anda melakukan pekerjaan pengiriman itu juga, 
Tuan Raja Iblis?" dia bertanya, agak riang. Dia tidak bisa membayangkan masa kecil Raja 
Iblis, apalagi dia mengirimkan sesuatu dari pintu ke pintu. 

"Tidak, saya diam-diam mengejek mereka yang melakukannya. Hanya ada begitu banyak 
yang bisa diperoleh seorang anak. Saya pikir itu hanya buang-buang waktu, bekerja saat 
fajar, tidak kurang. " 

"Oh ..." 

"Di sisi lain, saya cemburu pada mereka. Mereka bisa membeli makanan ringan dan mainan 
kecil yang mereka inginkan. Salah satunya bahkan menabung untuk membeli mobil RC 
mahal. Kemudian aku menyadari ... Bahwa aku pantas diejek lebih dari mereka, karena 
mengabaikan kerja keras mereka, "Raja Iblis mengakui dengan jelas. 

Aku diam-diam mendengarkan Raja Iblis. Meskipun dia tidak memahami sebagian dari 
ceritanya, dia merasa ini adalah pengakuan yang sangat berharga untuk didengarnya. 

"Sudah cukup nostalgia untuk hari ini. Intinya adalah, jangan terlalu memaksakan diri 
untuk mencoba membantu semua orang. " 

"Aku tidak akan ...!" Aku dengan lembut memegang tangan Raja Iblis, seolah-olah untuk 
menghibur seorang ayah yang baru saja menceritakan kisah memalukan sejak masa 
mudanya. "Aku terlahir kembali saat kau menyelamatkanku, Tuan Raja Iblis. Saya tidak 
bisa cukup berterima kasih. Saya selalu memikirkannya. " 

Raja Iblis menggaruk kulit kepalanya, malu dengan tatapan tulus Aku. Ada sesuatu yang 
berbeda saat dia bersamanya. Dia merasa dirinya rileks, dan kadang-kadang bertatap muka 
dengan bagian dirinya yang lebih dalam, dengan kemudahan yang mengejutkan. 

"Kita akan lihat tentang siapa yang menyelamatkan siapa ..." 

Aku menatapnya dengan bingung. 

"Tidak ada. Mari kita istirahat malam ini. " 

"Oh, Anda belum membaca saya The Adventures of Spot!" 

"Nyata...?! Ayolah..." 
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Raja Iblis melanjutkan untuk membacakan ceritanya kepada Aku dan Tron, ekspresi 
kelelahan terpampang di wajahnya. Terlepas dari cerita yang sama sekali tidak masuk akal, 
Aku dan Tron tampaknya sangat menikmatinya. 
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Volume 6 Chapter 5 

Konferensi yang Kejam 
------Rumah Sakit Lapangan, desa Rabbi. 

Tahara sedang menulis catatan di beberapa lembar kertas yang tergeletak di atas meja di 
depannya. Dia tampaknya memiliki lebih banyak rencana untuk masa depan desa. 

Yu masuk ke kamar, tampak sangat gembira. "Apakah ini kantormu hari ini?" 

"Boss Man sudah kembali, jadi resor ini agak ramai." 

Para wanita yang tinggal di resor telah menyebabkan keributan, menuntut untuk melihat 
Raja Iblis secara langsung. Beberapa tampak hanya ingin tahu, sementara yang lain jelas 
memiliki niat yang lebih diperhitungkan. Rekonsiliasi antara Nyonya dan Harts, yang 
ditengahi oleh Luna, telah menjadi pengetahuan publik, dan para bangsawan dan wanita 
yang lebih cerdas telah pindah untuk mengamankan tempat mereka dalam dinamika 
kekuatan Holylight yang akan segera terguncang. Beberapa wanita bahkan tampaknya 
memahami bahwa pria yang menyebut dirinya Raja Iblis adalah bagian integral dari 
peralihan kekuatan ini, meskipun tetap berada dalam bayang-bayang untuk sebagian besar 
operasinya. 

Para wanita dari masyarakat kelas atas Tengah, termasuk Nyonya, semuanya brilian. Kalau 
tidak, rumah mereka tidak akan bertahan. Mengetahui kekuatan, merasakan kekuatan, dan 
dengan kejam mengikuti dan mengikuti yang kuat semuanya merupakan bagian integral 
dari pertempuran mereka untuk bertahan hidup. Baik Tahara dan Yu menganggap anggota 
masyarakat yang lebih cerdas itu lebih mudah dihadapi, jika ada. 

"Dan bagaimana dengan putri bandel ...?" Tahara bertanya. 

"Gadis yang cerdas. Saya pikir saya akan meminta dia membantu saya dalam pekerjaan 
saya. " 

Tahara mendongak dari kertasnya. "Kamu pasti tidak mengatakan itu setiap hari." 
Minatnya terusik, orang macam apa yang akan membuat sang penyihir ingin membawanya 
di bawah sayapnya? "Pasti rubah asli, putri itu." 

"Saya lebih memilih dia untuk Ren atau Akane ..." 

"Baiklah kalau begitu ..." Tahara sepertinya menyimpulkan beberapa arti dari itu dan 
memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan. "Kupikir dia akan menjadi panji yang 
bagus saat kita menghadapi Xenobia. Boss Man tidak akan membiarkan apa pun lolos dari 
jarinya ... Rasanya seperti dia membaca seratus langkah ke depan ke segala arah. " 
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"Ya, hadiah yang sangat indah baginya untuk membawakan kita ..." kata Yu dengan penuh 
rasa sayang, membayangkan Raja Iblis merencanakan langkah demi langkah dengan 
perhitungan yang hampir seperti waskita. 

Tahara bergumam, "Membuatku semakin bertanya-tanya mengapa dia membuat kita tetap 
ada," dengan seringai puas di wajahnya. 

Mereka berdua yakin bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana induk Sekretaris. 
Jika Raja Iblis sendiri telah mengakui bahwa dia kebetulan menemukan sang putri, Tahara 
dan Yu akan menertawakannya sebagai lelucon. Raja Iblis tidak akan menganggapnya lucu, 
tetapi orang hampir tidak bisa menyalahkan penasihat karena menganggapnya dapat 
diandalkan. 

"Dan aku mencoba membuat ini." 

"Apa itu?" Tahara bertanya, melihat botol berisi bubuk oranye neon. 

"Bubuk kulit wortel yang dipanen di sini." 

"Seperti di bagian sampah ? Untuk apa kau akan menggunakan itu? " 

"Apakah ada sesuatu di dalam tengkorakmu itu? Ada banyak beta karoten dalam kulit 
wortel. " 

"Caro ... apa, sekarang?" 

"Antioksidan yang kuat. Tubuh kita menyimpannya dan mengubahnya menjadi vitamin A 
sesuai kebutuhan. Itu di atas meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ia juga memiliki 
khasiat untuk memerangi kanker dan infeksi, menstabilkan produksi lendir dan bahkan 
mencegah kelelahan mata. Dapat memperbaiki kulit Anda dan menstimulasi sirkulasi 
untuk--- 

"Saya mendapatkannya! Jadi itu baik untukmu, kan ?! " Tahara menyela, ingin menghindari 
ceramah dadakan. Meskipun dia dapat dengan cepat belajar dan menguasai banyak hal, dia 
bukanlah ahli dalam kedokteran atau farmasi. 

"Saya sedang berpikir untuk meresepkan ini untuk gejala ringan. Kami terkadang memiliki 
begitu banyak pasien sehingga saya tidak dapat merawat mereka sendiri. " 

"Dengan 'ringan', maksudmu seperti flu?" 

"Itu akan menjadi contoh yang bagus. Saya telah menambahkan properti untuk membantu 
mengatasi sakit kepala ringan, demam, sakit perut, dan nyeri umum. " 

"Itu resep kecil yang berguna. Mengetahui bahwa Anda membuatnya, saya tidak bisa tidak 
berpikir bahwa bahan rahasia adalah sesuatu yang sedikit lebih jahat daripada TLC. " 
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Resepnya, yang sekarang secara efektif menyembuhkan semua penyakit ringan, akan 
memungkinkan Yu menjangkau lebih banyak pasien. 

"Aku sedang memikirkan resep sejumlah kecil ini sebagai obat untuk epidemi." 

Apa yang Anda maksud dengan epidemi ? 

"Penyakit kudis, Kematian Hitam, batuk rejan, TBC, malaria, gondongan, difteri, kusta, 
sifilis, kolera, cacar air, cacar air, campak, rubella ... Banyak penyakit di dunia ini juga." 

"Sudah lama tidak mendengar nama-nama itu." 

Banyak orang di daftar Yu telah ditaklukkan oleh umat manusia dengan imbalan banyak 
waktu dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, Yu berencana untuk mengejar 
dunia ini tanpa membayar harga tertinggi. 

"Apa yang hijau ini?" Tahara bertanya. 

Daun wortel yang diblender. 

"Temuan lain dari sisa-sisa dapur ...?" 

"Bagaimana otak Anda berfungsi? Saya benar-benar penasaran. Daun wortel mengandung 
kalsium, magnesium, vitamin E, K, C ... Belum lagi--- " 

"Agh, baiklah! Salahku! Wow, ini sangat baik untukmu! " Tahara berteriak putus asa untuk 
menghindari kelas master tentang nutrisi. 

"Saya berencana untuk menyebut obat untuk gejala ringan sebagai 'Pil Rabbi.' Ini harus 
menjadi iklan yang efektif untuk desa. " 

"Itu ide yang bagus! Bekerja dengan ide Boss Man untuk mendapatkan reputasi. " 

"Aku menyebut orang yang menyembuhkan epidemi dengan 'Sembilan Dunia Nirvana 
Elixir.'" 

"Sembilan ... Inter-apa siapa sekarang?" 

"Sembilan. Interworld. Nirwana. Eliksir. Itu mewujudkan belas kasihan Sekretaris. " 

"Itu ..." Tahara tidak tahu harus berkata apa. Di dunia mereka sebelumnya, pendukung 
mereka yang bersemangat dijuluki Sembilan, tetapi Yu bertindak seolah-olah dia ingin 
mengubah seluruh populasi Holylight menjadi Sembilan. "Setidaknya orang sakit tidak 
akan peduli mengapa Anda menyelamatkan hidup mereka ... Mereka mungkin akan terus 
berterima kasih pada Anda sambil menangis," tambah Tahara sebagai tusukan. 
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Sebenarnya, obat itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tidak salah membayangkan 
bahwa pasien-pasien itu akan menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada pria di 
belakang dokter dan ramuannya. 

"Ini akan menjadi makanan khas desa, di atas wortel mentah." 

Dari segi bisnis, tidak ada yang lebih baik daripada menggunakan produk sampingan dari 
wortel. 

"Saya setuju. Kami berenang di wortel, sekarang. " 

" Di sisi lain, aku bertanya-tanya apa yang Akane lakukan ..." 

"Saat dia keluar, itu atas perintah Sekretaris. Jika kami memasukkan hidung kami ke 
dalamnya, kami mungkin akan terbakar. " 

"Baiklah ... aku tidak ingin dia berkeliaran di desa," kata Yu. 

Akane, yang selalu ingin bertarung dalam pertarungan besar sendirian, yang memiliki 
kecenderungan untuk bersimpati dengan yang lemah, tidak pernah ditakdirkan untuk 
bergaul dengan Yu, yang selalu menempatkan aspirasi Raja Iblis di atas segalanya, dan 
memotong apa pun yang tidak perlu. tujuan mereka. Sejauh Yu dianggap, dia merasakan 
kekerabatan yang jauh lebih kuat dengan Cake daripada yang pernah dia lakukan dengan 
Akane. 

"Nah, sekarang Boss Man sudah kembali ... Mari kita urus beberapa urusan." 

"Ya, ayo. Saya juga menyirami bunga untuk merayakan kepulangannya. " 

"Begitukah ..." Ekspresi jijik muncul di wajah Tahara, karena dia tahu persis bunga apa itu. 
Beberapa hari yang lalu, seorang uskup agung dari Tzardom telah ditambahkan ke petak 
bunga yang menakutkan. 

"Ini negara yang sangat militeristik," Yu menyerahkan Tahara setumpuk dokumen yang 
lebih tebal dari yang dia bawa sehari sebelumnya. Dia sepertinya mendokumentasikan 
semua yang dia ekstrak dari uskup agung. Map hari ini menyertakan informasi terperinci 
hingga aspek paling rahasia dari Tzardom of Light. 

"Ksatria Elemental, huh? Setiap pesanan berkekuatan 40.000 ... Total 120.000. " 

Organisasi itu sejauh ini adalah ordo ksatria terbesar di benua. Tzardom memanfaatkan 
perintah untuk memperluas pasukan mereka ke barat sambil mempertahankan 
pertempuran kecil di utara. Tidak ada keraguan bahwa mereka memiliki salah satu 
pasukan terkuat di benua itu. 
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"120.000 ... Nah, itu pesta," kata Yu. Tak satu pun dari mereka tampak terganggu oleh 
jumlahnya, pemikiran yang mengguncang para ahli strategi di negara-negara tetangga 
Tzardom. Faktanya, Yu sepertinya sedang mengincar makanan prasmanan yang melimpah. 

"Lalu ada Temple Knight dan dua Paladin ..." Sebuah bayangan menutupi Tahara saat dia 
mengingat pertemuannya dengan Weeb tempo hari. Tahara, sebagai seseorang yang lebih 
suka skema dan plot, paling tidak ingin berurusan dengan orang seperti dia. Tahara sudah 
tahu bahwa, semakin dia berencana untuk merekrut Weeb, hatinya akan semakin menjauh 
dari tujuannya. 

"Jika dia menghalangi Sekretaris, aku akan menjaganya." 

"Tidak bisa setuju dengan itu ... Orang-orang terlalu menyukainya." 

"Aku akan membuatnya jadi dia tidak pernah ada ." 

Yu memiliki skill Propaganda yang menakutkan, yang merupakan skill bagi para pemain 
untuk menyembunyikan informasi mereka di dalam game, tetapi memiliki kegunaan yang 
jauh lebih bervariasi di dunia ini. Dengan menggunakan rumor dan kata kunci, Yu dapat 
memanipulasi informasi di dunia. Dia hanya menahan diri dari menggunakan skill sejauh 
ini karena itu bisa menjadi bumerang jika mereka tidak sepenuhnya memahami 
mekanisme dunia ini. 

Tahara menjawab, "Tidak peduli berapa kali kamu menghilangkan matahari, matahari akan 
terbit lagi di pagi hari." 

"Apa? Apakah itu semacam teka-teki? " Yu bertanya dengan dingin. Tahara 
mengabaikannya dan dengan santai menekan rokoknya. Dia balas merengut. "Anda berada 
di rumah sakit, kalau-kalau Anda lupa." 

"Hah? Sekretaris menghisap tempat ini seperti cerobong asap. " 

"Jangan menempatkan rokok Sekretaris dan rokok Anda di alam keberadaan yang sama!" 

"Maksudnya apa?!" 

"Milikmu hanya ... tidak menyenangkan." 

"Tidak menyenangkan, pantatku! Anda khawatir tentang apa yang terjadi di rumah sakit? 
Nah, itu tertawa! Bagaimana dengan laboratorium dan petak bunga yang menyeramkan ?! 
Ini adalah rumah jagal , sebut saja apa adanya! " 

"Ya ampun ... Sepertinya Anda mungkin perlu menjalani operasi otak ..." 

Bahkan ketika mereka bertengkar, mereka tidak lupa mengumpulkan dokumen mereka 
untuk mempersiapkan hari berikutnya, ketika akan ada pertemuan formal pasukan Raja 
Iblis. 
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--Hari berikutnya. 

Yu dan Tahara berada di kantor dalam dokumen pengorganisasian Resor Mata Air Panas. 
Ruangan itu berisi meja eksekutif yang diperuntukkan bagi pemilik tempat, sofa kulit asli 
untuk tamu, dan bahkan tangki akuarium tropis. 

Pasangan itu diam-diam melanjutkan pekerjaan mereka dalam keheningan, ditemani 
dengan rangkaian bunga yang dipajang di sekitar meja eksekutif. Penataan bunga yang 
semarak dalam vas-vas yang dikoordinasikan di sekitar warna ungu, dan tampaknya 
membuat Tahara sedikit tidak nyaman. Dia bisa merasakan perasaan gelap yang mengental 
di perutnya. Bunganya menjadi lebih semarak dari sebelumnya, hampir menyilaukan, 
menunjukkan bahwa Yu telah membuat modifikasi secara teratur . Mungkin inti dari 
kejahatan adalah pupuk terbaik. 

Akhirnya, Tahara tidak tahan lagi. "Sialan! Bagaimana saya bisa berkonsentrasi di rumah 
kaca ini ?! " 

"Jaga mulutmu," tusuk Yu. "Aku tidak menanam bunga ini untukmu." 

"Lebih baik kamu tidak punya!" 

Tahara tidak berbicara lagi setelah itu, karena bunga-bunga itu baginya tampak mengerang 
dan meratap dalam bisikan yang paling samar. 

Kemudian, Raja Iblis masuk dengan kerutan yang dalam di alisnya, memancarkan aura 
yang memperingatkan penasihatnya untuk mempertimbangkan kata-kata mereka sebelum 
berbicara dengannya. Dia tampaknya takut akan rentetan saran, komentar, dan 
kesalahpahaman dari para penasihatnya yang jauh lebih pintar darinya. Bahkan sebelum 
pertemuan dimulai, ada rasa sakit yang menusuk di perutnya. (Apa aku mengacau dengan 
melepas tali Akane? Tapi dia bisa membuat segalanya jadi jauh lebih membingungkan ... 
Apa yang harus kulakukan?) Kemudian, dia tiba-tiba melihat rangkaian bunga berwarna-
warni di sekitar ruangan. 

"Apa ini...?" 

"Aku memberanikan diri mendekorasi ruangan," sergah Yu, "Dengan palet warna 
favoritmu, Mister Secretary." 

"Mengesankan ... Itu membuat ruang sangat menenangkan," Raja Iblis tersenyum. 

"Terima kasih Pak!" Yu menjawab dengan gembira. 

Giliran Tahara menjadi cemberut. Bahkan tidak lucu mendengar Raja Iblis mengatakan 
bahwa ruangan yang penuh dengan bunga-bunga ini 'menenangkan.' Bagi Tahara, 
sepertinya lingkungan kerjanya semakin tidak ramah dari hari ke hari. 
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Raja Iblis duduk di kursi meja, dan bunga keunguan bersinar lebih berbisa, seolah-olah 
untuk menonjolkan kegelapan di sekitarnya. "Saya tidak pernah tertarik pada bunga," 
katanya, "tetapi ini mengubah pikiran saya. Ada sesuatu yang luar biasa tentang ini, 
mengetahui bahwa kamu menumbuhkannya, Yu. " 

"Tuan Sekretaris ..." 

Pembicaraan itu membuat Tahara ingin menutup telinganya. Dia merasakan dorongan 
untuk menekan perwakilan HR tentang bagaimana tempat kerjanya bisa jatuh sejauh ini. 
Ini seperti bekerja di rumah hantu bersama hantu sungguhan. 

"H-Hei, Bos," dia menyela. "Benci mengganggu kegiatan berkebun, tapi bisakah kita 
melanjutkan agenda kita?" 

"Mm." Raja Iblis mengangguk, menggerakkan jarinya di sepanjang kelopak bunga di 
dekatnya. Dia kemudian meletakkan sebatang rokok di mulutnya dan menyalakannya, 
melengkapi penampilannya yang biasa. Dewan dimulai. "Aku akan mulai dengan 
mengejarmu di akhir." Setelah melatih pidatonya, Raja Iblis melanjutkan untuk membuat 
daftar rangkaian acara baru-baru ini, dari pertemuan Olgan hingga apa yang terjadi di 
wilayah Animania dan Hellion. Terlepas dari nadanya yang lugas, ini adalah kisah yang luar 
biasa bagi para penasihatnya. Dia entah bagaimana telah mengambil sepasang Pemain 
Bintang, dua petualang terbaik di benua, menggunakan beberapa Anima untuk 
keuntungannya, dan menyerbu tanah Hellion. Belphegor, di ujung penerima invasi, seluruh 
wilayahnya diinjak-injak oleh kera, dan istananya hancur berkeping-keping. Bahkan perang 
habis-habisan tidak bisa menyebabkan kerusakan sebanyak ini, dan setelah invasi 
membuatnya tampak seperti bencana alam yang datang dan pergi. Terlebih lagi, Raja Iblis 
telah memperoleh aset yang sangat berguna dalam bentuk putri pengungsi. 

Mendengar peristiwa ini secara berurutan, para penasihat tidak dapat mempertimbangkan 
penjelasan lain selain Raja Iblis yang telah merencanakan semuanya dengan cemerlang. 

Tahara mengepulkan asap rokok. "Anda tidak bisa tidak membuat permainan yang 
sempurna, bukan, Pak? Ini menjadi sangat mengantuk di lapangan, "candanya. Dan wajar 
saja Tahara memiliki kesan ini. Dia telah membuat koneksi dengan Anima, membawa 
pulang seorang putri di sakunya, dan merekrut Pemain Bintang ke sisinya. Pengulangan 
sederhana namun efektif untuk menyerang musuh dan mencari sekutu potensial telah 
mulai menjadi bola salju, menambah kekuatan pasukan Raja Iblis dengan setiap gerakan 
yang dia lakukan. 

"Hanya permainan waktu minum teh untuk Sekretaris," Yu menimpali. 

"Tapi tidak terlalu lucu untuk lawan kita!" Tahara tertawa, membuat Yu tersenyum. 

Raja Iblis, di sisi lain, diam-diam mengukus, (Tidak, Anda salah! Saya hanya pergi ke sana 
untuk membeli beberapa item anti-sihir ...!) Katalis sederhana itu telah membuahkan hasil 
yang sangat mengesankan. Sebelum rentetan pujian yang tidak selayaknya didapat dari 
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para penasihatnya menjadi tidak terkendali, Raja Iblis dengan sungguh-sungguh 
meletakkan dua hal yang telah dia peroleh di atas meja: sepasang barang langka yang 
disebut Batu Amanda dan Benih Amanda. Yang pertama mencegah beberapa kondisi status 
sementara yang terakhir meningkatkan MP untuk sementara. "Ini adalah item anti-sihir 
yang bisa saya dapatkan." 

Penasihatnya mengakui mereka dengan hormat. Mereka sepertinya memiliki pemikiran 
atau dua pemikiran tentang keberadaan sihir yang mencolok di dunia ini. 

"Berbicara tentang sihir, Pak Sekretaris, jas lab saya sepertinya mencegah kondisi status. 
Saya sudah melakukan beberapa percobaan, dengan bantuan Luna, "Yu menyerahkan 
laporan kepadanya. 

Raja Iblis merenung, membaca laporan itu. (Kalau dipikir-pikir, saya menulis itu ke jas lab 
Yu ... 'Cegah semua kondisi status,' atau sesuatu seperti itu. Tampaknya tidak tepat bagi 
dokter terbaik di dunia untuk mendapatkan kondisi status.) game, ada banyak kondisi 
status seperti Poisoned atau Paralyzed yang mempengaruhi karakter. (Selain itu, itu 
tampaknya mencegah sebagian besar kerusakan dari mantra kelas-2 ...) Sementara Raja 
Iblis tidak memiliki sarana untuk melihat statistik penasihatnya, Yu sudah memiliki 
Pertahanan Sihir yang mengesankan sebanyak 20. Mempertimbangkan bahwa Mikan, 
seorang top penyerang tingkat tinggi, memiliki Magic Defense 10 setelah 
memperhitungkan armornya, dan Yukikaze memiliki Magic Defense 30, stat Yu jelas 
signifikan. 

"Benih ini milikmu untuk saat ini, Tahara. Jangan ragu untuk menggunakannya jika perlu. " 

"Manis! Sihir tampaknya seperti seluruh cacing, jadi saya pikir tembakan terbaik saya 
adalah menggambar terlebih dahulu. " 

"Yu, gunakan koneksi Anda dengan pasien bangsawan dan Nyonya untuk menemukan 
barang-barang ini sebanyak mungkin. Di balik pintu yang tertutup, tentu saja. " 

"Dimengerti, Tuan." Yu mengangguk, setuju bahwa secara terbuka memanggil item anti-
sihir akan berhasil juga bagi mereka seperti berjalan-jalan dengan target merah besar di 
punggung mereka. 

Kemudian, Raja Iblis melanjutkan untuk menjelaskan apa yang terjadi di kedalaman 
Dungeon Bastille. 

"'Ayo bermain,' ya ...? Seseorang punya keinginan mati, eh, Bos? " 

Yu memelototi Tahara untuk ini. "Itu tidak lucu. Siapa yang tahu sampah yang hina, 
menyedihkan, dan tidak berharga itu, tapi kita perlu memburunya dan memusnahkannya. 
Sekarang." 
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"Itulah mengapa Sekretaris mempersiapkan itu." Tahara memahami rencana Raja Iblis saat 
ini untuk memperluas wilayah mereka dan memperkuat basis operasi mereka, sambil 
mengumpulkan koleksi item anti-sihir. "Ada tebakan siapa itu, Chief?" Tanya Tahara, 
rupanya penasaran dengan sosok misterius di dungeon tersebut. 

"Itu tebakan siapa pun. Saya tidak ingat pernah membuat musuh. " 

Tahara tertawa terbahak-bahak. "Saya yakin mereka tidak akan melihatnya seperti itu!" 

(Dia pikir apa yang aku lakukan ?! Yah, kurasa rekamanku belum sepenuhnya bersih ...) 
Kembali ke Kekaisaran, Hakuto Kunai telah menciptakan terlalu banyak musuh politik 
untuk dihitung. Tahara menatapnya seolah mengatakan 'apa yang kamu harapkan?' Merasa 
agak sakit hati dengan asumsi bahwa dia adalah penjahat besar yang jahat, Raja Iblis 
mengubah topik pembicaraan di dalam Holylight. 

"Bisakah Anda melihat ini dulu, Chief?" Tahara menyela. 

"Hm ..." Raja Iblis mengambil dokumen yang diserahkan kepadanya. Paket tersebut 
menguraikan dinamika kekuatan saat ini di Holylight, perubahan jumlah pekerja, gaji 
mereka, logistik perjalanan dan makanan mereka, dan banyak lagi dengan sangat rinci. Raja 
Iblis merasakan mantra pusing karena serangan kata dan angka dari halaman-halaman itu. 

"Word o 'mouth menyebar sebanyak mungkin. Berpikir untuk melempar barak atau 
semacamnya, terutama sekarang karena kami memiliki lebih banyak tenaga kerja di 
geladak. Terima kasih, Tuan. " 

"Hm ..." 

"Desa ini menjadi sangat sempit, dan cepat. Belakangan ini, saya mengundang tetangga 
untuk datang, "Tahara menyeringai, menambahkan subteks pada ucapannya. 

Yu menatapnya dengan celaan. "Kamu telah banyak memberi makan anjing-anjing itu." 

"Kamu membuatku terdengar jahat atau semacamnya. Saya hanya menunjukkan mereka di 
sekitar desa karena kebaikan hati saya. Dengan satu tong penuh air untuk dibawa pulang. " 

"Persis." 

"Itu disebut kebaikan , untuk informasi Anda. Kebetulan mereka tergerak oleh kebaikan 
kami dan mulai melanjutkan tentang betapa cemburunya mereka terhadap desa kami yang 
makmur, "kata Tahara dengan bakat dramatis sambil menghisap rokoknya. Bagaimanapun, 
Holylight timur adalah gurun, dibenci oleh seluruh negeri. Penduduk desa tetangga pasti 
terguncang, tidak percaya karena mereka mengalami keadaan Rabi saat ini. 

"Kalau begitu kita harus memasukkan desa-desa tetangga itu segera. Mengelola 
kebahagiaan populasi adalah salah satu arahan utama Sekretaris. " 
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Departemen Manajemen Kebahagiaan Warga adalah gelar kikuk namun resmi yang 
diberikan kepada Raja Iblis dan penasihatnya di dunia mereka sebelumnya. Yu tidak tahu 
cara lain untuk memerintah. Faktanya, dia tidak tahu kebahagiaan lain selain hidup di 
bawah pemerintahan Raja Iblis. 

"Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan," balas Tahara. "Orang-orang yang 
memerintah desa-desa itu mungkin memiliki beberapa hal untuk dikatakan tentang itu." 

"Kita bisa membungkam mereka. Selama-lamanya. Tutup mulut mereka. " 

"Atau membuat mereka terikat lidah? Anda benar-benar akan melakukannya juga ... " 

Raja Iblis diam-diam mengerang pada topik percakapan yang semakin keras. Niat awalnya 
untuk meningkatkan reputasinya telah keluar dari jendela, dan sekarang dia terdengar 
seperti penyerbu yang bonafid. Ini mirip dengan menemukan diri sendiri dalam daftar 
paling dicari FBI setelah kembali dari perjalanan bisnis ke luar negeri. (Bagaimana ini bisa 
terjadi ...?!) Dia menatap ke langit-langit. Seolah-olah dia sedang mencari pelarian dari 
kenyataan, dia membiarkan pandangannya mengembara ke ikan tropis yang berenang 
melalui akuarium. Mereka menari di air dengan anggun, tidak menyadari dunia luar. (Ikan-
ikan itu mudah saja ... Aku pernah menatap ikan seperti ini, sekali sebelumnya. Dahulu kala 
...) Raja Iblis mencoba mengingat detailnya, tetapi ingatannya tampak berkabut. Dia 
memutuskan untuk membiarkan pikirannya mengembara lebih jauh. (Berenang ... 
Berenang ... Aku tahu! Aku akan membangun kolam! Aku berjanji Aku, juga!) Dengan Fitur 
Admin yang baru saja dipulihkan di garis depan pikirannya, roh Raja Iblis segera terangkat. 
Apa yang bisa lebih mewah daripada kolam di Holylight timur yang terik sepanjang tahun? 
Dia tersenyum, mungkin membayangkan hari biliar yang menyenangkan bersama Aku. 

Tragisnya, pikirannya ditarik kembali ke kenyataan oleh Tahara, "Tetangga kita yang 
ramah ... Sepertinya kita tidak perlu menahan diri lagi, eh?" Dia menyeringai, menatap Raja 
Iblis. 

Gerakan itu muncul seolah-olah keduanya tidak membutuhkan kata-kata untuk 
berkomunikasi, yang membuat Yu salah jalan. "Apa yang kamu bicarakan...?" dia meludah. 

"Aku sedang berbicara tentang bagaimana Pak Boss Man memanfaatkan --- maksudku, 
memiliki hati ke hati dengan si Putih kecil." 

Seringai Tahara menyebabkan keringat dingin menetes di punggung Raja Iblis saat dia 
memikirkan saat dia secara tidak sengaja berbagi kamar mandi dengan White. (Sialan, 
siapa yang memberitahu Tahara ...? Dan seberapa banyak yang dia ketahui ?!) Saat Raja 
Iblis diam-diam ketakutan, Yu terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Tentu saja, Tahara 
telah mendengar kejadian itu dari Nyonya, termasuk bagaimana Raja Iblis memberikan 
Cincin Malaikat ke Putih. Tahara menganggap itu sebuah tembakan menembus hati White. 

"Sedang sibuk terbang, eh, Chief?" 
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Dari sudut pandang Tahara, Raja Iblis telah membuat Holy Maiden jungkir balik untuknya, 
seperti dia adalah seorang manther, sebelum menyerbu ke utara dan timur untuk membuat 
keributan. Ini tampak seperti taktik Kunai, dengan cerdik mengalihkan antara pasifikasi 
dan kebrutalan. 

Terlepas dari ketakutan internalnya, Raja Iblis menyalakan rokoknya dengan gravitasi, dan 
memulai dengan nada yang meyakinkan, "Yang terbaik, di dunia mana pun dan kapan pun, 
untuk memiliki hubungan yang ramah dengan mereka yang berkuasa." 

Tentu saja, Bos. 

'Cordial' adalah pernyataan yang meremehkan, karena mereka berbagi mandi telanjang. 
Upaya Raja Iblis untuk menyembunyikan fakta akan membuat bahkan seorang politisi 
tersipu. 

"Jangan pernah menjadi tua karena terkesan dengan hasil karya Anda, Chief." 

"Itu pujian yang tinggi ... Bagaimana Anda melihat di mana saya berdiri, Tahara?" Raja Iblis 
menyingkirkan ketakutannya untuk akhirnya menanyakan persepsi Tahara tentang 
dirinya, dalam upaya putus asa untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka 
yang dia bisa. 

Tahara dengan kejam menjawab, "Apa maksudmu, 'bagaimana'? Hal pertama yang Anda 
lakukan adalah memikat Luna ke dalam cengkeraman Anda, menjadikan diri Anda sebagai 
walinya. Anda mendapatkan Rabbi hampir tidak ada, dan, penakluk yang pantang 
menyerah, mulai mencapai cakar iblis Anda ke tanah tetangga. " 

"Ada kesalahpahaman besar di sini," kata Raja Iblis. 

Tahara menindaklanjuti, bagaimanapun, dengan berbicara langsung ke dalam pikirannya. 
Ya, ya, tentu saja! Anda ingin menginjakkan kaki Yu di kaki kanan hari ini. Aku punya kamu, 
Chief. 

(Oh, tidak ... Apa yang dia bicarakan ?! Apakah saya perlu mendapatkan penerjemah ?!) 

Menyaksikan Raja Iblis tetap diam, Tahara mengangguk, sangat mengganggu Raja Iblis, 
dengan seringai penuh arti. Sejauh menyangkut Tahara, Raja Iblis bertekad untuk 
membatasi filosofi Yu dalam membunuh jalan mereka melalui setiap rintangan. Jika 
membunuh menyelesaikan setiap masalah, Kekaisaran tidak akan jatuh seperti itu. 

Tahara dengan fasih memparafrasekan strategi Raja Iblis saat dia memahaminya. "Saya 
buruk, saya buruk, itu bukan versi lengkap , bukan? Bagian penting adalah di mana Anda 
mendapatkan Nyonya melingkari jari Anda, dan membuat bangsawan masyarakat tinggi 
berbaikan dengan bangsawan militer. Tanpa setetes darah pun, Anda telah 
merestrukturisasi seluruh dinamika kekuatan negara. Dulu butuh banyak pertumpahan 
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darah dan banyak uang untuk mencapai rekonsiliasi seperti itu. Itu akan memberi orang-
orang perampas kekuasaan yang meneteskan darah dan koin. " 

"Hm ..." 

"Tapi tidak kali ini. Anda mengatur semuanya tanpa setetes darah pun. Berkat itu, Luna 
juga punya reputasi bersih, bukan? Persepsi publik adalah satu hal yang tidak bisa Anda 
beli dengan emas. Seorang penguasa terkutuk begitu mereka memberikan kesan busuk. " 

"Itu benar sekali ..." Demon Lord bergumam, setelah diam-diam menunggu badai 
interpretasi Tahara berakhir. Rokok yang menenangkan saraf di antara bibirnya adalah 
garis pertahanan terakhir untuk kewarasannya. ( Rekonsiliasi apa ...? Aku tidak ada 
hubungannya dengan itu!) Meskipun teriakan internal Raja Iblis, dinamika kekuatan 
Holylight benar-benar berubah dalam semalam, menjadikan ini bukan usaha politik yang 
ajaib. Rekonsiliasi antara Nyonya dan Harts melalui metode lain akan menjadi sangat 
rumit. Tentu saja, Raja Iblis merasa seperti dia telah kembali dari luar kota ke rumahnya 
telah sepenuhnya direnovasi tanpa sepengetahuannya. Itu tiba-tiba, untuk sedikitnya. 

"Kamu membuat jebakan melawan pemimpin para bangsawan --- yang dibenci orang-
orang --- dengan kotak musik , dan dia jatuh tepat karenanya. Pemimpin dari Holy Maiden 
juga tidak tidak ramah terhadap kita sekarang, "Tahara mengoceh dan mengembuskan 
asap dengan kepuasan. Dia tampak sangat terkesan dengan rencana induk bosnya yang 
dibuat dengan cermat. Meskipun memulai di dunia ini dengan nol fondasi, dia telah 
menemukan landasan yang kokoh, dengan cepat memperluas kekuatan mereka, dan terus 
bersiap untuk mengambil alih negara dan melenyapkan kekuatan yang berlawanan. Orang 
lain pasti akan terkesan seperti Tahara. 

(Ini tidak nyata ... Aku diperlakukan seperti seseorang yang mencapai suatu prestasi , 
padahal aku belum melakukan satu hal pun!) Raja Iblis gemetar pada tumpukan 
kesalahpahaman yang tumbuh di hadapannya. Dia merasa bahwa, jika dia menyentuh salah 
satu dari ini dalam upaya untuk memperbaiki bahkan salah satunya, seluruh rumah kartu 
akan runtuh padanya. 

Yu tampaknya memahami apa yang Tahara letakkan. "Saya memahami tujuan jangka 
panjang Sekretaris ..." 

"Senang mendengarnya. Praktik medis Anda adalah faktor pendorong dalam 
menumbuhkan popularitas kami di antara orang miskin. Anda tidak bisa menjadi orang 
yang keluar dari barisan, di sini, "jelas Tahara dengan jelas. Yu menghela nafas mengakui. 
Lebih dari segalanya, dia ingin menghindari Raja Iblis berpikir bahwa dia cupet. Melihat Yu 
memahami maksudnya, Tahara kembali ke Raja Iblis untuk meringkas keadaan mereka 
saat ini. "Saat ini, kami memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan, 
mengalirkan dana yang kami dapat dari Nyonya ke semua jenis industri. Ini lambat dan 
mantap, tetapi beberapa pedagang dan grup produksi mulai mengetuk pintu kami. " Secara 
politis, dia telah menerima para Holy Maiden dan meyakinkan dua faksi bangsawan utama 
untuk berdamai, sementara secara sosial dia menarik para buruh, pedagang, dan produsen. 
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Secara keseluruhan, itu adalah kudeta yang brilian, mengingat hampir tidak ada 
pertumpahan darah sampai saat ini. "Memberi Cincin Malaikat kepada Perawan Suci. Nah, 
itu ironi yang enak, Chief. " Raja Iblis dari Kerajaan menciptakan malaikat ... Ironisnya pasti 
tidak hilang di Tahara, tapi Yu disibukkan dengan pemikiran lain. 

Memberi hadiah pada Perawan Suci ... Tuan? 

Sementara Raja Iblis tidak bisa membaca ekspresinya saat dia menatap lantai, dia 
merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Membiarkan matanya mengembara ke 
akuarium lagi, Raja Iblis mencoba terdengar acuh tak acuh mungkin. "Tanda kecil untuk 
mengenal satu sama lain." 

"Mengenal satu sama lain ..." Yu menirukan, mendorong setetes keringat untuk menetes di 
punggung Raja Iblis. 

"Berbicara tentang ..." Tahara memulai dengan riang. 

Raja Iblis menatapnya dengan tatapan penuh harap, berharap penasihat jeniusnya untuk 
menghilangkan ketegangan di udara. (Kerja bagus, Tahara! Sekarang waktunya untuk 
membiarkan cerita 'jenius' Anda bersinar!) 

Sayangnya, Tahara menindaklanjuti dengan saran yang kejam. "Ngomong-ngomong 
tentang hadiah, aku ingin kamu mendapatkan sesuatu untuk Yu juga." 

Raja Iblis dengan sepenuh hati mengangguk. Tanpa sepengetahuannya, dia baru saja 
menggali kuburannya sendiri. "Saya baru saja memikirkan hal yang sama. Yu, pekerjaan 
hebatmu pasti pantas mendapatkan hadiah. " Bagaimanapun, dia telah menjanjikan Tahara 
hadiah besar: saudara perempuannya. Membiarkan Yu tinggi dan kering memang tampak 
tidak adil. Setelah merasakan firasat tentang dia, Raja Iblis dengan cepat melompat pada 
saran itu. (Bukankah seperti ini dengan White juga ...?) Dia ingat bagaimana dia 
memberikan Cincin Malaikat Putih untuk membuatnya merasa lebih baik. Baru-baru ini, 
dia melakukan hal yang sama dengan Olgan ketika dia memberinya Tanduk Setan. Dia telah 
menciptakan malaikat di sini dan iblis di sana, hanya untuk keluar dari situasi yang 
canggung. Kecenderungannya ini membuat pola yang agak berbahaya. (Hadiah adalah 
harga kecil yang harus dibayar untuk menghiburnya ...) Raja Iblis berpikir dengan 
meyakinkan dan bersandar ke kursinya, 

"Lalu kenapa kamu tidak istirahat, Bos, dan berendamlah di pemandian air panas bersama 
Yu? Apakah dia membasuh punggungmu atau apa, eh? " Tahara menancapkan paku ke peti 
mati. 

(A-Apa ...?!) Raja Iblis hampir jatuh dari kursinya karena terkejut, tetapi berhasil 
menenangkan diri. Dia berharap memberinya semacam item dari game; hal terakhir yang 
dia harapkan adalah dia menjadi hadiah. 
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"Kamu pasti lelah, Chief, setelah semua lembur yang kamu lakukan. Waktu untuk R 'n' R, 
bukan begitu?" 

(Apakah kamu gila? 'R dan R' akan berarti Rattled and Restless!) Pikiran Raja Iblis mulai 
bergemuruh pada saran bencana. 

Tahara dengan kejam menindaklanjuti melalui Komunikasi langsung, Yu adalah bom waktu 
yang terus berdetak sekarang. Saya pikir itu adalah tee-up yang manis jika saya 
mengatakannya sendiri. Bagaimana menurutmu, Chief? 

(Itu adalah tembakan teman! Sebuah tembakan langsung!) Raja Iblis sangat ingin 
memprotes, tapi mengalah, mengingat pada dasarnya dia baru saja mengatur dirinya 
sendiri. Tetap saja, pria yang putus asa itu mencoba keluar dari kesulitan ini. "Tunggu, 
Tahara ... Memerintahkan seorang wanita untuk mencuci punggungku pasti akan 
diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual---" 

"Ide yang bagus, Tahara ...!" Yu bersorak, menenggelamkan protes lemah Raja Iblis. Karena 
sangat gembira, Yu memberi Tahara senyum berseri-seri. "Kamu benar-benar bodoh, 
malas, dan musky , belum lagi disfungsional dan incest, tapi membuatku terkesan." 

Tahara mengejang mendengar komentar itu, tetapi berhasil memaksakan senyum di 
atasnya. Dia tahu betul betapa berbahayanya Yu jika dia benar-benar marah. Sejauh 
menyangkut Tahara, waktu sendirian yang sederhana dengan Sekretaris adalah harga yang 
sangat murah untuk dibayar untuk membuat Yu bahagia. 

(A-Apa yang bisa aku lakukan ...?! Aku menuju sungai tanpa dayung!) Roda penggerak Raja 
Iblis berputar cepat. Meskipun dia mungkin senang dengan gagasan berbagi kamar mandi 
dengan seseorang secantik Yu, dia tahu lebih baik dari siapa pun betapa menakutkannya 
dia. Dia adalah orang yang menulis semua backstory-nya. Karena itu, dia tidak pernah 
menulis chemistry antara Hakuto Kunai dan Yu di luar hubungan bisnis yang ketat. 
Perasaan lepas landas hanya menambah ketakutan Raja Iblis. "Kami akan menetapkan hari 
libur ketika kami menyelesaikan masalah," katanya. "Ada sesuatu yang perlu kubagikan 
denganmu dulu." Jika satu hal yang pasti, itu adalah Raja Iblis tidak menyerah dengan 
mudah. Dia menarik kartu as dari lengan bajunya dalam satu upaya terakhir untuk 
membersihkan udara. "Saya berencana untuk memanggil dua penasihat lagi ke dunia ini 
dalam waktu dekat. 

Udara di ruangan itu memang berubah. Baik Yu maupun Tahara tahu bahwa ini adalah 
masalah serius. Yu adalah orang pertama yang berbicara, "Saya merekomendasikan 
Shizuka, Pak." 

"Hei, hei, hei! Apa yang kita inginkan dengan Terminator palsu itu ?! Kecuali jika Anda ingin 
menjadikan dunia ini sebagai gurun pasca-apokaliptik. " 

Shizuka Matoba. Mereka yang tahu nama itu gemetar mendengarnya. Latar belakangnya 
menggambarkan dia sebagai pembunuh berantai untuk buku-buku sejarah, orang yang 
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membuat ibu kota Kekaisaran panik. Shizuka memiliki sejarah yang sangat rinci, yang 
menyimpulkan sebagai berikut: "Dia diam-diam bertekad untuk membunuh Hakuto Kunai 
untuk membalas penangkapannya." 

Karena Tahara dan Yu tidak mengetahui detail tersebut, mereka terlibat dalam perdebatan 
sengit. 

"Seperti yang dikatakan Sekretaris, kita hanya akan membuat lebih banyak musuh. Kami 
membutuhkan seseorang seperti dia yang tahu cara bertarung dan tidak akan mundur dari 
apapun. " 

"Itu ide terbodoh yang pernah kudengar ... Menurutmu dia akan mendengarkan siapa pun 
di dunia tanpa Kekaisaran ?!" 

"Kamu bodoh. Kekaisaran sedang dibangun kembali dari awal oleh Sekretaris sendiri. " 

"Maksudku, kita harus menunggu sampai kita membangun pagar untuk menahan binatang 
itu. Jika tidak, dia akan menghancurkan negara dari dalam ke luar." 

Raja Iblis merenung saat dia mendengarkan argumen itu. Sementara Shizuka secantik 
katana yang diasah, dia adalah pengamuk yang tak terkendali di dalam. 
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Mempertimbangkan sosok misterius yang mengiriminya pesan menakutkan di Ruang 
Bawah Tanah Bastille, Raja Iblis tidak dapat menyangkal bahwa dia mungkin 
membutuhkan kekuatan mentahnya di telepon. Tapi, dia yakin sekarang bukan waktu yang 
tepat. (Mesin kami hampir tidak bisa menyala. Lebih baik lambat.) Dia menganggap desa 
Rabbi sebagai anak ayam yang baru saja menetas dari telur yang telah dia panaskan untuk 
waktu yang lama. Satu gerakan salah, dan anak ayam kecil itu akan dimakan hidup-hidup. 

Sementara itu, Tahara terus menyuarakan sarannya. "Pilihan saya untuk Nomura. Paman 
Nom. Kondo mendapatkan medali perak. Saya sedang memikirkan tentang keamanan desa, 
sekarang kami akan berkembang. " 

Mereka akan lebih baik dalam bertahan. 

"Bagaimanapun, Ren adalah orang yang tepat. Itu akan sangat membantu saya. " 

"Oh? Saya pikir Kato akan menghidupkan tempat ini. Sangat cocok untuk menghabisi 
musuh kita. " 

"Kato. Kami juga membutuhkan pagar untuk bocah ceroboh itu. " Tahara facepalmed. Dia 
sepertinya meratapi bagaimana mayoritas rekannya begitu sulit untuk ditangani. 

Sementara itu, Raja Iblis sedang mengatur pikirannya sendiri. (Singkat cerita, Tahara 
peduli dengan pertahanan sementara Yu memikirkan pelanggaran ...) Dia bisa memperkuat 
perlindungan di sekitar anak ayamnya, atau mendorong benda itu keluar dari sarang untuk 
melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit di mana tidak ada yang bisa 
mencapainya. . Ada argumen yang harus dibuat untuk kedua belah pihak, tanpa jawaban 
yang jelas. Ini tampak seperti situasi di mana jawaban yang benar hanya dapat ditemukan 
di belakang. "Kalian berdua membuat argumen yang valid ..." Raja Iblis dengan sungguh-
sungguh menyatakan, membungkam para penasihat sekaligus. Dia sepertinya siap untuk 
mengumumkan dua orang yang akan dia panggil. "Mengingat desa kami yang berkembang 
pesat, saya ingin menempatkan Kondo di sini, hampir secara permanen." Pernyataan itu 
disambut dengan anggukan persetujuan oleh para penasihat. Kondo, yang menderita 
agorafobia, akan melakukannya tanpa disuruh. Akira Ono telah mendesainnya seperti itu. 
Raja Iblis mengharapkan dia menjadi kepala keamanan yang optimal tanpa sepatah kata 
pun keluhan. Kemudian, jika ada penyusup yang mendekati desa, mereka tidak akan punya 
tempat untuk lari dari Kondomata. "Aku akan menghabiskan lebih banyak waktu di luar 
negeri," tambah Raja Iblis. Aku bermaksud memanggil Ren sebagai pengawalku. 

Tahara mengacungkan tinjunya, jelas sangat senang jika ada rekan yang berpikiran sama 
yang ikut serta. "Sekarang kita sedang berbicara! Ren akan sangat membantu di sini! Ambil 
setengah dari tugasku, setidaknya! " 

Tidak mengherankan, ketidakpuasan melintas di ekspresi Yu untuk sesaat, tetapi dia 
berhasil menelan segala keberatan yang mungkin dia miliki. "Saya tidak keberatan, Sir ..." 
Karena Raja Iblis telah memilih penasihat barunya dengan penekanan pada pertahanan, dia 
tampak siap untuk menangani pelanggaran itu sendiri. 
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"Aku juga memiliki kekuatan lain yang terbuka. Saya akan mendapatkan itu. " Melihat para 
penasihatnya mendengarnya, Raja Iblis menutup matanya seolah-olah mengumumkan 
pembubaran dewan mereka. Dia benar-benar lega akhirnya bisa lolos dari pertemuan yang 
menyebabkan sakit perut, tapi ekspresinya tetap mengeras. Pada saat yang sama, dia mulai 
memikirkan tentang kekuatan barunya. (Still Angel itu sepertinya mengharapkan Kunai 
untuk memusnahkan dunia ini ...) 

-Selamat! 

Anda telah mencapai pencapaian melalui tindakan yang diambil dalam peta saat ini -
- Konstruksi Area Tidak Terkunci. 

(Siapa pun yang mengirimiku ini mengira ini adalah permainan ...) Raja Iblis menebak 
bahwa siapa pun ini, bukan Malaikat Diam yang memanggilnya. Jika mereka ingin dia 
menghancurkan dunia ini, mereka tidak akan pernah membatasi fitur-fiturnya. (Tapi apa 
peduliku apa yang mereka pikirkan?) Raja Iblis membuka layar admin dan membaca 
dengan teliti pemilihan Area untuk dibangun. Sebagian besar Area masih diblokir, tetapi 
dia mengharapkan setiap area terbuka pada ambang tertentu. 

---Mainkanlah denganku, Raja Iblis. 

Pesan menyebalkan dari penjara bawah tanah muncul di benaknya lagi. Tetap saja, Raja 
Iblis tidak bisa membantu tetapi menyeringai buas saat dia melihat daftar Area nostalgia. 
(Aku akan bermain denganmu, baiklah. Bersenang-senanglah dengan dewa kompleksmu 
sampai saat itu, bodoh ...) Seringai tak kenal takut Raja Iblis dibekukan oleh kata-kata yang 
dia dengar selanjutnya. 

"Pak Sekretaris. Aku akan sangat menantikan undanganmu ... ke pemandian air panas. " 
Dengan senyum yang menakjubkan, Yu diam-diam menutup pintu saat dia pergi. 

Sekarang dibiarkan sendiri, seringai Raja Iblis telah jatuh, warna wajahnya memudar. 
(Anda pasti bercanda! Saya pikir saya telah menyapu semuanya di bawah permadani!) Raja 
Iblis jatuh ke atas meja, gemetar. Terlepas dari prospek berbagi mandi dengan seorang 
wanita cantik, dia tidak bisa tidak membayangkan pertumpahan darah. 
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Volume 6 Chapter 6 

Mendekorasi ulang 
Pagi hari dimulai lebih awal di desa Rabbi. Kelinci meninggalkan rumah mereka sebelum 
fajar dan pergi ke ladang. Para pengrajin yang menjawab iklan yang diinginkan, serta 
petualangan yang tidak memiliki pekerjaan lain saat Bangsa Utara berada di musim perang, 
harus bekerja lebih awal dalam upaya untuk menyelesaikan sebanyak mungkin sebelum 
udara menjadi terlalu panas. Pada saat yang sama, toko-toko yang menghiasi jalan-jalan di 
Common District mengisi rak mereka. Karena desa Rabbi sedang ramai-ramai pada pukul 
lima pagi, para pemilik toko biasanya bangun pukul tiga, bersiap-siap terang dan pagi-pagi 
sekali. 

"Tolong, roti hitam dan sup wortel." 

"Tusuk ayam yang mengamuk dan tumis wortel untukku. Dan telur rebus. " 

"Harus membuatnya bertahan sampai makan siang. Punya sup gandum? " 

Karena Holylight sangat hangat sepanjang tahun, jam kerja di Rabbi sebagian besar dibatasi 
dari fajar hingga siang hari. 

"Kudengar pub baru akan dibuka." 

"Rumor mengatakan itu adalah lokasi kedua Kanpai." 

"Kita akan mendapatkan makanan Kanpai di sini? Tempat ini gila ... " 

Sementara Holylight timur lainnya sepi, populasi Rabbi yang besar membuat distrik 
perbelanjaan yang ramai. 

"Lihat pasangan ini! Slime Jelly di sol! Juga tidak akan ada lubang di dalamnya! " 

"Kamu tidak akan percaya apa ini! Ini hati grizzly dari City States. " 

"Kacang hijau! Bagus untuk ngemil! Mau mencoba pod? " 

"Kadal Pasir Hitam, segera datang! Benda ini sangat cocok untuk menjemputmu di pagi 
hari! " 

Para pemilik toko saling berteriak, sangat ingin melakukan penjualan. Hebatnya, distrik ini 
tidak memungut biaya sewa dan tidak mengenakan pajak atas penjualan apa pun. Dalam 
arti tertentu, mata pencaharian mereka dipertaruhkan. Jika mereka diusir dari tempatnya, 
mereka kembali ke kondisi gurun yang menyedihkan. Tahara telah memberi tahu semua 
pemilik toko bahwa toko dengan kinerja yang tidak memuaskan atau ulasan buruk akan 
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segera diusir, dan tetap setia pada kata-katanya. Tentu saja, tidak ada tempat lain di benua 
ini di mana para pemilik toko ini dapat mendirikan toko tanpa sewa atau pajak. Akibatnya, 
Common District yang didirikan untuk buruh harian selalu hiruk-pikuk di pagi hari. Lebih 
lanjut, seperti yang diharapkan Tahara, setiap toko berusaha untuk meningkatkan kualitas 
produknya dan menjaga reputasi yang baik. Suatu bentuk kapitalisme brutal sudah ada, 

"Seberapa jauh desa ini akan menyebar?" 

"Bagaimana mungkin saya mengetahuinya?" 

"Jalannya sangat lebar. Anda hampir tidak bisa mendirikan bangunan seperti ini. " 

Nyatanya, jalan yang dibangun para buruh sangat lebar, cukup untuk empat gerbong besar 
untuk dilalui berdampingan. Selain itu, ada persimpangan jalan sesekali, menyarankan 
desain untuk sesuatu yang sangat besar. Para pekerja tidak tahu apa yang mereka bangun. 

"Sudah hampir waktunya, ayo pergi!" 

"Kita masih pagi, bukan?" 

Grand Foreman berkata akan tiba di sana lima menit lebih awal! 

Para pekerja menyantap sarapan mereka dan bergegas ke pos mereka. Anehnya, tidak 
satupun dari mereka yang mengenakan tanda 'kesuraman sebelum shift' di wajah mereka. 
Ini ada hubungannya dengan mereka dibayar untuk pekerjaan hari itu pada hari yang 
sama. Biasanya, karena para petualang terkenal dengan pekerjaan harian ghosting, mereka 
dibayar pada akhir bulan. Bagi mereka yang kesulitan untuk menyediakan makanan di atas 
meja selama musim sepi, jadwal pembayaran harian adalah anugrah. Sementara wanita 
muda dan pria kaya dapat bertahan hidup di masa-masa kering itu dengan menawarkan 
layanan malam hari, yang lain dipaksa untuk benar-benar melakukan apa saja untuk 
bertahan hidup. Raja Iblis telah mengadaptasi sistem yang dia lihat beraksi di penjara 
bawah tanah. 

"Baiklah, mari kita selesaikan beberapa pekerjaan." 

"Tunggu aku, Koin Perunggu sayang!" 

Sepasang buruh sedang menuju ke pos mereka. Salah satunya bertubuh kuat dan 
mengenakan kain lap, sementara yang lain ramping dan rapi. 

"Kamu akan menggunakan koin itu besok." 

"Saya memang memesan baju, sepatu, dan bahkan ikat pinggang baru. Saya mengubah 
sedikit. " Pria itu berpakaian sopan untuk seorang petualang. Sabuknya terbuat dari kulit 
baru, dan sepatunya mengandung Slime Jelly yang dingin seperti karet di solnya. 

"Sepatu baru, ya...? Tidakkah kamu pikir kamu di atas kepalamu? " 
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"Saat saya memakai ini, saya merasakan ini ... memantul? Saya tidak merasa sakit. " 

"Persis. Itu sembrono, bukan begitu? " 

Para pekerja yang dulunya memakai pakaian sampai tidak bisa lagi dijahit dan memakai 
sepatu sampai hancur berkeping-keping, kini mulai membeli barang-barang baru. Di masa 
lalu, yang mampu mereka beli hanyalah cukup air dan makanan untuk bertahan hidup. 
Mereka tidak akan pernah membeli pakaian atau sepatu kecuali mereka sangat terpaksa. 

"Sepasang sepatu bisa membuat perbedaan besar. Bukan hanya untuk tubuh Anda, tetapi 
untuk jiwa Anda . " 

"Ya, ya ..." 

Orang yang membelanjakan uang dan membeli barang adalah konsep yang sederhana 
namun penting untuk membentuk ekonomi, fondasi negara mana pun. Jika tidak ada yang 
mampu membelanjakan uang, ekonomi (dan selanjutnya seluruh negeri) akan runtuh. Raja 
Iblis telah mengatur jadwal gaji harian karena alasan sederhana bahwa sebagian besar 
pekerja tampak miskin, tetapi efek dari sistemnya halus dan signifikan. Dia telah berhasil 
memberi kelas pekerja akses cepat ke uang. Di penghujung hari, bayaran dibagikan kepada 
para pekerja, yang bersorak kegirangan. Terlebih lagi, ini berlanjut hari demi hari, minggu 
demi minggu ... Dengan cara yang aneh, hal ini menyebabkan stabilitas di antara tenaga 
kerja mereka. Selain stabilitas keuangan, ini telah secara drastis menurunkan jumlah orang 
yang menggunakan Setanisme. 

Pasangan petualang ini tidak terkecuali. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi pada 
mereka jika mereka tidak pernah menemukan jalan ke desa Rabbi? 

"Kamu terus mengenakan pakaian baruku, tapi aku yakin kamu sudah cukup menabung 
untuk membeli lemari baru." 

"Yah begitulah..." 

"Jika kamu terus memakai kain itu, jiwamu akan menjadi dingin. Anda tahu Anda akan 
dibayar hari ini. Dan besok. Dan sehari setelah itu ... Apakah kamu ingin Aku melihatmu 
dalam kotoran itu? " 

"Sialan, baiklah ...! Tidakkah menurutmu aku ingin satu set pakaian yang layak juga ?! " 

"Tapi aku lebih menyukai Tron daripada Aku." 

Tidak ada yang bertanya. 

Saat para pekerja berlari ke pos mereka, kedamaian sesaat kembali ke Distrik Umum. 
Tetapi bagi para pemilik toko, hari mereka masih jauh dari selesai. Sore hari, arus buruh 
kembali lagi, menyebabkan kesibukan lagi. Desa Rabbi, bagi banyak pedagang, telah 
menjadi zona perangnya sendiri. 
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------ Saat matahari terbit dan bersinar dengan kekuatan penuh di tanah ... 

"Itu tentang melakukannya. Sisanya akan kami tinggalkan untuk sore hari, "kata seorang 
mandor pengawas, diikuti oleh rekan-rekan mandornya yang mengeluarkan pernyataan 
serupa kepada pekerja mereka. Para pekerja berteriak-teriak ke tong kayu yang berjajar di 
jalan sebelum menenggak gelas kayu penuh air. Dalam pemborosan yang mewah, ada 
baskom logam yang diisi air sampai penuh, hanya untuk membasahi handuk mereka. 

"Kami menggunakannya seperti itu tidak ada ... Tapi ini adalah air, kan?" 

"Hah?" 

"Hal yang sama berlaku untuk garam, tapi, tahukah Anda ... Itu karena gratis ..." 

Serius, kan? 

Membuat pekerja jatuh sakit karena dehidrasi hanyalah kehilangan tenaga kerja dari sudut 
pandang Tahara. Inilah tepatnya mengapa dia mendirikan stasiun dengan air dan garam 
yang cukup (dibawa dari resor) di dekat area istirahat, dan selalu mengomeli mereka 
tentang mengambil cukup. Pada catatan itu, ada alasan kuat mengapa Tahara menyetujui 
sistem gaji per hari. Hal ini menyebabkan sebagian besar pekerja menghabiskan 
penghasilannya di desa di berbagai tempat seperti toko di jalan, bar, penginapan, atau 
pemandian umum. Dengan lebih banyak variasi hiburan seperti kasino dan rumah bordil, 
tren ini hanya akan meningkat. Dalam arti tertentu, para pekerja mengembalikan 
penghasilan mereka kepada bos mereka. Desa Rabbi sudah hampir terlalu besar untuk 
disebut desa, tetapi semakin besar wilayah mereka tumbuh dan semakin banyak atraksi 
hiburan yang dapat mereka bangun, 

"H-Hei, lihat ...!" 

"Uh ..." 

Tiga sosok berjalan melewati para petualang dan pengrajin saat istirahat, menuju ke arah 
pusat desa: Tahara sang Grand Foreman; Dokter Dewa Yu, yang sekarang memuja para 
pekerja dan pasien; dan Raja Iblis, pria dengan kehadiran dunia lain yang membuat mereka 
berdua tetap di sisinya. Meskipun Yu dan Tahara telah menghabiskan banyak waktu 
dengan penduduk dan pekerja desa, mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan mereka, 
aura mereka sepertinya berubah ketika mereka berada di sekitar Raja Iblis. Itu 
mengingatkan pada Raja Iblis Kerajaan, berjalan melalui area yang diduduki dengan 
penasihatnya. 

Baik para pekerja yang berteriak-teriak maupun mandor yang mengomel itu membungkam 
suara mereka. 

"Sudah lama sejak aku melihat Raja Iblis ..." 
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"Sama mengintimidasi seperti biasanya ... Kamu tahu, aku tidak bisa berhenti gemetar 
ketika aku melihatnya." 

"Bagaimanapun, kita tidak akan memiliki mata pencaharian tanpa dia lagi." 

"Aku mendengar bahwa Raja Iblis adalah orang yang membangun pemandian gila itu." 

"Aku mendengar desas-desus bahwa dia membakar Hydra sampai mati di Rookie. Tertawa 
saat dia melakukannya, juga ... " 

"Jangan biarkan dia mendengarmu mengatakan itu. Dia akan mencabik-cabikmu! " 

"Mama ... Mama Yu ... Mam --- Wahhhhhh!" 

"Tutup mulutmu!" 

Pada titik ini, Raja Iblis hanya perlu berjalan-jalan di desa untuk menyebabkan kekacauan. 
Ini benar-benar menyiksa baginya, berjalan melalui tatapan mata semua orang di desa. Saat 
kerumunan menyaksikan dengan napas tertahan, ketiganya tiba di plot yang (sengaja, 
semua orang berasumsi) dibiarkan kosong. Raja Iblis menghasilkan dua item dari 
kekosongan untuk membuat Basis. 

"Mari kita mulai ... Evolve Base!" Raja Iblis melemparkan salah satu item, Air Suci, ke udara 
di atas plot. Bola cahaya berubah di udara menjadi penampilan yang tak terduga. 
Kerumunan mulai bergumam dengan bingung. 

"Tidak mungkin ..." 

"Apakah aku ... bermimpi?" 

Seorang wanita berpakaian serba putih terwujud, dengan penampilan dan aura malaikat 
yang bonafid. Wanita itu membawa kendi besar di bahunya, dan air suci mengalir darinya 
ke tanah yang layu. Dengan kilatan terang, Basis Evolusi yang disebut Air Mancur 
Penyembuhan terbentuk. Pada saat yang sama, gumaman terkejut menyebar ke seluruh 
massa, diikuti oleh tangisan sporadis. 

"A-Seorang malaikat ...?" 

"I-Plot yang mengering itu semua kebanjiran ...!" 

"Apa yang saya lihat ?!" 

Sementara air mancur adalah pemandangan yang menakjubkan bagi orang-orang di dunia 
ini, itu bukanlah sesuatu yang luar biasa menurut standar zaman modern. Patung itu hanya 
didasarkan pada penggambaran populer Aquarius. Kerumunan telah menyaksikan 
malaikat turun dari langit dan mengubah sebidang tanah kering menjadi mata air, 
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sementara Raja Iblis hanya melihat efek visual yang familiar yang dimainkan setiap kali 
markas ini dibuat dalam Game. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk para penasihat. 

"Terima kasih bos. Sekarang kita tidak perlu membawanya dari resor. " 

"Hm. Izinkan akses bebas penghuni dan buruh. Namun, dengan tegas melarang mereka 
mengambil air dari desa. Itu hanya akan mengundang masalah. " 

"Aku setuju itu. Kami belum ingin mengguncang ekonomi, "Tahara menatapnya dengan 
penuh arti. 

(Namun ...?) Raja Iblis membalas anggukan pura-pura mengerti. 

Pangkalan memiliki sifat untuk menyembuhkan penggunanya ketika mereka terlibat dalam 
pertempuran di sekitarnya, tetapi tidak memiliki efek pada orang lain, selain menjadi 
sumber air suci yang tak bernoda. Ilahi, dan tidak "suci", karena jelas tidak ada berkah dari 
Malaikat atau entitas lain dari elemen Suci. Satu-satunya penjelasan tentang Pangkalan itu 
adalah sesuatu yang konyol, yang mengklaim bahwa pangkalan itu menghasilkan air 
pegunungan yang tak terbatas dari Pegunungan Alpen Selatan. Sama seperti Air Fuji yang 
telah melihat cahaya siang hari di wilayah Hellion, air ini memiliki properti tersembunyi 
untuk menonjolkan rasa minuman dan hidangan, yang pasti lebih dihargai di sini daripada 
tujuan air mancur. 

Sementara itu, konstruksi ini menyebabkan kesalahpahaman lain menyebar ke seluruh 
kerumunan ... Jika ini masih bisa disebut kesalahpahaman. 

Malaikat menciptakan air mancur! 

"It-Itu pasti mantra sihir, kan ...? Seperti kelas-7 atau -8 yang belum pernah dilihat siapa 
pun ?! " 

"Ini tidak terjadi ..." 

"Aku pernah mendengar, suatu kali ... 'Raja Iblis' itu yang mereka sebut Malaikat Jatuh ..." 

"Tuhan ... Lucifer ...?" 

Saat kerumunan bergumam, Raja Iblis bersiap untuk mendirikan Basis Evolusi lain, Hutan 
Pemulihan. Ini juga membawa efek yang luar biasa bagi penduduk. Raja Iblis menempatkan 
sebatang pohon pendek, Anak Pohon Pemulihan, ke tanah. Dalam sekejap, pohon itu 
tumbuh dengan cepat, berkembang biak dan meluas menjadi hutan yang menutupi tanah 
tandus. Tiba-tiba, hutan yang indah bermunculan di antara Resor Mata Air Panas dan 
Rumah Sakit Lapangan, memberikan keindahan desa yang lebih indah. The Fountain of 
Healing sekarang dikelilingi oleh pohon palem yang cocok dengan iklim yang terik. 

Kerumunan berseru kagum pada kemunculan hutan yang tiba-tiba. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Whoa whoa whoa! Sekarang pohon tumbuh dari tanah! " 

"Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi." 

"Raja Iblis ... membentuk bumi dengan tangannya sendiri." 

Wajar jika kerumunan tercengang, terutama setelah menyaksikan air mancur dan hutan 
muncul dari udara tipis. Siapa lagi selain makhluk yang lebih tinggi seperti dewa atau 
malaikat yang bisa melakukan hal seperti itu? Ketika sampai pada kekuatan seperti dewa, 
persepsi orang banyak tentang Raja Iblis bukan lagi kesalahpahaman, tetapi penilaian yang 
akurat. 

"Arahkan semua pasien yang kelebihan beban ke sini, Yu, dan beri tahu mereka untuk 
beristirahat di hutan." 

"Terima kasih, Pak Sekretaris." 

Seperti namanya, hutan memiliki sifat restoratif. Itu menyembuhkan luka dari waktu ke 
waktu di Game, yang akan diterjemahkan ke dalam semua jenis efek berbeda di dunia ini. 
Segala macam penyakit seperti patah tulang, luka, sakit punggung, dan nyeri sendi akan 
sembuh seiring berjalannya waktu. 

Akhirnya, Raja Iblis menuju ke ujung desa, siap untuk melakukan keajaiban terbesarnya 
hari itu. Tanpa pikir panjang, seluruh kerumunan mengikuti seolah-olah mereka ingin 
menyaksikan keajaiban lain yang dilakukan oleh orang suci. 

Begitu sampai di lokasi, Raja Iblis mengeluarkan Game Pass, item yang diperlukan untuk 
mengembangkan Pangkalan yang ada dalam pikirannya: Kasino. Mata Tahara berbinar, 
saat Yu mendesah kesal. 

"Biarkan hujan emas di tanah ini ... Evolve Base!" Raja Iblis melambai secara dramatis, dan 
sebuah hotel kasino besar terwujud, yang membuat takjub semua orang yang melihatnya. 
Akira Ono telah merancang konstruksi berdasarkan Hotel Bellagio di Las Vegas. Sementara 
Bellagio adalah hotel besar dengan 36 lantai, pangkalannya berdiri di ketinggian 14 lantai 
yang masih cukup tinggi. Lantai 1 sampai 3 menampung kasino, restoran, dan teater, 
sedangkan lantai 4 sampai 13 berfungsi sebagai hotel mewah. Sebuah penthouse menutupi 
gedung mewah sebagai lantai 14. Bagian depan kasino terdapat laguna buatan, di mana air 
mancur menari mengikuti alunan musik, meskipun air masih benar-benar tenang. Begitu 
pertunjukan air mancur dimulai, mereka tidak akan bisa berkata-kata saat melihat sumber 
daya paling berharga di Holylight digunakan sebagai dekorasi. 

Tahara bersiul melihat pemandangan itu. "Akhirnya! Sekarang kita sedang berbicara! " 
Tahara pada dasarnya adalah pria yang memiliki dorongan hati, jauh dari orang dewasa 
yang fungsional. Tentu saja, dia mengambil bagian dalam banyak bentuk perjudian. 
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Meskipun Yu tidak tertarik untuk berjudi, dia menggumamkan keindahan arsitektur 
bangunan itu. "Aku yakin ini akan menjadi lebih mewah di malam hari, Pak Sekretaris ..." 

"Memang ..." 

Yu telah melingkarkan lengannya di sekitar Raja Iblis, menarik dirinya sedekat mungkin 
dengannya. Nyatanya, Casino Hotel tidak lain adalah lambang kemewahan. Sejumlah lampu 
menyebabkan keseluruhan bangunan mengeluarkan cahaya kuning mistis, seolah-olah 
memantulkan sinar matahari tengah hari. Pencahayaan berwarna akan melapisi estetika 
saat ini begitu matahari terbenam, menyelimuti fasilitas dalam kemewahan yang tak 
terlukiskan. 

"Pelatihan karyawan ada di daftar teratas sekarang. Kelinci kami tidak akan bersinar lebih 
terang di tempat lain. Jangan bilang kamu sudah merencanakan ini sejak awal, Chief? " 
Tahara dengan bercanda menyarankan, yang Raja Iblis hanya melengkungkan bibirnya. Dia 
tidak tahu harus berkata apa, tetapi ekspresinya cukup untuk membuat seseorang 
mengasumsikan segala macam kemungkinan. Keheningan memang emas. Tahara 
melanjutkan, masih melihat ke kasino, terkesan. "Bangsawan telah memeras koin dari 
orang-orang di negara ini selama satu milenium kuat. Begitu banyak dari mereka dapat 
hidup sehari-hari, tanpa kekhawatiran atau masalah. Ada perbedaan kelas di sini, baiklah, 
dan itu dalam . " 

Raja Iblis mengangguk setuju penuh, mengingat betapa luasnya pembagian kelas di Jepang 
modern. Ini adalah topik yang menyentuh hati setelah hidup melalui inflasi, ledakan 
gelembung ekonomi, dan pengangguran yang merajalela diikuti dengan munculnya 
kontrak independen. 

Sementara itu, Tahara dengan penuh semangat melanjutkan, "Petani hampir tidak bisa 
mendapatkan pendidikan, dan para bangsawan mengambil bisnis apa pun yang sekilas 
menunjukkan kesuksesan. Tentu saja kualitas hidup tidak meningkat, dan negara juga tidak 
membaik. Bangsa mana pun yang tidak dapat memberikan harapan untuk masa depan 
akan tertinggal. Sebelum Anda menyadarinya, itu menjadi stagnan sebelum benar-benar 
rusak. " 

"Apakah ocehan Anda yang terbukti dengan sendirinya ada benarnya ?" Yu menyela 
dengan kesal. "Jika Anda melakukannya, lakukanlah." 

"Bos kita akan memasukkan lebih banyak uang ke kantong orang-orang daripada 
sebelumnya, menggunakan semua yang kita miliki. Tidak masalah jika mereka menendang, 
berteriak, atau mencoba melemparkannya kembali. Bukankah itu benar, Chief? " 

"Itu cara yang lucu untuk mengatakannya ..." Raja Iblis tersenyum tipis saat Tahara 
terkekeh dan menyalakan rokok. Sementara mereka masing-masing memiliki pemikiran 
mereka sendiri, mereka terlihat berada di halaman yang sama sejak awal. 
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Yu tidak menganggap ini lucu, tentu saja. Dia merasakan bahwa Raja Iblis dan Tahara 
memikirkan istilah yang sangat mirip sejak Tahara tiba di dunia ini. Dia adalah orang yang 
paling setia melayani Sekretaris di Kekaisaran, tapi sekarang, dia tidak bisa menahan 
perasaan tidak nyaman karena kehilangan posisi itu. Dia menarik lengan Raja Iblis lebih 
dekat padanya. 

Dengan tenang, Tahara terus berbicara, "Tidak mampu membeli barang. Tidak bisa 
menjual cukup untuk menghasilkan keuntungan yang layak. Para bangsawan membuat 
alasan untuk membebani Anda di setiap kesempatan, menuntut pemotongan untuk semua 
yang Anda lakukan. Tidak heran beberapa dari mereka tidak dapat melihat harapan untuk 
masa depan dan bergabung dengan para pemuja setan itu, atau apapun namanya. " 

Raja Iblis menjawab dengan metafora anatomis, upaya untuk mencegah Yu menjadi lebih 
curiga. "Memang, perekonomian suatu negara ibarat darah di urat nadi kita. Tidak ada 
sirkulasi, dan bagian mana pun dari sistem dapat rusak. " Faktanya, jika darah berhenti 
beredar dalam suatu perekonomian, satu-satunya hal yang menunggu negara adalah 
kematian yang lambat. 

Yu, lengannya masih melingkar di sekelilingnya, tersenyum lembut, tidak jelas apakah dia 
puas dengan analogi itu atau fakta bahwa dia sedang memeluk Raja Iblis erat-erat. 

"Jadi, sedikit transfusi emas di pihak kita. Berkat semacam itu akan membuat kakek keluar 
dari koma. " Tahara melihat operasi ini sebagai fase prakarsa distribusi kekayaan yang 
kejam. Pekerjaan tetap, bayaran yang layak, dan sekarang hiburan ... Efek positif dari 
fasilitas desa ini kepada orang-orang pasti akan meningkatkan popularitas Raja Iblis secara 
eksponensial. Bagaimana tidak? Meskipun ini mungkin terlihat sebagai cara pemerintahan 
yang malas, hanya menenangkan massa dengan selebaran, Tahara berpikir orang-orang 
Holylight pantas mendapatkannya sekarang. "Semua bangsawan di jantung negara telah 
menyedot semua darah, meninggalkan orang-orang yang membentuk anggota tubuh yang 
hampir membusuk." 

Raja Iblis menaruh sebatang rokok di mulutnya saat Tahara mempelajari metafora ini, 
khawatir akan arah pembicaraan mereka. (Beri aku istirahat ... Aku tidak mengerti omong 
kosong ekonomi ini.) Yu segera mengeluarkan korek api, menyalakan ujung rokoknya. 

Bersandar padanya seolah-olah mereka adalah pengantin baru, Yu memelototi Tahara. 
"Apakah Anda mencoba untuk tidak mendengarkan Sekretaris?" 

"I-Ini adalah waktu yang tepat," sela Raja Iblis dengan tergesa-gesa. "Saya ingin mendengar 
apa yang Anda katakan, Tahara." Dia ingin mengekstrak dari Tahara alasan yang bagus 
untuk mendirikan kasino, karena dia tidak punya alasan sendiri. Yang terbaik yang dia 
miliki sejauh ini adalah dia ingin minum minuman mewah di restoran dan tidur di 
penthouse mewah. 

"Sekretaris tidak hanya ingin mendapatkan reputasi dan dukungan," jawab Tahara, "tetapi 
juga untuk memompa darah ke anggota tubuh kami. Sampai ujung jari dalam kemiskinan. " 
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"Apakah itu benar, Pak Sekretaris?" Yu bertanya dengan alisnya sedikit terjepit. Dia 
menghargai dia yang memesan perawatan medis untuk domba, karena itu membantu 
proyek penelitian pribadinya, tetapi menganggap dukungan keuangan sebagai sentuhan 
yang terlalu berbelas kasih. 

Raja Iblis menjawab dengan hormat seperti biasa, "Berjudi bisa menjadi pintu ke surga dan 
neraka, yang tidak pernah berubah. Ini bisa menjadi hadiah satu menit, tapi pukulan 
cambuk yang mencolok di menit berikutnya ... "Dia berhasil menyatukan kalimat yang 
sepertinya menyiratkan bahwa dia telah memikirkan hal ini. 

Faktanya, dia telah mengalami kedua sisi mata uang itu sendiri, melalui pachinko dan 
mesin slot. Pernyataan itu benar-benar basa-basi, tapi keluar dari mulut Raja Iblis 
Kekaisaran, itu membawa rasa persuasif yang mengancam. 

"Begitu," gumam Yu dengan ekspresi terpesona. "Mengelola kebahagiaan warga kita ... 
Tentu saja, ini tepatnya di departemen Sekretaris." 

Melihat bahwa Yu merasa puas, Tahara melemparkan kerikil ke dalam air dan 
menyaksikan riak menyebar, seolah-olah untuk menandakan bagaimana uang (atau darah, 
dengan analogi Tahara) akan tumpah dan menyebar ke seluruh anatomi bangsa, sampai 
kembali ke Tengah. 

"Hal pertama, kita harus menyebarkan koin ke ujung jalan. Lebih banyak uang saku, lebih 
banyak pengeluaran. Lebih banyak pengeluaran, bisnis dan produksi yang lebih baik. " 
Penjelasan Tahara adalah kursus kilat sederhana di bidang ekonomi. 

Manusia tidak berdaya tanpa uang. Dan cukup uang untuk membeli hampir semua hal, 
yang mungkin membuat manusia menjadi spesies yang aneh di mata seluruh dunia hewan. 
Uang adalah perbedaan antara perut kenyang dan perut kosong. Padahal, uang berlebih 
memikat banyak orang untuk makan lebih banyak makanan mewah. Secara alami, 
beberapa akan menggunakan uang mereka untuk minum atau menginap di penginapan 
yang bagus. Orang lain akan memiliki pakaian baru yang disesuaikan atau sepatu baru 
berbatu. Uang akan memperkaya dan memperkuat berbagai industri, membuat petani dan 
pengrajin lebih kaya. Semakin banyak uang yang secara aktif beredar di seluruh negeri, 
semakin banyak orang akan tumbuh lebih kuat, kehidupan mereka lebih baik, dan semakin 
mereka akan menunjukkan dukungan kepada penguasa yang memberi mereka pengayaan 
itu. 

Dia dengan bijak memenuhi ceramah Tahara dengan diam, dan Yu mengikuti petunjuknya, 
memikirkan tentang pernyataan Raja Iblis untuk mengikuti jalan yang berlawanan dari 
Kekaisaran. Raja Iblis, di sisi lain, ingin menuntut Tahara memberitahunya bagaimana dia 
bisa berpikir sejauh ini. 

"Ingat apa yang kamu katakan padaku sebelumnya, Bos?" 
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(Datang lagi dari lapangan kiri ?! Apa yang dia bicarakan ?!) Raja Iblis berjuang dengan sia-
sia untuk mengingat percakapannya dengan Tahara yang cocok dengan topik saat ini. Jadi, 
dia hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 

"Bisnis tidak bisa hanya tentang menghasilkan uang untuk diri Anda sendiri. Ini tentang 
menyampaikan keuntungan kepada mitra Anda. Begitulah cara Anda membangun 
kepercayaan , kata Anda. " 

"Itu ... membawaku kembali." 

"Bisnis Anda untuk mengambil alih negara ini tidak bisa lebih baik. Secara pribadi, saya 
adalah penggemar berat kebijakan baru Anda, Chief. " 

(Mereka Anda kebijakan ...!) Tentu saja, Demon Lord kurang memiliki pandangan jauh ke 
depan untuk membangun rencana tersebut. Satu-satunya tujuan di benak Akira Ono adalah 
mendapatkan kembali semua fitur admin dan kendali atas dunia yang dia ciptakan. Sebagai 
seorang seniman berbakat yang unik, dia tidak memiliki satu tulang politik pun di 
tubuhnya. 

"Penonton mulai bergerak setelah menyaksikan kekuatan Anda, Pak Sekretaris." 

Raja Iblis berbalik untuk menemukan sekelompok orang berkerumun di sekitarnya dengan 
ekspresi bervariasi, mulai dari keterkejutan, rasa hormat, ketakutan, dan ketidakpastian, 
hingga harapan. Beberapa bahkan berlutut di depan "kuil emas". Para penasihatnya 
mengerutkan bibir, puas melihat bahwa rencana mereka akan lebih mudah dilaksanakan 
sekarang. 

(Hanya mendirikan pangkalan membuat cukup percikan ...) Bagi Raja Iblis, membangun 
pangkalan semudah bernapas, dan memegang item apa pun dari permainan itu datang 
secara alami seperti menggerakkan anggota tubuhnya. Namun, setiap gerakan yang dia 
lakukan dan setiap kata yang dia ucapkan telah dilihat sebagai skema politik jenius oleh 
para penasihatnya, dan disembah seperti dia melakukan mukjizat oleh orang-orang. (Tidak 
bisakah aku melakukan satu hal tanpa semua orang bertingkah seperti ...) Itu adalah situasi 
yang cukup menyedihkan bagi Raja Iblis, tetapi ini tidak akan menghentikannya untuk 
menyiapkan semua yang telah dia ciptakan, melukis seluruh dunia ini dengan naungannya 
sendiri. Meskipun dia tidak memiliki sedikit pun bakat untuk memerintah, dia tidak cukup 
pemaaf untuk tertidur di dunia orang lain. Tidak peduli apa yang dipikirkan atau dilihat 
orang lain tentang dirinya, pada akhirnya dia akan mengikuti nalurinya sendiri. 

"Mengapa Anda tidak memberi orang itu satu atau dua kata, Chief?" 

(Kamu kecil ...! Apa yang harus aku katakan ?!) Raja Iblis diam-diam panik, sebelum dengan 
cerdik melihat Luna di kerumunan, matanya berkilauan dengan pantulan dari kasino, Elang 
yang tidak bisa berkata-kata di sisinya. Dia berjalan ke arah Luna dan tersenyum padanya. 
"'Emas' adalah julukanmu, bukan?" 
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"Hah...? Y-Ya ... "jawab Luna. 

"Pangkalan ini akan menjadi kastil yang menjadi darinya." 

"Sebuah kastil ... menjadi milik ...?" 

Raja Iblis berjalan kembali ke kasino tanpa penjelasan dan berseru, "Tahara, sampai siap, 
kasino terbuka untuk karyawan saja." 

"Ya pak." 

(Aku akan menyerahkan sisanya kepada Luna,) Raja Iblis dengan senang hati memutuskan. 
(Bagaimanapun, dia wanita negeri ini! Ini semua adalah bagian dari pekerjaannya!) Dia 
berjalan pergi, dengan topeng khidmat menyembunyikan kepuasannya. Setelah Raja Iblis 
meninggalkan Luna dengan membereskan kekacauan yang dia buat, kerumunan itu 
meledak dalam kegembiraan. Sekarang sepertinya Raja Iblis telah membangun Kuil Emas 
hanya untuk Luna. 

"D-Dia membangun kuil ini ... keajaiban ini ... untuk Lady Luna ?!" 

"Raja Iblis dan Perawan Suci, ya ...?" 

"Lihatlah ukuran benda itu ... Dia menyebutnya sebagai hadiah ?!" 

Ini gila! 

Luna tertegun sesaat sebelum dirinya yang sebenarnya muncul, dipanggil oleh sorak-sorai 
penonton yang tercengang. Dia mengeluarkan scoff diri penting, sebelum mengisap 
dadanya dan dengan bangga menyatakan, "Itu benar, ini adalah saya kastil! Kamu lebih 
baik menyembahnya dari atas ke bawah! " 

Kerumunan itu menjawab, bersorak lebih keras. Mereka tidak melihat ada yang salah 
dengan klaim Luna saat mereka menatap kuil agung yang berkilauan di bawah sinar 
matahari. 

"L-Luna ... Apa kamu yakin bisa mengatakan hal seperti itu?" Elang berbisik, menarik 
lengan bajunya. 

Tentu saja, Luna tidak mempedulikannya. Bahkan, dia semakin melengkungkan 
punggungnya, didorong oleh reaksi kerumunan. "Aku akan menyediakan kamar, bahkan 
untuk pelayan sepertimu. Bersyukurlah untuk itu! " 

"Um, tidak, terima kasih. Tempat ini menakutkan ... " 

"Tunggu ... Apa maksudmu, 'menakutkan' ?! Ini istanaku! " 
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Saat Luna berteriak, obrolan di kerumunan semakin bertambah. Pertama air mancur besar, 
lalu tiba-tiba muncul hutan, dan sekarang kuil agung yang bersinar dengan sinar keemasan. 
Ini tampak seperti serangkaian mukjizat, yang hanya terekam dalam mitos. 

Sementara Raja Iblis telah melakukan ini dengan tidak lebih hati-hati daripada seolah-olah 
dia mendekorasi ulang sebuah ruangan, mereka akan diabadikan melalui orang-orang yang 
menyaksikannya. 
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Volume 6 Chapter 7 

Yuya Kondo 
Raja Iblis menuju ke kasino, siap memanggil penasihat berikutnya, agorafobia profesional. 
Dia tampak bersemangat untuk melihat ke dalam gedung itu saat berada di sana. Saat pintu 
otomatis bergeser terbuka, angin dingin masuk. 

"Tidak diperlukan listrik, seperti biasa ..." 

Sebagai fasilitas kelas atas, kasino itu mewah di dalam maupun di luar. Pintu masuk 
terbuka ke lobi yang sangat besar, menampilkan banyak lampu gantung emas yang 
menjuntai dari langit-langit dan air mancur dengan patung malaikat di tengah lobi. Melalui 
lobi berdiri pilar-pilar yang menyerupai kuil Yunani, masing-masing dihiasi dekorasi 
kristal. (Ini benar-benar di atas, jika saya sendiri yang mengatakannya ...) Langit-langit di 
atas berisi jendela kaca patri yang menggambarkan berbagai pemandangan, dan lantai di 
bawahnya dilapisi dengan karpet merah yang mengesankan; segala sesuatu tentang tempat 
ini memancarkan aura bahwa itu adalah tempat yang tepat bagi orang-orang penting untuk 
bermain-main dengan uang mereka. (Interior adalah satu hal, tetapi penyimpanan 
makanan adalah hal lain.) Dengan keakraban, Raja Iblis berjalan melalui pintu khusus 
karyawan, mengambil rute langsung ke tujuannya. 

Raja Iblis melemparkan pintu ke ruang penyimpanan terbuka dengan antisipasi, tapi 
segera tampak sedih. (Tidak bagus ... Itu hanya keluar sebagai dapur kosong.) Menurut 
pengaturan Kasino, seharusnya ada berbagai makanan di ruang penyimpanan, termasuk 
makanan lezat seperti buah-buahan eksotis dari seluruh dunia. Sayangnya, tidak ada satu 
kotak makanan pun yang terlihat. (Sialan ... Bagaimana dengan minuman keras ?!) Dia terus 
berjalan menyusuri aula ke gudang anggur dan datang ke sebuah ruangan yang penuh 
dengan rak dan rak anggur, sebagian besar ruang diisi dengan botol yang megah tidak 
kosong. Raja Iblis mengayunkan tinjunya ke udara. 

"Itu minumannya! Ini yang aku tunggu-tunggu! " Raja Iblis melangkah ke ruang bawah 
tanah dan berseri-seri saat dia melihat tong dengan berbagai ukuran yang berisi anggur, 
sake, dan shochu. Akhirnya, dia bisa menuangkan minuman untuk dirinya sendiri tanpa 
menghabiskan SP. (Ini barangnya! Kamu tidak bisa memiliki kasino tanpa minuman keras. 
Dan ... gadis-gadis bersetelan kelinci?) Raja Iblis terkekeh, mengingat komentar Tahara dan 
membayangkan Kelinci bekerja di kasino. Sungguh pemandangan yang indah untuk 
melihat kelinci berkeliaran di aula emas ini. (Sekarang ke ruang dingin ...) Dengan 
kepercayaan dirinya pulih, dia menuju ke ruang penyimpanan lain dan membuka pintu 
untuk menemukan deretan lemari es industri. "Di sini mereka! Di sini mereka! Hah ha ha! " 
Raja Iblis tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Kulkasnya penuh dengan bir, chuhais, 
highballs, dan pemburu, membuat tampilan yang mengesankan. Dia tidak bisa membantu 
tetapi meraih, mengambil sekaleng bir berlabel Bud Heavy. Hanya memegang kaleng itu 
membuatnya mengeluarkan air liur. "Saya akan menjadi pemilik seperti apa jika saya tidak 
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menguji rasa sebelum menyajikannya kepada tamu ...? Ooh-hoo! " Raja Iblis menelan 
semuanya. Sensasi yang renyah namun menyegarkan adalah yang sudah lama tidak dia 
rasakan. "Es dingin juga ... Itu bahannya!" Kemudian dia mengeluarkan sekaleng Byeneken, 
membukanya, dan membuang isinya ke tenggorokannya. "Ahh! Satu uji rasa tidak akan 
berhasil, tentu saja. Sebagai pemilik, saya harus bertanggung jawab penuh atas jaminan 
kualitas. " Dia melompat kegirangan seperti tikus dengan roda keju sebelum "menguji rasa" 
beberapa hal lagi yang dia ingat dari masa lalu yang indah, memastikan bahwa itu adalah 
kualitas sajian. Bahkan saat dia menikmati minuman sehari-hari yang impulsif ini, 

"Raja Iblis sedang minum lagi ..." 

"Wow!" Dia berbalik dan menemukan Tron melayang di udara, memberinya tatapan jorok. 
Dia berdehem untuk mencoba mendapatkan kembali otoritasnya. 

"Apakah Anda tidak melihat tanda 'khusus karyawan'?" Dia bertanya. 

"Saya M Ploy E juga. " 

Raja Iblis mengerang. "Oh, baiklah ..." 

"Baiklah," Tron tanpa ekspresi, dan Raja Iblis terkekeh pasrah. Tidak ada yang bisa 
membantah Tron dan mata istimewanya. "Aku juga ingin minum." 

"Seolah-olah, Nak. Selain itu, ini adalah pekerjaan penting yang disebut QA. Kasus terburuk, 
jika ada yang salah diberi label, media akan bersenang-senang dengannya, menodai nama 
kasino yang telah kami jalankan selama lima belas tahun. " 

"Saya tidak mengerti." 

"A-Ayo! Kami akan keluar dari sini. " 

"Ohhhh myyyy ..." 

Raja Iblis bergegas keluar dari ruangan dingin, membawa Tron di bawah lengannya. 
Melihat bagaimana dia sebenarnya tidak protes, Tron sepertinya ingin melihat lokasi lain di 
sekitar kasino. Untuk anak seperti dia, ruangan dingin hanyalah ruangan yang 
membosankan dengan deretan kotak perak yang aneh. (Kurasa aku akan melihatnya jika 
aku kembali ke lobi ...) Raja Iblis melewati lobi dan ke lantai kasino yang sebenarnya, diisi 
dengan peralatan modern dalam kondisi bersih. Selain staples kasino seperti poker, 
blackjack, bakarat, dan craps, di lantai dua terdapat keno dan mesin slot, sedangkan lantai 
tiga menampung hal-hal seperti Game of Life dan ruang pelarian. Ada banyak kesempatan 
bagi para tamu untuk menguji keberuntungan dan kecerdasan mereka. 

"Ikan ..." Tron, masih melayang di udara, menempel di dinding transparan raksasa yang 
menampung akuarium besar. "Belum pernah melihat ikan secantik itu," gumamnya. 
"Mereka menggemaskan." 
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"Mereka bagus, kurasa ..." Raja Iblis tidak memiliki keinginan pribadi untuk memelihara 
ikan. Dia hanya ingin memberikan sedikit sesuatu untuk meredakan ketegangan di lantai 
kasino yang kejam. Tangki akuarium berisi berbagai vegetasi serta kincir air, gua, dan 
bebatuan berlumut yang membingkai ikan yang berenang dengan senang hati. Diterangi 
oleh pencahayaan lembut dari lantai kasino, tangki itu sendiri bisa disebut kerajaan di 
bawah air. 

"Luar biasa. Ini lengkapnya , "kata Tron, masih menempel di dinding tangki. 

Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi merasa seperti dia telah membawa seorang anak ke 
akuarium. (Saya pernah mendengar bahwa praktik memelihara ikan tropis di rumah telah 
ada sejak abad ke -19 ...) Dia ingin memberinya beberapa informasi tentang ikan tropis, 
tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Ikan adalah makanannya, 
semua hal dipertimbangkan. Semakin dia mencoba memikirkan sesuatu untuk dikatakan, 
semakin pikirannya dipenuhi oleh fillet sashimi dan ikan bakar. (Sekarang aku mulai lapar 
... Tuna, salmon, sea bream, yellowtail, amberjack, flounder ... Aku hampir tidak bisa 
mendapatkan sashimi di sekitar sini.) Otak Raja Iblis sekarang dipenuhi oleh berbagai 
pikiran ikan, semuanya fillet nikmat dan disajikan mentah. Ikan tropis, sebaliknya, masih di 
luar nilai gajinya. 

"Jika Anda ingin melihat sesuatu yang indah, lihat ke atas," tunjuknya. 

"Naik...?" Tron mendongak untuk melihat langit-langit yang memiliki proyeksi planetarium 
biasa di atasnya. Baginya, itu adalah bagian dari alam semesta itu sendiri, diam-diam 
berkelap-kelip di atas. "Luar biasa ... Ini seperti aku dalam mimpi." 

"Anda kadang-kadang akan melihat bintang jatuh atau aurora borealis. Beberapa pemain 
yakin bahwa melihat bintang jatuh akan meningkatkan peluang mereka. " Raja Iblis 
terkekeh pada pemikiran nostalgia. 

Tron melayang dan memeluk lengannya. "Saya ingin tinggal di sini. Berkilau dengan Aku! " 

Raja Iblis menyeringai. Meskipun kemewahan tempat itu mungkin menarik, dia yakin tidak 
ada tempat yang kurang santai. "Ini adalah lantai kasino, jadi kamu tidak bisa tinggal di sini. 
Saya berencana untuk memesan 13 th lantai untuk para tamu. Pilih ruangan mana saja 
yang Anda inginkan dari sana. " 

"Sebuah kamar untukku ... aku akan tinggal dengan Aku." 

13 th lantai terdiri dari suite besar, salah satu dari mereka dijuluki Royal Suite, yang 
Demon Lord diharapkan entah bagaimana diklaim oleh Luna. 

"Aku baru saja memberi Aku Sarang Rahasia beberapa hari yang lalu ... Itu mungkin lebih 
sesuai dengan keinginanmu, sebenarnya." 

Rahasia ... Sarang? 
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Raja Iblis berpikir bahwa pangkalan itu mungkin memberikan rasa aman kepada Tron, 
yang telah diburu karena menjadi seorang Firebrand. Dia tidak bisa membantu tetapi 
mengingat senyum berseri di wajah Olgan saat dia dibebaskan dari ancaman pengejaran. 

"Apakah kamu ingin tanduk ...?" Kata-kata itu telah keluar dari bibirnya sebelum dia 
menyadarinya. Setelah melihat betapa berartinya mereka bagi Olgan, dia ingin tahu apa 
artinya bagi Tron. 

"Saya tidak menginginkan mereka. Saya hanya ingin menjalani sisa hidup saya di desa ini 
dengan semua orang. " 

"Saya melihat..." 

Olgan merindukan dan berjuang untuk hidup, sementara Tron hanya menginginkan 
kehidupan yang tenang. Itu entah bagaimana masuk akal bagi Raja Iblis. 

"Tapi aku memang punya keinginan," Tron mengakui. 

"Oh? Mengapa kamu tidak memberitahuku? " Raja Iblis bertanya, menyalakan sebatang 
rokok. Dia belum pernah mendengar Tron menyebutkan hal seperti ini sebelumnya. 

"Saya ingin menikahi Zero." 

Raja Iblis mulai terbatuk-batuk. Situasinya tampak sangat mirip dengan ketika Olgan 
bertanya apakah dia menginginkan anak. "Pikirkan tentang perbedaan usia," katanya 
dengan susah payah. "Ngomong-ngomong, berapa umurmu?" 

"Saya tidak tahu. Saya terlalu sibuk untuk menghitung. " 

"Aku tahu itu tidak mudah ..." Dengan sopan, Raja Iblis tidak menanyakan lebih detail, 
karena dia sudah tahu bahwa dia dianiaya oleh manusia dan Hellions sebelum akhirnya 
berakhir dengan para pemuja setan. "Katakanlah kamu tiga belas tahun. Seumuran dengan 
Aku, jadi lebih mudah untuk diingat. " 

Meski berani mendikte usia orang lain, Tron balas menatapnya dengan mata terbelalak, 
tersenyum. "Sama seperti Aku? Saya suka itu." 

"Jadi sudah diputuskan bahwa kamu berusia di bawah enam belas tahun. Tak satu pun dari 
pernikahan itu omong kosong, "kata Raja Iblis dan kemudian berbalik ke lift. 

Tron mencengkeram lengan bajunya, menghentikan langkahnya. "Raja Iblis," panggilnya. 
"Kamu tidak lolos semudah itu." 

Dunia ini tidak memiliki batasan usia, secara budaya atau hukum, dalam hal pernikahan. 
Faktanya, banyak bangsawan dijodohkan untuk menikahi seseorang pada hari kelahiran 
mereka. Itu adalah norma pernikahan yang akan digunakan sebagai alat politik, terlepas 
dari bagaimana perasaan peserta yang sebenarnya. Bahkan mereka yang lahir dari 
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keluarga miskin pun dikirim atau dijual ke tempat-tempat yang membutuhkan tenaga kerja 
murah. 

"Jangan lari, Raja Iblis. Beri aku jawaban. " 

"Lepaskan saya! Kami pergi ke atas! " Meraih Tron di bawah lengannya, Raja Iblis bergegas 
ke lift silinder yang cocok dengan gaya kasino. Tombol nomor 1 hingga 13 berbaris di salah 
satu dinding, tetapi Raja Iblis meletakkan jari telunjuknya pada pemindai sidik jari di 
atasnya. Begitu dia melakukannya, lift mulai bergerak. 

"Itu mengambang ... Naik." 

"Kamu tahu bagaimana mereka menggunakan tali dan roda untuk mengangkat barang-
barang berat? Alat ini melakukannya secara otomatis. " 

Sejarah lift berasal lebih jauh dari yang disadari kebanyakan orang. Menurut sejarah, 
Kaisar Romawi Nero menempatkan tiga di antaranya di istananya. Tentu saja, itu agak 
berbeda dari iterasi modern dalam arti dioperasikan oleh tenaga kerja. 

"Kamu selalu membuat hal-hal luar biasa," kata Tron. 

"Yang menakjubkan bagiku adalah kamu bisa melayang di udara semau kamu ..." Raja Iblis 
mengakui. Sementara manusia telah berevolusi melalui teknologi, langit tetap tak 
terkalahkan. Terlepas dari berapa banyak mesin yang diciptakan manusia untuk terbang, 
mereka tetap tidak mampu terbang sendiri. Burung sembarangan bisa melakukannya 
dengan mudah, tapi tidak untuk manusia. (Mungkin manusia adalah makhluk yang 
sayapnya dirampas oleh suatu kekuatan ...) Pikiran sekilas ini ternyata sangat penting, 
entah bagaimana. Saat Raja Iblis mulai mengembangkan ide itu di kepalanya, pintu lift 
terbuka dengan suara keras. 

Tron dengan gelisah melayang keluar dari lift dan masuk ke penthouse, bahkan lebih 
mewah daripada kasino di bawah. Salah satu dindingnya dilengkapi dengan jendela 
setinggi langit-langit, memberikan pemandangan dunia di bawah. Hanya layar dengan 
berbagai ukuran yang berada di luar jendela, tanpa ada yang menghalangi pandangan 
mereka. Tron melayang dan menunjuk ke atas. 

"Lihat, Raja Iblis! Kami sangat dekat dengan langit! " 

"Dekat dengan langit, ya...? Cara yang menarik untuk menggambarkannya. " Raja Iblis 
menatap langit biru yang mencolok, awan dengan malas berenang di atasnya. Setelah 
menonton akuarium di lantai bawah, bahkan awan entah bagaimana tampak seperti ikan. 

"Saya bisa melihat seluruh dunia," kata Tron. 

"Tidak ada apa-apa selain gurun sejauh mata memandang ... Las Vegas yang asli juga 
berada di tengah gurun, tapi ini adalah sesuatu yang lain ..." 
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Meskipun angin sepoi-sepoi menyegarkan di atap, pemandangan itu benar-benar kering. 
Namun, Tron sepertinya melihat sesuatu yang indah di hadapannya. "Saya ingin 
menunjukkan ini ke Zero." 

"Jika dia muncul di sini, dia hanya akan berlarian dengan sepedanya." Di saat yang sama, 
berlarian di hamparan kosong dengan sepeda motor terdengar luar biasa. Tidak ada polisi, 
batas kecepatan, atau bahkan tanda berhenti. "Asal tahu saja, dia bukan pahlawan. 
Faktanya, dia adalah bosozoku dari masa lalu. Dia berlawanan dengan hukum dan 
ketertiban. " 

Tron hanya memiringkan kepalanya. Dia sepertinya melihat bahwa Raja Iblis tidak percaya 
apa yang dia katakan, jauh di lubuk hatinya. "Nol adalah penggambaran siapa yang Anda 
inginkan, Raja Iblis ..." 

"Tidak...! Aku baru saja mengambil ide pahlawan sederhana yang akan dipikirkan oleh anak 
mana pun ... Men-tweaknya untuk tertawa, dan tentu saja, aku membuatnya sesekali hebat 
tapi --- Tunggu, apa yang kita bicarakan sekarang ?! " Raja Iblis dengan kesal menghisap 
rokoknya, berbalik. 

Tron terkikik melihat reaksinya. "Zero adalah kekasihku. Raja Iblis adalah ayah gula saya. " 

"Jangan pernah mengatakan itu lagi!" protes Raja Iblis. Dia lebih terlihat seperti penculik 
sekarang, berdiri di samping Tron. "Dengarkan aku. Aku punya pekerjaan yang harus 
dilakukan ... Bermainlah dengan Aku, bukan? " 

"Baik. Sampai jumpa ... malam ini . " 

Raja Iblis mengerang. Setiap kali dia kembali ke desa, dia biasanya tidur di antara Aku dan 
Tron. Dia bahkan belum menikah, dan dia merasa seperti seorang ayah dengan dua anak. 
"Aku akan memberitahumu bagaimana menggunakan elevator ..." katanya, tapi itu benar-
benar hanya menekan sebuah tombol. 

Tron menghilang di balik pintu yang menutup, tangan mungilnya melambai pada Raja Iblis. 
Dia melihat pintu tertutup dan lift turun sebelum mengembuskan asap besar dan 
melemparkan rokok ke asbak portabelnya. 

"Tidak menyangka ... sebaiknya aku mulai." 

Saat dia bersiap untuk memanggil penasihat baru, Raja Iblis memakai sedikit ekspresi 
serius. Kali ini, pikirannya tertuju pada Yuya Kondo, yang memiliki mata dengan 
kemampuan khusus. Kekuatan optikal-sentrisnya melibatkan penglihatan 360 derajat, 
melihat pemandangan luas, firasat singkat, dan bahkan mencuri penglihatan musuhnya. 
Karena kekuatannya, tidak ada pemain yang bisa menghindari serangan Kondo. Begitu 
mereka menusuk beruang khusus ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersiap 
menghadapi tembakan balasan yang membakar. Secara alami, Kondo sebagian besar 
diabaikan selama sebagian besar pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di Kastil 
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Tanpa Tidur. Dia tidak pernah memulai serangan, dan tetap di kamarnya selama tidak ada 
pemain yang memprovokasi dia. Dengan kata lain, berkelahi dengan Kondo akan memiliki 
semua kontra dan tidak ada pro. 

(Kondo ...) Raja Iblis ingin mengeluh pada daftar penasehatnya saat ini: seorang jenius yang 
terobsesi dengan seorang adik perempuan, seorang dokter yang keluar dari pembedahan, 
hulu ledak seorang wanita yang tidak dapat dikendalikan, dan sekarang seorang pertapa. 
Bahkan seseorang dengan kepercayaan manajerial yang jauh lebih dari Raja Iblis akan 
tersiksa. (Mengapa saya harus membuat semua penasihat menjadi sangat konyol ...?) 
Meratap seperti yang dia lakukan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Iblis tidak memiliki 
siapa pun selain dirinya sendiri untuk disalahkan, karena dia hanya merasakan akibat dari 
meludah ke atas di langit. (Bagaimanapun, dia akan menjadi orang yang menjaga desa tetap 
aman. Ayo, Kondo ...) Setelah menghirup dan menghembuskan napas dalam-dalam, dia 
membuka Layar Admin, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pemanggilan telah 
dimulai. 

"Kondo, kemari ke hadapanku ...!" Dengan isyarat ini, dua bola cahaya hitam dan putih 
masing-masing muncul di hadapannya. Ketika mereka bergabung menjadi satu ... itu 
berubah menjadi anak laki-laki. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tunggu, dimana aku ...? Ahhh! Pak Sekretaris! " 

"Mm. Terimakasih telah datang." 

"A-Apa yang bisa aku ...? A-Apa aku melakukan sesuatu untuk membuatmu marah ...? " 

(Dia gagap ...) Raja Iblis memperhatikan bahwa Kondo lebih gugup daripada yang dia 
rancang, dan sangat gelisah. Kondo hanya sesekali berbicara dengan penasehat muda 
lainnya, dan jarang bercakap-cakap dengan siapa pun kecuali Kato. Kecemasan sosialnya 
bukanlah lelucon. Aman untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa selain 
ketakutan pada Raja Iblis Kekaisaran, dan lebih buruk lagi, bosnya. 

"A-D-Dimana aku ...? Kenapa kamu membawaku ke sini ...? " Kaki Kondo bergetar seperti 
rusa yang baru lahir, menyebabkan tubuhnya bergetar seperti sedang mengalami gempa 
bumi pribadi. Raja Iblis, hanya berdiri di hadapannya, tampak seperti Yama, penguasa 
dunia bawah Hindu dan Buddha, yang ditugaskan untuk menghukum terkutuk. 

"Tenanglah, Kondo. Hanya kamu dan aku di sini. " 

"I-Itulah kenapa aku panik! Ahhhh! " 

(Betapa tidak sopannya Anda ...?!) Raja Iblis terguncang melihat betapa ketakutannya 
Kondo hanya dengan melihatnya, tetapi berhasil mempertahankan sikap yang bermartabat. 
Dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Kondo, mengintip ke wajahnya, yang 
hampir terlalu cantik untuk menjadi maskulin. 

"Aku tidak memanggilmu ke sini untuk meneriakimu," bisik Raja Iblis. "Saya membutuhkan 
bantuan Anda. Itulah mengapa kamu di sini. " 

Kondo menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, hampir menangis. 

"Tidak ada yang perlu ditakuti ... Mengerti?" 

"Y-Ya, Pak ..." Sesuatu terjadi di dalam Kondo yang menghentikan guncangannya. Sebagai 
gantinya, pipinya sekarang memerah. Entah dia memerah karena lega atau malu, bocah itu 
akhirnya cukup tenang untuk mengadakan percakapan. 

"Aku memanggilmu ke sini, Kondo, karena ..." Raja Iblis melanjutkan dengan meringkas apa 
yang telah terjadi padanya sejauh ini. Karena ini adalah penceritaannya yang keempat, 
kisah itu tampak lebih halus. Dikombinasikan dengan disposisi Kondo untuk genre fantasi, 
dia tampaknya menerima kenyataan barunya lebih lancar daripada yang dimiliki penasihat 
sebelumnya dari Raja Iblis. Tentu saja, dia membuat beberapa asumsi yang tidak beralasan 
di sepanjang jalan. 

"K-Maksudmu kamu telah dipanggil melintasi dunia ini ...?" kata Kondo, "Sebagai tiran iblis, 
kaisar Neraka, atau binatang buas genosida ..." 
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"I-Itu mungkin bukan cara yang saya katakan ..." 

"Aku tahu jika kau pernah dipanggil ke dunia lain, Tuan Sekretaris, kau akan menjadi raja 
iblis! Memusnahkan satu atau dua dunia dengan jentikan jari Anda, memperbudak seluruh 
populasi wanita untuk menciptakan harem di seluruh dunia, mengalahkan seorang 
pahlawan wanita dan membuatnya memohon belas kasihan ... " 

"Tidak ada rencana seperti itu dalam agenda, seperti sekarang ..." Raja Iblis mulai merasa 
pusing dengan tuduhan yang dilemparkan Kondo padanya dengan polos. Sebagai seorang 
geek yang hebat, Kondo hampir tidak pernah terlibat dalam percakapan yang tidak dia 
minati, tetapi menjadi sangat cerewet ketika membicarakan topik percakapan di ruang 
kemudi. 

"Saya pikir Anda bisa membangun dunia yang lebih jahat dari pada game hardcore 
manapun di luar sana, Mister Secretary! Kamu akan berperang melawan dewa, 
menelanjangi dewi dan melemparkan mereka ke orc dan goblin, dengan gila terkekeh saat 
kamu mencemari setiap perawan di dunia, dan belum lagi--- " 

"Tenanglah, Kondo." 

"Agh!" 

Suara dalam Raja Iblis menghantam Kondo, terus menerus. Hanya itu yang diperlukan 
untuk menghancurkan tulang di kakinya, menyebabkan bocah itu jatuh ke tanah. Dia tidak 
punya masalah mengadakan percakapan ketika datang ke dunia fiksi, membuatnya banyak 
bicara menyedihkan. 

"A-aku minta maaf ..." katanya malu-malu. "Salah satu novel ringan yang saya suka 
berbunyi seperti itu. Kebanyakan protagonis ditabrak oleh truk sebelum mereka terlahir 
kembali. Jika itu Anda, Tuan Sekretaris, saya pikir Anda akan meledakkan truk hingga 
berkeping-keping sebelum mencabik-cabik pengemudi dan menggunakan tengkoraknya 
sebagai piala. " 

"Menurutmu orang macam apa aku ini ...?" 

"Ada peningkatan tren 'ditikam di gang' akhir-akhir ini, tetapi Anda akan melakukan lebih 
dari sekadar membunuh perampok, pertama dengan meledakkan seluruh kota dari peta. 
Jika Anda dipanggil oleh seorang dewi, saya merasa seperti Anda sudah tidur nya dalam 
hitungan detik. Terlebih lagi, Anda akan menjejali Dewi dengan benih Anda yang dijamin 
akan diinsemkan--- " 

"Tenanglah, Kondo." 

"Agh! Maafkan saya! Tolong jangan marah padaku ...! " 

Raja Iblis menutupi wajahnya, seolah-olah percakapan berulang itu menyebabkan migrain. 
Rupanya, Kondo hampir lebih takut padanya daripada dia adalah penguasa dunia bawah. 
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"Dengarkan baik-baik. Ini adalah dunia yang berbeda dari yang dulu kita masuki, "Raja Iblis 
memperingatkan. "Secara alami, kami akan bertindak dan berperilaku berbeda." 

"Y-Ya, Pak ..." 

"Dunia yang berbeda, kehidupan yang berbeda. Anda mengerti, bukan? " 

"Saya pikir, saya ... mengerti." 

Raja Iblis, puas dengan jawabannya, mengulurkan tangan ke Kondo, yang masih duduk di 
tanah. Jika mereka terus seperti ini, itu akan menjadi malam tiba sebelum mereka keluar 
dari sana. 

Bahkan setelah mengangkatnya, Kondo menatap Raja Iblis, mendongak dari wajahnya yang 
tertunduk. 

"Apa masalahnya?" 

"T-Tidak ada ... Hanya saja, kamu benar-benar terlihat ... berbeda ... Aku masih ketakutan, 
tapi ..." 

"Hm ..." Raja Iblis akan merasa sedikit sedih karena penasehat ciptaannya sendiri tetap 
takut padanya. Terlebih lagi, tidak seperti Tahara dan Yu, Kondo baru berusia enam belas 
tahun. "Kekaisaran, fondasi dan sumber kekuatan kita, tidak ada di dunia ini. Dalam arti 
tertentu, kami adalah perahu yang hanyut tanpa armada. " 

"Sebuah perahu...?" Kondo terkejut, untuk sedikitnya. Dia hanya pernah mengetahui 
anggota Departemen Manajemen Kebahagiaan Warga secara diam-diam, tetapi secara 
harfiah, menguasai dunia. Memiliki pemimpin mereka, Raja Iblis Kekaisaran, menyebut 
mereka sebagai sesuatu yang sangat kecil adalah kontras yang mencolok. 

Setelah memberi bocah itu pemeriksaan kenyataan, Raja Iblis menyalakan rokok saat dia 
menatap ke cakrawala. "Betul sekali. Satu-satunya kekuatan yang kita miliki untuk 
memupuk masa depan kita adalah persatuan kita. Jadi, saya ingin Anda tidak takut. 
Percayalah kepadaku. Mengandalkan saya. Dengan cara yang sama, aku akan 
mengandalkanmu. " 

"K-Anda akan mengandalkan saya, Pak Sekretaris ...?" 

"Memang, aku akan." Raja Iblis tersenyum penuh arti. 

Setelah beberapa saat, Kondo balas berseri-seri padanya. Saat itu, Kondo berguncang 
dengan keras. "Wow...! Sesuatu membuatku bersemangat! " 

"Apa yang kamu bicarakan...?" 
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"B-Benarkah! Sesuatu merangsang -Agh! Itu dia lagi! " Tubuh Kondo ditembus dengan 
gembira, dipercaya oleh penciptanya yang mahakuasa. Dia melompat ke udara karena 
sensasi yang hanya bisa dideskripsikan sebagai menggetarkan. Terlepas dari sentimen 
yang hampir menyentuh, Kondo bereaksi seperti minat cinta dalam video game X-rated 
yang sedang mengendalikan vibratornya dari jarak jauh. 

"Bagaimanapun, aku akan mengantarmu berkeliling desa dan mengenalkanmu pada 
beberapa orang. Anda akan bekerja di bawah Tahara ke depan. " 

"Y-Ya, Pak ..." 

"Saya telah membangun Resor Mata Air Panas di desa ini. Mengapa Anda tidak bergabung 
dengan saya untuk berendam malam ini? " 

"Wohoah! Zap lagi! " 

"Tenang, Kondo ..." 

Eek! 

Penasihat lain memanggil, lingkaran percakapan aneh lainnya. Sekarang dia memiliki 
empat dari delapan penasihatnya dari Kekaisaran, Raja Iblis akhirnya memiliki setengah 
dari kekuatan penuhnya berkumpul kembali. (Saya membutuhkan banyak uang tunai dan 
lebih banyak aktivitas di dalam wilayah untuk membuka lebih banyak fitur ... Yang berarti 
saya akan membutuhkan banyak pekerja dan pedagang selain lebih banyak penduduk desa. 
Lalu, tentu saja, ada SP .) Dia kekurangan dalam semua hal, membuatnya tidak punya 
pilihan selain melanjutkan seperti raksasa serakah. Terlepas dari niatnya, perang sudah 
dimulai. 

Yuya Kondo 

Ras: Manusia -- Usia: 16 

 

 Senjata Moonstriker 

Busur indah yang selalu disimpan Kondo padanya. Dikombinasikan dengan keahliannya, 
itu bisa melepaskan serangan yang luar biasa. Memegang panah tak terbatas. 

 Baju Armor Street 

Sebagai seseorang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya, dia tidak 
memakai baju besi yang tepat. Keterampilannya melindunginya lebih dari cukup. Daya 
tahan tak terbatas. 
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 Item Realm of Fiction 

Kondo membawa anime, manga, novel ringan, dan video game dari berbagai budaya dan 
periode waktu. Mereka sama sekali tidak berpengaruh dalam game, tapi di dunia ini ... 

 

Level: 1 -- HP: 3000/3000 -- Stamina: 600/600 -- Serangan: 40 (+50) -- Pertahanan: 25 
(+5) -- Keluwesan: 20 -- MP: 0 -- Pertahanan Sihir: 0 

Keterampilan yang Diperlengkapi: Pertama: Serangan Kejutan Kedua: Tarian Petal Ketiga: 
Serangan Squall 

Keterampilan Bertempur : Raze, Hammer Smash, Forceful, Vigorous, Deadly Poison, 
Paralysis, Doom Fire, Avenger, Counter, Self-Preservation, Storm Blow 

Keterampilan Bertahan Hidup: Nonaktifkan Perangkap, Pulihkan, Hawkeye, 
Persahabatan, Pelarian, Penglihatan Harimau, Warisan, Catatan Bunuh Diri, 
Pembunuhan-Bunuh Diri, Penghancuran Diri 

Kemampuan Khusus: Panorama-Vision, Eye Jack, Pembela Hukum ,? 
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Volume 6 Chapter 8 

Ayo mulai permainan 
Buruh turun dari gerbong demi gerbong di bawah langit menjelang fajar. Mereka memulai 
perjalanan mereka dari kota-kota tetangga pada tengah malam, tidur di jalan. Kekurangan 
perumahan di desa Rabbi adalah salah satu masalah yang paling mendesak. 

"Sudah di sini ...?" salah satu pekerja menguap. 

"Waktunya membuat beberapa mon --- Apa itu ?!" 

"Apa pun itu, masih terlalu pagi bagimu untuk --- Whaaaaat ?!" 

Saat mereka turun dari gerbong mereka, mereka masing-masing berteriak kaget saat 
melihat Kasino. Terlebih lagi, bahkan ada sepetak hutan yang sebelumnya tidak ada. 

"Apa yang saya lihat ?!" 

"Ini --- Ini emas yang berkilauan ..." 

"Sebelumnya tidak ada hutan di sini, kan ...? Apa yang telah terjadi?!" 

Para pekerja yang tinggal di desa itu tertawa. Mereka, juga, menatap dengan tidak percaya 
ketika benda-benda ini pertama kali dibangun. 

"Oh itu benar. Kalian tidak ada di sini. " 

"Sayang sekali. Anda melewatkan keajaiban . Berapa banyak kesempatan yang Anda 
dapatkan dalam hidup Anda untuk menyaksikan salah satu dari itu ...? " 

Mereka rupanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan setelah menyaksikan 
sesuatu yang menyerupai adegan dari mitologi. 

"Raja Iblis telah kembali ke desa ..." 

"Raja Iblis? T-Tunggu sebentar! Itu nama panggilan atau semacamnya, kan ?! " 

"Tidak, aku pernah mendengar bahwa dia membantai monster gila di utara." 

"Apa ada air mancur di sana sebelumnya ?!" 

"Tutup jebakanmu dan pergi ke sini!" seorang mandor berteriak. 

Hari mereka dimulai dengan angin puyuh rumor. 
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Kondo yang baru dipanggil juga ada di sana, memberi para petualang perintah mereka 
dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dia ditugaskan untuk mengawasi sekeliling desa, dan 
telah diberi pejuang yang lebih kompeten untuk bekerja untuknya. 

"Inilah rute kami hari ini. Awasi, terutama siapa saja yang mencoba pergi dengan air atau 
garam... "Kondo bergumam dengan malas, matanya tertuju pada selembar kertas di 
tangannya. Ini masih merupakan peningkatan besar di pihaknya sejak beberapa hari 
pertamanya menjadi sangat gelisah dan berbicara dalam volume yang hampir tidak 
terdengar. (Ugh, aku ingin kembali ke kamarku, sudah ... Udara segar membunuhku ...) 
Sejak pemanggilannya, Kondo memiliki waktu yang penting, untuk sedikitnya. Cukup 
menyakitkan dia harus berinteraksi dengan orang lain, apalagi melakukan beberapa 
perkenalan, yang benar-benar menyiksa. Lebih buruk lagi, Tahara telah memerintahkannya 
untuk memimpin tim keamanan desa. Tahara mengartikan ini sebagai bentuk terapi kejut 
untuk kecemasan sosial Kondo, tetapi Kondo tidak menerimanya dengan baik. (Keamanan, 
pantatku ... Aku memahami keseluruhan tempat ini dalam sepuluh detik. Dan berpatroli di 
sekeliling dengan berjalan kaki ? Apa, apakah kita di Zaman Batu? Tahara perlu 
mempelajari satu atau dua hal tentang efisiensi ...) Melanjutkan untuk diam-diam 
mengutuk kesulitannya saat ini, Kondo menyalakan pemutar kaset portabelnya, jelas ingin 
menyelesaikan ini. 

Berbeda dengan suasana hati Kondo, melodi ceria dan suara ceria terdengar dari pemutar 
kaset. "Latihan pagi untuk Kekaisaran, Jilid Satu. Ambil tangan itu dan rentangkan ke langit 
... " 

Para pekerja awalnya terpesona dengan musik yang berasal dari kotak kecil ini, tetapi 
mereka menjadi terbiasa dengan cepat, sama seperti mereka memiliki tata letak baru desa, 
hanya memahami perangkat sebagai semacam benda ajaib. (Ugh ... aku akan sedikitlebih 
termotivasi jika ini adalah salah satu pengisi suara favorit saya ...) Kondo mengulurkan 
tangannya, terlihat seperti dia sepenuh hati tidak bisa diganggu. Ini adalah rutinitas 
peregangan pagi yang khas, praktik yang cukup populer di kalangan tempat kerja Jepang. 
Tahara bersikeras menerapkan ini, mungkin dalam upaya untuk mengekang gaya hidup 
memanjakan Kondo. Para petualang mengikuti jejak Kondo. Anehnya, rutinitas pagi ini 
ternyata diterima dengan baik oleh mereka. Bagi mereka yang bisa kehilangan karier 
karena cedera tunggal, pemanasan otot secara menyeluruh di pagi hari pasti sepadan 
dengan investasi sepuluh menit sehari. Bahkan, para pengrajin pun ikut bergabung dalam 
kelompok tersebut. Menjelang akhir latihan, para anggota Pasukan Pertahanan Desa mulai 
bekerja sesuai perintah mereka. 

"Jadi, kaulah pemimpin mereka ... Bagaimana anak laki-laki cantik sepertimu mendapatkan 
pekerjaan itu?" Seorang prajurit wanita mendekati Kondo, menjilat bibirnya dan 
mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Petualang harus menonjol, di atas segalanya, 
dengan cara apa pun yang diperlukan, apakah itu dalam penampilan, moniker, sikap, atau 
sandiwara. Dia dengan bangga menggunakan sosoknya untuk keuntungannya. 
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Namun, reaksi Kondo tidak berenergi seperti yang dia harapkan. "A-Maafkan aku ... Aku 
tidak ingin berurusan dengan wanita sejati." 

"Anda yakin mereka nyata. Kamu mau nongkrong nanti? " 

"A-Aku menikah dengan jiwa dan raga Ikazucchini-chan dari Battleship Collection. 
Bagaimana jika dia mengira aku selingkuh? " 

"Menikah dengan zucchini ?! Anda melakukan Trance di siang hari bolong? " 

"Realitas adalah semua bohong ... Mengapa mereka tidak meninggalkanku sendiri ...?" 
Kondo meludah, dan wanita itu pergi, menyerah karena ada hubungannya dengan dia. 
Kondo berpura-pura muntah sebelum memproduksi konsol video game portabelnya. 

Kamu selalu bekerja keras, Yuya! Tapi jangan takut bersandar padaku, oke? 

"T-Terima kasih ... Ikazucchini-chan. Tapi aku orangnya, jadi aku harus melangkah. " 

Saya sangat bangga padamu! Tapi kamu harus memberitahuku saat kamu lelah! 

"Tentu saja...! Hee hee hee ... " 

Menonton Kondo terlibat dalam percakapan manis yang manis dengan video game, Tahara 
tidak bisa menahan tatap muka. Terapi kejutnya mungkin telah menembak Kondo ke arah 
yang berlawanan. 

"Hei, Kondo, kenapa kamu tidak menyingkirkan Gaming Boy dan memberikan kesempatan 
kepada daging dan darahnya?" 

" Bocah Gaming ...? Anda tinggal di dekade berapa? Selain itu, saya memiliki banyak gadis 
yang saya nikahi secara percobaan. " 

"Aku tidak ingin tahu 'pernikahan' seperti apa yang kamu miliki, tapi jika kamu tidak 
menyadarinya, kita berada di dunia di mana Kekaisaran tidak ada. Lihat saja kenyataan ini. 
Pada orang sungguhan. " 

"L-Lalu kenapa kamu tidak memberi wanita yang bukan adikmu kesempatan?" 

"Apa yang kamu katakan ?! Bagaimana aku bisa berpaling dari malaikat terhebat dari 
semuanya yaitu Manami ?! Halo?! Apakah ada orang dirumah?!" 

"Th-satunya nyata malaikat di sini adalah Shigrey dari SM ...!" 

"Hah...?! Kamu ingin mengatakan itu lagi ?! " 
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Raja Iblis menghela nafas panjang, tidak sengaja mendengar ini dalam perjalanan pulang 
dengan Aku setelah merelokasi Sarang Rahasia ke Hutan Pemulihan. Hutan itu tampak 
kurang mencolok dari lokasi sebelumnya. 

Aku sepertinya ragu-ragu tentang bagaimana memproses pertengkaran antara Tahara dan 
Kondo. "K-Karyawanmu ... um, sangat unik, bukan, Tuan Raja Iblis ...?" 

"Mereka memiliki kemampuan yang hebat, percaya atau tidak. Adapun karakter mereka ... 
"Raja Iblis terdiam. 

Dia kembali ke kantornya di Resort, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang telah 
memotivasi dia untuk merancang karakternya dengan kepribadian yang begitu ekstrim. 
Rasa penyesalan ini sudah lama tertunda. 

(Ugh. Aku mencoba membuatnya berkesan pada saat itu, tapi sekarang mereka terlalu 
berkesan ...!) Raja Iblis jatuh ke kursi mejanya, terlihat dan merasa lelah. Sementara itu, 
Aku melompat ke lutut Raja Iblis seolah dia ada di rumah. 

"Oh, aku telah memperhatikan bahwa lebih banyak orang memanggilmu Malaikat Jatuh," 
Aku mencatat dengan riang. 

Bayangan di wajah Raja Iblis, bagaimanapun, tidak terangkat. "Malaikat Jatuh, huh ...?" Dia 
masih tidak bisa menebak apakah rumor itu akan menguntungkan atau merugikan mereka. 
Sebagai seseorang yang tidak pernah tertarik pada agama, dia hampir tidak memiliki 
pengetahuan tentang mitologi Barat. Pada akhirnya, dia tidak tahu apa-apa tentang Lucifer 
ini. (Pergi untuk menunjukkan rasa hormat orang-orang di negara ini terhadap malaikat, 
saya kira. Bahkan yang jatuh.) Tulang punggung Holylight adalah penyembahannya 
terhadap malaikat. Kadang-kadang, keyakinan itu dianggap lebih tinggi daripada hukum 
sekuler atau kontrak sosial. Dia mengira orang-orang akan takut dan membenci Malaikat 
Jatuh, tetapi orang-orang telah menerimanya dengan kehangatan yang mengejutkan. (Saya 
bahkan akan mengatakan mereka mengharapkan sesuatu dari saya ... ) Mungkin reaksi 
mereka berakar pada kenyataan bahwa pemuliaan dan pengabdian mereka tidak pernah 
membuat mereka mendapatkan satu koin pun di saku mereka atau membuat hidup mereka 
lebih baik. Aturan eksklusif aristokrat mulai menghasilkan dukungan dan antisipasi bahkan 
untuk seseorang seperti Raja Iblis. 

"Seorang desainer yang baik memberi pemain semua yang mereka minta. Seorang desainer 
hebat memberi mereka apa yang mereka inginkan sebelum mereka berpikir untuk meminta. 
" 

Kutipan lain dari Direktur Aoki muncul di benaknya. Meskipun menjengkelkan, mereka 
semua telah diuji oleh pengalaman. Raja Iblis telah bertarung di garis depan sebagai 
perancang game selama bertahun-tahun, jadi dia jauh dari melupakan permintaan populer 
dan suara kolektif. 
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"Aku yakin Still Angel telah memanggilmu untuk membuat negara ini lebih baik, Tuan Raja 
Iblis." 

"... Tidak mematok hal itu untuk orang Samaria yang baik." 

Di sisi lain, Still Angel merindukan kekacauan untuk menguasai dan memusnahkan dunia 
ini. Jika ia berhasil memanggil nyata Hakuto Kunai, keinginannya akan telah diberikan. 
(Jika ada yang tuhan palsu, itu Still Angel ...) Raja Iblis memutuskan bahwa adil baginya 
untuk membawa beberapa sinisme bersamanya ketika orang yang memanggilnya penuh 
dengan itu. (Pada titik ini, saya akan menggunakan semua yang saya punya ...) Tindakan 
terbaiknya adalah menggunakan apa pun yang dia bisa untuk memulihkan fitur-fiturnya 
secepat mungkin. 

"Kami memiliki sumber uang dan tenaga kerja yang baik sekarang ... Berikutnya adalah 
penjara bawah tanah." 

"Kamu pergi ke utara lagi ...?" 

"Aku pikir begitu. Tidak ada yang namanya SP terlalu banyak, dan aku akan membutuhkan 
item sihir yang lebih kuat. " 

"Kalau begitu, bawa aku bersamamu---" 

"Tidak." Raja Iblis menembak jatuh dia. Meskipun dia bersikap lunak dengan Aku tentang 
banyak hal, dia tidak berniat membawanya jalan-jalan ke penjara bawah tanah yang 
berbahaya. "Kamu akan aman di sini. Dengan Tahara, Yu, dan sekarang Kondo, tidak ada 
monster atau iblis yang bisa mendekatimu jika mereka mencobanya. " 

"Aku masih akan merindukanmu ..." 

"Erm ..." Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apa artinya bagi dia, dan apa 
artinya baginya. (Umur kita berbeda sebagai ayah dan anak, tapi aku bukan ayahnya. Tetap 
saja ...) Untuk beberapa alasan, dia melihat Aku sebagai seseorang yang harus dia lindungi. 
Sesuatu di dalam dirinya bekerja keras dengan dorongan yang sangat kuat, hampir seperti 
takdir, untuk melindunginya. Rasa tujuan ini semakin kuat dari hari ke hari. "Aku mengerti 
..." Raja Iblis berkata dengan tenang. "Aku tidak bisa membawamu ke mana pun yang 
berbahaya ... Justru karena betapa kamu berarti bagiku," dia menjelaskan dengan hati-hati. 
Dia berharap Aku mengerti begitu dia memberikan alasannya. 

Aku mengangkat dagunya. "Berapa banyak ... saya bagi Anda?" Tatapannya yang berarti 
memberi Raja Iblis perasaan buruk tentang ini, sangat terlambat untuk pengundian. 
"Apakah aku seseorang yang penting bagimu, Tuan Raja Iblis?" 

"K-Kamu adalah ..." 

"Kamu juga bagiku, Tuan Raja Iblis. Kamu adalah orang terpenting dalam hidupku! " 
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"Begitu ... Ha ha ha ..." Raja Iblis tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling, bertanya-
tanya kesalahpahaman bencana apa yang mungkin dimiliki seseorang jika mereka masuk 
sekarang. Dia merasa bahwa interaksi itu saja bisa membuatnya terpuruk jika mereka 
berada di Jepang modern. "Y-Yah, itulah maksudku ... Aku tidak bisa membawamu ke 
penjara bawah tanah, tapi aku akan membangun lebih banyak tempat bagimu untuk 
bermain di sekitar desa." 

"Aku akan baik-baik saja ... tanpa apa pun." Aku membungkus dirinya di sekitar Raja Iblis. 

Menggendong Aku dengan gaun putihnya terasa seperti menggendong anak kucing putih 
kecil di pangkuannya. Raja Iblis membelai kepalanya, dengan lembut menjelaskan, "Lain 
kali aku kembali ... aku berharap memiliki penasihat lain." 

"Orang macam apa yang Anda telepon selanjutnya?" 

"Hm ..." Raja Iblis memikirkan seorang gadis, yang tentu saja paling berbakat di antara para 
penasihat. Dia memiliki tampilan dan nada yang dingin, tetapi memiliki hati yang baik dan 
binar yang penuh kasih di matanya. "Coba lihat ... Dia baik, sepertimu." 

"Seperti saya?!" 

(Dan kemungkinan besar ... Sihir tidak akan berpengaruh padanya.) Jika pengaturannya 
akan bekerja seperti yang mereka lakukan di dalam game, Raja Iblis berharap dia menjadi 
pengawal yang sempurna. Saat itu, sebuah Komunikasi masuk dari Tahara. 

Kami memiliki pengunjung yang sudah lama ditunggu, Chief. Penguasa desa tetangga di 
sebelah timur kami ingin bertemu denganmu. 

Oh? Ingin tahu apa yang dia inginkan? 

Gah ha ha! Dia tidak bisa mengabaikan kita begitu saja ketika Anda bisa melihat bangunan 
itu dari jarak satu mil, bukan? 

Saya melihat. Kalau begitu mari kita beri dia sambutan hangat. 

Raja Iblis mengakhiri Komunikasi dengan kalimat yang menyarankan lebih banyak makna 
di balik kata-katanya daripada yang sebenarnya dia maksudkan. Pada kenyataannya, dia 
hanya bertanya-tanya apakah tetua desa ada di sana untuk mengeluh tentang 
pembangunan kasino yang tiba-tiba. (Banyak kasino dan hal-hal yang ditentang oleh 
komunitas karena hal-hal seperti memperburuk tingkat kejahatan ...) 

"Apakah ada yang salah, Tuan Raja Iblis?" 

"Sepertinya saya berurusan dengan keluhan yang marah." 

"Kalau begitu kau akan bekerja? Lalu aku akan pergi membantu memanen wortel! " 
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"Tenang saja di luar sana, Aku." 

Subwa Aye, penguasa desa yang bertetangga dengan Rabbi di timur, duduk di atas seekor 
unta dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Dia telah dengan kasar disela oleh teriakan 
bodoh dari orang-orangnya, jadi dia akhirnya setuju untuk mengunjungi Rabbi hanya 
untuk membungkam mereka. (Para petani. Bukankah ada hal yang lebih baik untuk 
dilakukan selain membuang-buang waktuku? Tidak masalah, ada alasan lain untuk 
menaikkan pajak.) 

Subwa memutuskan, meninjau daftar karya seni yang hampir rusak. Para bangsawan 
memprioritaskan perolehan karya seni terkenal di atas segalanya. Koleksi seni yang 
berkembang menghasilkan ketenaran, popularitas, kekayaan, dan pada akhirnya, 
kemakmuran. Tidak peduli betapa miskinnya tanah mereka, satu mahakarya meningkatkan 
pengaruh seorang bangsawan. (Aku tidak akan terlalu berharap untuk Lord Crimson. Yang 
aku butuhkan hanyalah satubagian yang layak ...) Subwa mengernyit melihat daftar itu, tapi 
hilang dari pikirannya. Saat badai debu mereda, konstruksi seperti kuil raksasa mulai 
terlihat. (Sebuah fatamorgana ...? Tidak, ada sesuatu yang menyala!) Subwa membawa 
untanya ke depan menuju pemandangan yang luar biasa. Sementara dia telah 
menyampaikan berita tentang desa tetangga, dia terlalu asyik dengan seni bahkan untuk 
meninggalkan rumahnya. Dia, dengan sangat enggan, akhirnya repot-repot melakukan 
perjalanan atas desakan rakyatnya, dan sekarang dia dihadapkan pada pemandangan dunia 
lain yang tidak pernah dia duga. Dia hanya mengenal desa Rabbi sebagai pemukiman kecil 
yang bobrok. Faktanya, sudah menjadi rahasia umum di antara para bangsawan bahwa 
seorang Holy Maiden adalah nyonya negeri, tapi hanya namanya. 

"Apa ini...?! Apa yang terjadi?! Apakah saya sedang bermimpi ...? " 

Gerombolan orang yang tak henti-hentinya pergi ke sana kemari di seluruh desa. Mereka 
semua sibuk bekerja, sangat kontras dari negara lain. Jalan-jalannya dilapisi dengan 
lembaran batu yang mahal, diatapi lebih banyak toko dan berdiri daripada yang bisa 
dihitung Subwa. Terlebih lagi, masih ada beberapa bangunan yang masih dalam proses 
pembangunan. Namun, yang paling membingungkan adalah air mancur yang sangat besar 
di tengah desa. Prospek mata air meletus di tengah gurun yang gersang adalah hal yang 
tidak terpikirkan, tetapi air mancur tetap berdiri, dengan antrean panjang orang yang 
menunggu kantin mereka diisi oleh seorang petugas. 

"Bagaimana hutan itu tumbuh di sini ?! Dan apakah kuil raksasa di belakangnya itu ?! " 
Subwa memekik, tidak tahan lagi. Dia tampak putus asa untuk mencoba dan bangun ketika 
Tahara mengembara, seolah-olah untuk memahami realitas situasi. 

Tahara memiliki tubuh tanpa sedikit pun kelebihan dan penampilan asing yang aneh. 
Terlebih lagi, dia memancarkan aura yang menunjukkan bahwa dia dengan berani 
mengakui kekuatannya sendiri. "Butuh waktu lama untukmu," dia memulai. "Aku akan 
memberimu tur karena kamu di sini, tapi bosku punya masalah. Apakah tidak pergi mudah 
pada dunces berguna ... atau boneheads yang tidak tahu kapan untuk turun pantat mereka." 
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"Apa ...?!" Subwa hampir jatuh dari unta karena marah. 

Dia akan kesulitan menemukan pria lain yang akan menyapa seorang bangsawan dengan 
penghinaan seperti itu. "Oh ya. Nama saya Tahara. Saya bertanggung jawab atas proyek 
konstruksi di sekitar sini. Bukannya kita akan bertemu lama-lama, tapi tidak perlu 
melewatkan perkenalan, ya? " 

Subwa menggigit bibirnya, dibuat bingung oleh sikap kasar luar biasa yang ditunjukkan 
padanya. (Kotor ... petani! Menurutmu aku ini siapa ?!) Dia mengamuk, tapi entah 
bagaimana gagal menemukan kata-kata untuk meluruskan pria itu. Bahkan, ia merasakan 
tekanan visceral yang semakin menyempitkan paru-parunya. 

"Maksudku, aku akan membawamu ke pintu, tapi ... Jangan terlalu berharap, 'kay?" 

Meski marah, Subwa dengan bijak memutuskan untuk turun dari unta. Tahara begitu teliti 
berbicara kepadanya sehingga dia secara naluriah bertindak untuk melindungi status 
sosialnya. 

"Langkah cerdas. Itu memberi Anda satu atau dua poin brownies. " 

"A-Namaku Subwa Aye ... A-Aku dengan rendah hati meminta audiensi dengan penguasa 
desa ..." Sekarang dia benar-benar menari di telapak tangan Tahara. Subwa merasakan 
dikotomi yang menakutkan tentang penghinaan yang membutakan dan keinginan yang 
hampir tak tertahankan untuk merendahkan diri di hadapan Tahara. 

Penjahat, lebih sering daripada tidak, memancarkan rasa keterandalan yang aneh kepada 
sekutu mereka. Seolah-olah secara alami, Tahara telah bersikap seperti itu, menarik 
kontras yang tak dapat diubah antara dirinya dan Subwa. 

Sementara itu, Subwa dengan panik mengingat semua rumor tentang desa yang 
disampaikan kepadanya. (Jadi, inilah yang terjadi pada para petani ...!) Subwa sangat yakin 
akan hal itu setelah melihat lebih banyak hiruk-pikuk daripada yang pernah dia lihat dalam 
hidupnya. Selain itu, ia takut pada Tahara, yang tampaknya menjadi orkestra operasi ini, 
apalagi siapa pun bosnya. Dilihat dari penampilan Tahara, tidak diragukan lagi mereka 
adalah orang asing. (Seingatku, pria itu berani menyebut dirinya Raja Iblis ...) Subwa telah 
mencemooh rumor itu sebelumnya, seperti yang dia lakukan pada rumor tentang 
kebangkitan Raja Iblis. Menjadi makhluk mitos, rumor itu memudar setelah waktu yang 
singkat, jadi dia menganggap rumor Raja Iblis tidak lebih dari lelucon. 

Tapi sekarang ... (Bangunan aneh apa ini ...? Tidak konvensional namun spektakuler ...!) 
Semua keraguan tersapu dari benak Subwa begitu dia melihat Hot Springs Resort. Dia 
melangkah melalui pintu depan setelah Tahara, tetapi hampir tidak bisa berjalan lurus. (A-
Apa aku mengembara ke dunia lain ...?!) Subwa mendengar Tahara mengatakan sesuatu, 
tapi tidak bisa menahan kata-katanya, karena dikelilingi oleh harta yang tak ternilai 
harganya. "L-Lord Tahara, tempat apa ini ...?! Ada mahakarya yang tergantung di mana-
mana, dan vas itu, misalnya ...! " Segala sesuatu mulai dari pintu geser dan vas hingga 
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lukisan yang digantung di dinding masing-masing adalah karya seni yang luar biasa. Nada 
samar dari sebuah kotodatang ke telinganya dari suatu tempat, semakin menonjolkan 
atmosfer, dan karenanya keindahan karya seni itu. 

Tahara berbalik, wajah lurus. "Teruskan mengoceh, dan Sekretaris akan memecahkan 
tengkorakmu lebar-lebar dengan asbak marmer. Aku telah melihat terlalu banyak orang 
bodoh yang keluar seperti itu. " 

Peringatan itu menghantam Subwa seperti seember air es. (I-Ini tidak mungkin terjadi ...! 
Monster buas apa yang akan aku hadapi ?!) Jelas terlihat bahwa Tahara telah berbicara 
dengan sungguh-sungguh. Teror mengguncang Subwa dari perutnya. 

Akhirnya, Tahara berhenti di depan pintu yang berat. "Ini dia, Chief," katanya. 

(T-Tolong ... Biarkan dia menjadi orang yang masuk akal ... Selamatkan aku, Malaikat Agung 
...!) Subwa berdoa, seolah dia sedang berlutut di tiang gantungan. Ketika dia memasuki 
ruangan, dia bisa melihat bagian belakang kepala seorang pria yang duduk di kursi di 
seberang ruangan, rambut hitam pekatnya membangkitkan rasa takut pada Subwa. Ketika 
kursi berputar dan menampakkan dirinya ... Subwa hampir berteriak, (Tidak, itu tidak 
mungkin! Dia adalah Raja Iblis, tidak diragukan lagi! Siapa lagi dia ?! Kenapa kau 
meninggalkanku, Malaikat ... ?!) Tatapan tajam pria itu, ditambah dengan kehadirannya 
yang sangat mengintimidasi, membuat Subwa tertekuk di lutut, diliputi penyesalan yang 
kuat karena dia tidak berjanji untuk mengabdi kepada pria ini lebih awal. Sekarang, dia 
sangat menyadari apa yang dimaksud Tahara ketika dia berkata "Sudah cukup lama." 

"Senang bertemu denganmu ... Oh? Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Y-Ya ...!" 

"Aku harus berterima kasih karena telah melakukan perjalanan panjang di hari yang terik 
ini," kata Raja Iblis. 

Kesopanan dan senyum sejuk yang dipertahankan oleh Raja Iblis menyebabkan Subwa 
membanjiri keringat di sekujur tubuhnya. Subwa sekarang yakin bahwa Raja Iblis 
memainkan permainan untuk menyiksanya. 

"Simba Way, bukan? Kamu pasti bangga dengan namamu. " 

"I-Ini Subwa ..." Saran lembut Subwa tidak pernah sampai ke telinga Raja Iblis. 

Sementara itu, Tahara berdiri di samping, bahu gemetar dan mulut ternganga. Sementara 
dia tetap diam, Tahara tampak putus asa menahan tawanya. Raja Iblis berdiri dan 
mendekati sofa di tengah ruangan. Subwa hampir menjerit, diam-diam memohon agar pria 
itu tetap berada di ujung lain ruangan. Namun, doanya yang putus asa kepada Malaikat 
tidak terjawab, saat Raja Iblis duduk di sofa dan menatap Subwa dengan tatapan yang 
seolah menembus ke dalam jiwanya. Yang membuat Subwa ngeri, Raja Iblis memegang 
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asbak marmer besar di tangannya. (Tidaaaaak! B-Bagaimana ini bisa terjadi ?! Dia akan 
membunuhku!) Tanda kesopanan dari Raja Iblis terlihat mengerikan seperti hukuman 
mati. 

Melihat bagaimana semua warna telah terkuras dari wajah Subwa, Tahara menyela, "Tidak 
bisa bercakap-cakap jika dia terlalu sibuk gemetar di celananya, eh, Ketua? Mari santai saja. 
" 

"Hm ..." Raja Iblis mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya. Tentu 
saja, dia tidak berniat menakut-nakuti Subwa, tapi kehadirannya luar biasa, mengingat 
bagaimana dia duduk di sana seperti ayah baptis yang memerintah seluruh dunia dengan 
sindikat kejahatan besar-besaran. Subwa, sebaliknya, gemetar seperti kambing yang baru 
lahir. 

"Sebaiknya kau juga duduk," kata Tahara. "Sekretaris itu orang yang sibuk." 

"Y-Ya!" Subwa mengambil tempat duduknya di sofa, hampir pingsan karena ketakutan. Dia 
sudah merasa seperti berada di hukuman mati bahkan sebelum percakapan dimulai. 

Sementara Raja Iblis mengira ini adalah semacam keluhan yang rumit, Tahara memiliki 
plot lain sepenuhnya. "Benci untuk memulai dengan kabar buruk ... Tapi sepertinya Yang 
Mulia tidak lama. Anda memperhatikan satu atau dua hal tentang desa ini, bukan? " Ini 
adalah ucapan yang garang dari tempat tinggi, membuatnya seolah-olah nasib Subwa telah 
diputuskan. 

"Y-Yah ..." Subwa tergagap. 

"Saya rasa saya tidak perlu membahas beberapa perbedaan antara desa Anda dan desa 
kami. Mereka mengatakan rumput lebih hijau di sisi lain. Nah, menurutmu apa yang dilihat 
orang-orangmu ketika mereka melihat ke sisi kita? " 

Subwa hanya bisa menggerutu menanggapi. Faktanya, dia telah menghadapi perlawanan 
dari orang-orangnya justru karena betapa hijau rumput Rabbi telah tumbuh. 

"Saya harap saya bisa memberi tahu Anda sedikit penolakan dari subjek Anda akan 
menjadi akhir dari ini ... Tapi sepertinya Anda selalu mendorong mereka kembali dengan 
paksa. Anda ingin tahu sesuatu? Cepat atau lambat, kebencian yang menumpuk itu akan 
meledak. Dalam hal ini, uang saya digunakan untuk membolos dari pertanian mereka 
untuk mencari perlindungan di tempat lain. " 

Biasanya, bangsawan menghindari perselisihan satu sama lain dengan mengekstradisi 
setiap pengungsi yang mungkin muncul dari wilayah tetangga. (Tapi jika mereka 
berlindung di sini ...) Subwa mengembara, dan hawa dingin merayapi punggungnya. 

Tahara menyeringai, seolah dia tahu selama ini bahwa Subwa akan sampai pada 
kesimpulan ini. Dengan nada acuh tak acuh, Tahara melanjutkan , "Hanya untuk 
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memperjelas ... Kami tidak mencoba membuat orang tua Anda melewatkan kota Anda. Kita 
tidak bisa memaksa diri untuk tidak membantu mereka yang membutuhkan. Nona kita, 
Perawan Suci, penuh dengan belas kasih. " 

(Seolah-olah ... Dasar bajingan!) Subwa yakin bahwa Tahara dan Raja Iblis sedang 
menunggu orang-orangnya berlari mendekati mereka. Jika dia memprotes atau meminta 
ekstradisi, dia akan memberi mereka kayu bakar yang sempurna untuk membakar seluruh 
tempatnya. (Saya tidak menyangka mereka akan melakukan pembunuhan yang lambat.) 
Subwa tidak tahu apakah mereka akan menyalahkan rakyatnya yang mencari perlindungan 
atas pajak yang berat atau kelalaiannya secara umum, yang berasal dari mencurahkan 
waktu dan perhatiannya pada karya seninya. koleksi. Bagaimanapun, pembelotan 
rakyatnya pasti akan menjadi kisah memalukan yang menggema sampai ke Central. Semua 
kemungkinan ini merupakan pukulan fatal bagi seseorang seperti Subwa yang memerintah 
desa kecil di pedesaan. (Pikirkan sesuatu, pikirkan ... Apa saja untuk keluar dari ini!) 

Meski putus asa, tidak ada satu solusi pun yang muncul di benak Subwa. Setelah 
menyaksikan kemakmuran dalam proporsi yang tak terbayangkan dan menghadapi 
kekuatan yang didukung oleh Perawan Suci, Subwa tidak melihat cara untuk keluar dari 
pemenang ini. Para bangsawan, pada dasarnya, condong ke arah dan lebih suka 
mendukung yang kuat. Tidak ada bangsawan terhormat yang akan melirik bangsawan 
negara yang jatuh dari rahmat untuk kedua kalinya. Faktanya, mereka hanya akan diberi 
insentif untuk menendangnya saat dia turun. 

Melihat Subwa menjalani kiamat pribadinya sendiri, Tahara menjatuhkan dirinya di 
sebelah tuan, dan --- seolah-olah dia baru saja masuk ke kamar --- menepuk pundaknya. 
"Dan itu tipeku ..." katanya dengan seringai ramah, aura yang mengintimidasi benar-benar 
hilang darinya. 

"Hah?" Subwa merasakan beban berat lepas dari bahunya. 

"B-ku, B-ku! Hanya ingin Anda mendapatkan gambaran yang bagus dan jelas tentang 
situasi kita di sini. Tindakan pria tangguh sudah berakhir, sekarang ... Mari kita bicara 
tentang apa yang melapisi kantong kita, eh? " 

"M-Money, maksudmu ...?" 

"Dari apa yang kami kumpulkan, Anda mengumpulkan sekitar lima medali emas setahun 
sebagai pajak. Anda tidak pernah mengubah tingkat itu tidak peduli seberapa buruk 
panennya. Ingatkah saat kau membiarkan dua belas orang tuamu mati kelaparan? " 

"Y-Ya, kurasa begitu ..." Keringat mulai mengucur di wajah Subwa. Dia bahkan tidak bisa 
membayangkan bagaimana Tahara mengungkap statistik itu ketika Subwa dengan cermat 
menutupinya. (Kalau terus begini, dia bahkan mungkin tahu tentang kejadian lain tahun 
lalu ...!) 
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Hampir tidak ada bangsawan yang bersih, jadi Subwa perlahan-lahan tenggelam dalam 
keraguan saat Tahara berbicara. Dengan pengecualian Yahooo, tanah di sebelah timur Kota 
Suci adalah hamparan tandus dan tidak diinginkan, sebagian besar ditempati oleh 
bangsawan seperti Subwa, yang tanahnya hampir tidak dapat dipertahankan. Memang, 
mereka adalah bangsawan hanya dalam nama. Fakta bahwa Subwa menerima gaji yang 
sangat tinggi di dunia modern adalah bukti betapa beratnya dia membebani rakyatnya. 

"Jadi, aku mendapat lamaran untukmu ... Ingin menawarkan tanahmu kepada Perawan 
Suci?" 

"Tawarkan ... Kamu ingin melucuti saya dari segalanya untuk nama saya ?!" 

"Jangan dipikirkan. Saya akan memberi Anda pensiun lima medali emas setahun sebagai 
gantinya. Anda tidak akan repot-repot mengatur lagi. Anda dapat fokus pada koleksi seni 
Anda. " 

"Pensiun ..." Di dunia ini, pensiun adalah bentuk pembayaran kehormatan, yang diberikan 
kepada keluarga Ksatria Suci yang tewas dalam pertempuran, atau kepada tentara yang 
diberhentikan dengan hormat dan dipaksa pensiun. Secara alami, Subwa tidak memiliki 
medali atau prestasi untuk dibicarakan yang akan membuatnya mendapatkan pensiun. 
Namun, itu tidak akan berlangsung lama jika dia mempersembahkan seluruh tanahnya 
kepada seorang Holy Maiden. 

"Untuk memperjelas, ini juga bukan kesepakatan satu generasi. Pensiun akan berlanjut 
dengan garis keturunan Anda. Anda akan mendapatkan dokumen resmi yang 
ditandatangani oleh Perawan Suci Luna. " 

"Demi Lady Luna ..." Subwa sedikit menyempitkan alisnya, terlihat kurang percaya pada 
tanda tangan Luna dibandingkan dengan White. 

Tahara, setelah mengharapkan reaksi ini, dengan cepat menarik kartu as dari lengan 
bajunya. "Jika itu tidak cukup, Anda akan mendapatkan tanda tangan Nyonya tepat di 
bawahnya." 

"Nyonya ?!" Dia adalah dewa bagi bangsawan negara seperti Subwa. Seseorang yang hanya 
bisa dia impikan untuk dilihat sekilas dari kejauhan. 

"Potongan-potongan di sana diberikan kepada kami oleh Nyonya, sebenarnya. Cukup jelas 
untuk melihat hubungan seperti apa yang kita miliki dengannya, bukan begitu? " 

"Mungkinkah...? Lukisan Count Cross ?! Vas Ema ?! " Subwa memekik saat memeriksa karya 
seni yang dibuat dengan sembarangan. Dia terlalu gugup bahkan untuk menyadarinya 
sebelum titik ini. 

Saat Raja Iblis mendengarkan percakapan mereka, dia diam-diam mengembuskan asap. Dia 
tidak bisa membantu tetapi merasa Tahara menggunakan beberapa taktik negosiasi yakuza 
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: mengarahkan pistol ke balik jaket dan menakut-nakuti target sebelum akhirnya 
memberikan mereka wortel. Tujuan mereka untuk mendapatkan reputasi positif telah 
digantikan oleh intimidasi besar-besaran. (Saya pikir saya hanya akan mengajukan keluhan 
yang tidak menyenangkan ... Tapi ini adalah kesempatan yang tidak bisa kita biarkan begitu 
saja!) 

Seolah-olah dia sedang membaca pikiran Raja Iblis, Tahara menumpuk, pertama dengan 
tatapan penuh perhatian ... "Tentu, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu 
memutuskan untuk melakukan perlawanan, tetapi jika kamu melakukannya ..." Matanya 
bersinar terang dengan kekerasan. Kami tidak akan menahan diri. Tatapannya menelan 
Subwa, merampas inderanya. "Bahkan seorang anak kecil akan tahu penawaran yang lebih 
baik: A, Anda berjalan-jalan di jalan yang mudah. B, Anda terlempar ke gurun tanpa--- " 

"AAAAAAA terdengar seperti opsi yang lebih baik, memang! Ya pak!" Subwa melompat. Dia 
merasa, jika dia membiarkan Tahara menyelesaikan kalimatnya, dia akan dipaksa untuk 
memilih opsi B. 

Sebenarnya, itulah niat Tahara. "Oh ya...? Kalau begitu mari kita selesaikan ini. " Tahara 
menyeringai dan menepuk bahu Subwa lagi. Percakapan mereka selesai dengan rapi, 
menyimpulkan pemerasan real estat dengan kedok persembahan yang murah hati kepada 
Perawan Suci. 

Raja Iblis menghela nafas lega. (Saya tidak perlu angkat jari dengan orang-orang ini di 
sekitar ... Hal yang berkuasa ini sangat mudah.) Raja Iblis mengeluarkan sepotong sampah 
dari Item Folder-nya setelah melihat seluruh pertukaran. Tadinya ia berniat menyajikan ini 
sebagai bentuk kompensasi jika Subwa berang. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi 
dengan tangan kosong setelah datang sejauh ini." 

"I-Ini ...!" Subwa tersentak pada item yang Raja Iblis berikan padanya dengan santai. Inilah 
yang Akane dapatkan di kastil Belphegor. Untuk semua yang Raja Iblis tahu, patung kayu 
aneh ini tidak lebih dari sepotong sampah. "Mungkinkah itu nyata ...? Tidak, tidak mungkin! 
Itu pasti replika ... Tidak, aku tidak bisa menyangkalnya, itu nyata! " 

"Kamu punya mata yang bagus ..." kata Raja Iblis dengan sadar, menyembunyikan 
keterkejutannya pada ketakutan Subwa. Benda itu menggambarkan seekor burung merah 
kecil, dipahat oleh Lord Crimson, yang telah membuat banyak mahakarya saat menjabat 
sebagai menteri negaranya. Karena fakta bahwa sebagian besar kepingan Lord Crimson di 
dunia ini disimpan di perbendaharaan Belphegor, harga salah satu ciptaannya naik ke 
tingkat astronomi. Kolektor menyebutnya Relik Mirage. Subwa telah memimpikan banyak 
malam tentang memiliki salah satunya. 

Dia menegakkan punggungnya dan secara dramatis membungkuk di tanah, mengangkat 
patung itu. Pipinya basah dengan air mata yang tulus saat dia hampir tidak bisa berkata-
kata. "A-Sungguh suatu kehormatan-" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aku tergerak oleh imanmu ..." Raja Iblis menjawab sambil tersenyum. "Aku yakin White, 
serta Luna, akan menghargai pertunjukan pengabdianmu yang murni." 

Subwa merasakan kelegaan membasahi dirinya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini 
tidak ada hubungannya dengan uang atau kekerasan, tetapi merupakan persembahan yang 
bonafide dari pengabdian yang membara. Tidak ada kebenaran tentang hal ini, tentu saja, 
tetapi kebanyakan orang akan berjuang untuk menolak alasan yang begitu bagus. Subwa 
memutuskan untuk menerimanya sepenuhnya. 

"Kau bisa memasukkan garpu ke dalamnya," kata Tahara sambil menjatuhkan dirinya ke 
sofa setelah melihat Subwa pergi, senyum puas di wajahnya. "Datang dengan membawa 
suvenir, Chief. Dia jauh ke dalam hal itu, huh? Agak aneh bahwa dia tidak akan berhenti 
menangisi itu. " 

"Aku kebetulan menemukannya, jadi aku senang dia menyukainya." 

"Ya, seolah-olah. Mengenal Anda, Anda pergi dan menemukan hal yang tepat untuk tujuan 
ini. " 

(Saya pikir itu adalah sepotong sampah!) Raja Iblis diam-diam memprotes. 

Tahara mengeluarkan peta saat dia menggaruk kepalanya. Dia menandai penambahan baru 
ke wilayah mereka dan mulai merenungkan. "Apa pendapatmu tentang add-on ini , Bos?" 

"Desa di sebelah timur kita ... Cadangan sebagian untuk tempat berlindung sementara, dan 
gunakan sisanya untuk memperluas ladang kita." 

"Kupikir begitu ..." komentar Tahara. 

Raja Iblis bermaksud itu sebagai kompensasi atas masalah yang dia timbulkan pada 
Bunnies ketika dia pertama kali mulai memodifikasi desa. Memperluas ke timur juga 
memungkinkan mereka untuk memperluas pertanian mereka. 

"Saya telah memeras otak saya tentang bagaimana mengambil kelinci yang kami dapatkan 
kembali dari luar negeri ," kata Tahara. "Mereka pergi dengan kemauan sendiri, sekali. 
Kupikir akan membuat kedua belah pihak merasa tidak enak jika mereka melenggang 
kembali sekarang karena desa sedang berkembang pesat. " 

"Hm ..." 

"Tapi itu akan menjadi cerita yang berbeda jika kita terluka karena tenaga lapangan untuk 
merawat lahan pertanian kita yang baru diperluas. Aku yakin akan lebih mudah bagi 
mereka untuk kembali jika kita meminta bantuan, tahu? " 

"Itu ide yang bagus." 

"Ah, beri aku istirahat. Saya hampir tidak bisa mengikuti jejak yang telah Anda buat. " 
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(Itu baris saya!) Meskipun Raja Iblis ingin tidak setuju dengannya, dia tidak bisa membantu 
tetapi terkesan oleh Tahara. Orang-orang licik seperti dia sering merasa tidak memiliki 
emosi atau merendahkan, tetapi Tahara tidak pernah mengabaikan emosi manusia, yang 
memberikan kesan kebaikan. (Seberapa keren ini ...?) Raja Iblis hanya berpikir. Karakter 
yang dia rancang berabad-abad lalu sekarang menasihatinya di kehidupan nyata. Dia tidak 
bisa membayangkan manifestasi ciptaannya yang lebih memuaskan daripada ini. 

"Kalau begitu, aku akan mengadakan pesta pora besar-besaran. Kami akan membutuhkan 
ratusan kelinci jika kami ingin kasino itu aktif dan berjalan. " 

"Bagaimana dengan penduduk desa yang kita dapatkan?" 

"Aku akan memberikan mereka sejumlah besar koin agar mereka membangun tempat 
penampungan sementara. Beri mereka rasa emas Shangri-La yang kita punya di toko. " 
Tahara ingin menciptakan sebab dan akibat alami bergabung dengan barisan Raja Iblis dan 
menikmati kemakmuran mereka. Padahal, ia mengkhususkan diri dalam memanipulasi 
arus publik dengan cara ini. 

"Konstruksi yang lebih cepat ke timur ..." 

"Nah, sekarang setelah kita mendapatkan yang pertama, semua persembahan akan mulai 
menjadi bola salju." Tahara menggambar lingkaran merah besar di peta di sebelah timur 
desa ... Area itu mencakup sekitar sepertiga dari daratan Holylight. Rencana mereka untuk 
mengambil alih negara terus menjadi kenyataan. 

"Masalahnya ada di sini... Rupanya, dia tidak akan mundur. Kudengar dia berebut untuk 
mendapatkan pasukannya, "Tahara terkekeh, menunjuk ke sisi barat Holylight. Western 
Holylight milik faksi bangsawan Dona, yang memiliki banyak ranjau yang menghasilkan 
Batu Mantra Air. "Semuanya dimulai dengan jebakan dengan kotak musik, lalu tikus kecil 
yang mereka kirim, Bangsawan Militer dan Pusat ... Sekarang mereka akhirnya 
menunjukkan taring mereka pada kita secara langsung." 

"Dona Dona, bukan? Sepertinya dia harus pergi ke pasar. " 

"Bah ha ha! Anda membunuh saya dengan lelucon itu, Chief! " Sambil tertawa terbahak-
bahak, Tahara mengitari mayoritas Holylight Barat juga. 

Raja Iblis tidak perlu bertanya apa yang dia maksud. (Ini akan dimulai ...) Seserius apapun 
masalahnya, Raja Iblis tidak punya alasan untuk menolak rencana ini. Semakin banyak dia 
mengetahui tentang Holylight, semakin dia yakin bahwa membiarkan Tahara menjalankan 
negara akan membuat kebanyakan orang jauh lebih baik. Selain itu, memperluas wilayah 
mereka tampak seperti suatu keharusan jika dia ingin mengalahkan musuh yang akan 
datang. 

-TAMAT- 
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Baris teks yang menakutkan melintas di benak Raja Iblis lagi. Setiap kali itu terjadi, dia bisa 
merasakan sesuatu yang jauh di dalam dirinya mendidih. Dia tidak tahu apakah emosi yang 
dia rasakan adalah kemarahan, pemberontakan, atau pembangkangan sederhana, tetapi 
dia tahu pasti bahwa dia ingin langsung melihat siapa pun yang mengiriminya pesan itu. 

(Sekarang ... Biarkan Game ini dimulai.) 
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Volume 6 Chapter 9 

Desa Emas 
Raja Iblis memutuskan untuk memeriksa desa dengan Tahara di belakangnya, keduanya 
tersembunyi di Stealth Stance, karena kehadiran mereka sendiri akan menyebabkan 
keributan. 

Hei, gadis itu hustlin 'hari ini. 

Mm. 

Tahara sedang melihat-lihat Rumah Sakit Lapangan, dipenuhi dengan pasien yang penuh 
harapan. Di antara mereka, Cake membagikan air dan berbicara kepada orang tua dengan 
sikap yang jelas terlihat rela berkorban. 

"Halo, Pak," panggilnya ke salah satu penatua. "Hari ini cukup panas, apakah kamu ingin 
duduk di tenda di sana?" 

"Astaga, ... Betapa peduli dirimu, Kue kecil." 

"Lepaskan tangannya, dasar tas tua!" Seorang pria tua lainnya berteriak. 

"Kue Mama ... Mama ... Wahhhhhh!" 

"Mooooommmmmmyyyy!" 

"Diamlah, dasar orang tua busuk otak! Kue adalah cucuku ! " 

Para lansia, yang benar-benar tertipu oleh senyum dan sikap manis Cake, telah meledak 
dalam kekacauan yang biasa mereka lakukan. Banyak dari mereka terus-menerus meminta 
untuk mengadopsi atau --- karena alasan tertentu --- diadopsi oleh Cake. Dia telah 
membuktikan dirinya sebagai sosok malaikat di sekitar rumah sakit. 

Raja Iblis berjuang untuk menemukan humor dalam kenyataan bahwa orang-orang 
memuja Yu seperti seorang dewi dan memuja Kue seperti malaikat yang sangat lugu. 

Tidak lucu bahwa korban jiwa terkonsentrasi di rumah sakit, Tahara berkomunikasi. Coba 
mainkan game horor berlatar tempat itu. Bahkan plot armor tidak akan membuatmu keluar 
dari sana hidup-hidup. 

Ini hampir menarik tawa dari Raja Iblis. Dia bisa dengan mudah membayangkan Cake 
sebagai lompat yang menakut-nakuti NPC dan Yu sebagai dokter gila yang menakutkan 
yang tidak pernah berhenti mengejar pemain itu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dia ... Seharusnya bergaul dengan Yu baik-baik saja, jawab Raja Iblis. 

Saya setuju bahwa ... Saya bisa menangani jauh lebih baik ketika mereka menyembunyikan 
sesuatu. Posisi ideal Tahara adalah dalam hubungan yang saling menguntungkan seperti 
yang dia miliki dengan Nyonya dan Kue. Dia bisa menemukan solusi win-win. Di sisi lain, 
dia tidak tahu bagaimana menangani orang-orang seperti Aku atau Weeb yang benar-benar 
tidak mementingkan diri sendiri, merasa sangat sulit untuk mencari tahu apa yang bisa dia 
tawarkan kepada mereka sebagai imbalan atas apa yang mereka inginkan darinya. 

Kalau soal putri itu, Bos ... Ah, sudahlah. Saya bahkan tidak perlu bertanya. 

(Oh, sekarang kau tidak memberitahuku apa yang harus kulakukan ?!) Raja Iblis masih 
tidak yakin bagaimana menangani Cake dan situasi rumit yang dia ceritakan padanya. Dia 
belum memiliki pemahaman yang konkrit tentang semua pembicaraan tentang Xenobia 
dan negaranya yang jatuh. 

Menurut Anda, tindakan apa yang terbaik? Raja Iblis mendorong. 

Yang membuatnya cemas, tanggapan Tahara ternyata lebih rendah hati daripada yang 
diharapkannya. Tidak perlu menghiburku, Ketua. Anda mendapat begitu banyak jawaban 
yang dijejali di sana, Anda tidak punya tempat untuk jawaban saya yang setengah matang. 

(Ini diisi, oke. Diisi penuh dengan udara panas!) Meskipun ada kekacauan yang dilakukan 
Raja Iblis, Tahara tidak berniat menyuarakan pendapatnya kepada bosnya yang selalu 
membaca seribu langkah ke depan dan membangun situasi yang tepat kapan dan 
bagaimana dia membutuhkannya. 

Tahara telah mengambil pertanyaan itu untuk menguji kecerdasannya, dan merasa seperti 
sedang disesatkan. (Beri aku istirahat, sungguh ...) Pikir Tahara. ( Saya langkah pertama 
adalah tidak bersama kursus sempurna memetakan dominasi dunia. Man, jika saya bisa 
mendapatkan mengintip apa yang terjadi di dalam kepalanya ...) 

(Dan sekarang Anda tidak mengatakan apa-apa?!) Raja Iblis diam-diam mengomel, (Akan 
jauh lebih mudah jika Anda memberi tahu saya jawabannya!) 

Mereka melanjutkan, dalam diam, pikiran mereka tanpa sepengetahuan satu sama lain. 
Fenomena berikutnya yang mereka temui adalah geng Mole yang sedang menggali sumur, 
tampaknya diawasi oleh Luna. 

"Tidak bisakah kamu menggali lebih cepat ?!" dia memekik. "Kami akan berada di sini 
sepanjang hari!" 

"Kamu tidak tahu apa-apa tentang sumur, jadi jangan ikut campur! Anda tidak bisa begitu 
saja menggali lurus ke bawah seperti orang bodoh! " 

"Hah? Anda hanya membutuhkan lubang di tanah, bukan? Aku akan menyiapkan mantra, 
dan--- " 
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"J-Jangan berani-berani, idiot! Anda akan mengeluarkan bingkainya! " 

Saat Luna dan pemimpin Mole bertengkar, Eagle memperhatikan dari jarak dekat. Dia 
tampak hampir spektral, atau seolah-olah penghalang tak terlihat memisahkannya dari 
seluruh dunia. 

Gadis itu selalu seperti itu, bukan? 

Selalu? ulang Raja Iblis. 

Dia tetap di luar percakapan. Jaga jarak. 

Campuran emosi menimpa Raja Iblis. Kutukan elang telah dicabut, tetapi bekas lukanya 
masih jauh dari sembuh. (Dia berkata bahwa dia adalah penyebab dari banyak konflik dan 
banyak kematian ...) Tampaknya tidak ada solusi yang mudah untuk situasinya. Karena itu, 
Raja Iblis tidak terlalu khawatir tentang Eagle. (Bagaimanapun juga, dia selalu punya teman 
di sisinya ...) Melihat Luna berkicau seperti biasa, Raja Iblis diam-diam meninggalkan 
tempat kejadian. 

Dia dan Tahara melanjutkan pangkuan mereka di sekitar desa, dan akhirnya menampakkan 
diri di belakang Rumah Sakit Lapangan. 

"Hm? Bisnis apa yang kita miliki di belakang sini? " tanya Tahara. 

"Aku berjanji pada Aku. Kami akan menyiapkan kolam di belakang sini dengan Modifikasi 
Area. " 

"Sebuah kolam, ya ...?" Nostalgia Tahara untuk ide kolam tenggelam oleh keheranannya 
bahwa Raja Iblis akan bertindak lebih jauh untuk melakukan Modifikasi Area untuk gadis 
itu. Dia telah mendengar janji ini dari Aku secara sepintas, tetapi bertanya-tanya apakah 
bosnya benar-benar akan melakukannya. Ada banyak fasilitas yang bisa digunakan desa 
Rabbi saat ini. Apakah kolam benar-benar salah satunya? 

"Mari kita mulai ... Modifikasi Area!" Raja Iblis memilih Kolam dari layar admin, dan sebuah 
kolam terwujud di tanah dengan kilatan cahaya yang terang. Ini akan menjadi 
pemandangan yang luar biasa jika keduanya tidak menyaksikannya berkali-kali. Kembali 
ke permainan, area secara teratur --- seringkali mingguan --- diubah untuk menjaga minat 
para pemain. 

"Mari kita biarkan tempat ini tetap terbuka hanya untuk keluarga kecil kita, untuk saat ini." 

"Baiklah, Bos ...!" Tahara sangat terguncang dengan pilihan kosakata Raja Iblis. Meskipun 
dia selalu memiliki delapan penasihat, yang merupakan individu yang paling dekat 
dengannya, dia tidak pernah memanggil mereka selain itu: penasihat. (Keluarga, ya ...?) 

Mempertimbangkan kata-katanya, Raja Iblis dengan santai menambahkan, "Tentu saja, 
kamu akan memiliki akses gratis ke sana. Saya sebenarnya lebih suka Anda memeriksanya 
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sesekali. Luna bahkan mungkin menenggelamkan dirinya karena terlalu banyak 
bersenang-senang. " 

Tahara tertawa kecil. "Saya akan percaya, Chief." 

"Sekarang, saya punya janji dengan Nyonya. Permisi." Raja Iblis Cepat Bepergian. 

Tahara dibiarkan merasakan denyut nadi tumpul berdengung di seluruh tubuhnya. 
(Maksudmu ... aku bagian dari keluargamu, juga ...?) Segala macam rencana dan skema yang 
telah digariskan Tahara di benaknya telah lenyap tanpa jejak, untuk sementara waktu. Dia 
berdiri di sana, seolah-olah ingin tetap menginjak tanah untuk melawan arus yang tidak 
terlihat. Setelah beberapa waktu, Tahara menggelengkan kepalanya dan pergi. 

------Di dalam Kasino. 

Bangunan itu saat ini dijuluki "Kuil Emas". Dindingnya bersinar keemasan saat lampu neon 
memantul darinya, menjadikan kuil itu suar holografik yang berkilauan dari hari ke hari. 
Begitu fasilitas ini dibuka, pasti akan menghasilkan banyak uang. 

Di 13 th lantai, Kondo seperti biasanya bekerja keras. Pengawas memenuhi ruangan, 
masing-masing menayangkan video berbeda dari kamera keamanan yang dia pasang di 
seluruh desa dengan tujuan meminimalkan kebutuhannya untuk pergi keluar. Sisa ruangan 
diisi oleh konsol game, rak buku yang penuh dengan buku komik dan novel ringan, dan 
kotak pajangan yang penuh dengan gambar demi gambar. Ini adalah ruangan isolasionis 
lepas profesional. 

"Lebih baik letakkan poster Santory-chan di kamar juga!" 

... Spasiba, seorang gadis menelepon, muncul di layar transparan yang muncul di sekitar 
Kondo. Terlepas dari estetika sci-fi monitor, itu hanya menampilkan karakter dari sim 
kencan. 

"Dan sosok Shigrey-chan di mejaku ...!" 

Layar lain tiba-tiba muncul, menampilkan seorang gadis cantik sedang menatap Kondo. 

Komandan Kondo, apakah itu aku ...? 

"Y-Yah ...! Ya, memang ... tapi saya menyimpannya hanya untuk tujuan akademis! " 

Namun kebahagiaan Kondo, terganggu oleh ketukan di pintu. Kyon menelepon dari aula, 
membawakannya sarapan yang terlambat. "Tuan Kondo? Waktunya sarapan, hoppity. " 

"T-Tidak, terima kasih ..." Kondo tergagap. "Aku akan melakukan ekspedisi, dan aku perlu 
melanjutkan Perang Holey Grail." 
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Kyon mencemooh dengan marah. "Kalau begitu aku akan meninggalkannya di sini di luar 
pintumu ... Hoppity." Dia kemudian meninggalkan aula, telinga kelincinya bergerak-gerak. 
Sementara dia sekarang bertindak sebagai ibu dari pemuda bermasalah, dia seumuran 
dengan Kondo. Ada perbedaan karakter yang mencengangkan antara anak berusia enam 
belas tahun yang melakukan segala macam pekerjaan, dari mengurus ladang hingga 
melayani pelanggan, dan seorang anak berusia enam belas tahun yang tidak pernah 
meninggalkan kamarnya. 

Momo, setelah menyaksikan interaksi dari ujung aula, terus menatap ke pintu yang 
tertutup. "Orang itu masih belum keluar?" 

"Tidak ... Sepertinya dia tidak pernah ingin meninggalkan kamarnya." 

"Mister Shadow tidak pernah membawa orang normal." 

"A-Aku yakin Kondo juga memiliki beberapa kekuatan khusus ..." Kyon bergumam untuk 
membela Raja Iblis. 

Namun, Momo prihatin dengan pemikiran lain. Dia sekarang telah menyaksikan cukup 
banyak konstruksi mistik Raja Iblis yang tidak bisa dijelaskan, tapi Kuil Emas yang 
berkilauan ini adalah kudeta; sesuatu yang jauh di luar pemahamannya. "Mungkin Tuan 
Shadow benar-benar Malaikat Jatuh." 

"Mungkin..." 

"Siapa lagi yang bisa membuat benda-benda ini?" 

Pemberontak mistis, seperti yang dibayangkan Kyon dan Momo, pasti adalah makhluk yang 
lebih tinggi yang kekuatannya bahkan melebihi tiga malaikat yang disembah di Holylight. 
Namun, bahkan jika Raja Iblis secara teknis adalah perwujudan kejahatan, kedua kelinci 
melihatnya sebagai dewa keberuntungan dan kemakmuran. Tidak ada yang bisa 
membantah atau menjelaskan evolusi eksplosif Rabbi. 

"Dan Tuan Shadow berkata untuk memperluas pertanian," kata Momo, menambah arus 
berita baik. 

"Tidak mungkin!" 

"Mister Shadow memiliki wajah yang mengintimidasi, tapi tidak pernah berbohong. Semua 
yang dia katakan menjadi kenyataan. " Momo menggumamkan sentimen yang sama persis 
dengan Nyonya. Terlepas dari moralitas, semua yang keluar dari mulutnya melampaui 
manusia super. Hampir ilahi. 

"Mister Shadow pasti sedang menyamar ... Aku yakin dia berubah dan semacamnya." 

"Apa?! Transformasi bagaimana? Kedalam apa?! Apakah dia punya wortel asli? " 
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"Tanpa keraguan." 

"Apakah itu bergizi? Seberapa besar itu? " 

The Bunnies melanjutkan percakapan antusias mereka dalam perjalanan keluar dari 
kasino. Nyonya melewati mereka dalam perjalanan ke lobi lantai dasar, dan meskipun ini 
bukan kunjungan pertamanya ke Kasino, dia tetap kewalahan. Bahkan dia tidak pernah 
melangkah ke sebuah bangunan yang mendekati kemewahan dan kemewahan kuil ini. Dia 
membayangkan bahwa, jika ada konstruksi yang mendekati, pasti sudah ada di zaman 
mitos. 

"Kekuatan orang-orang di atas awan ..." Nyonya itu membayangkan dengan jelas 
bagaimana dia membayangkan Malaikat Jatuh Lucifer menjadi. Ini wajar saja, setelah Raja 
Iblis mewujudkan kemewahan seperti itu dari ketiadaan. " Elevator, dia menyebutnya ... 
Aku ingin tahu bagaimana Item Ajaib ini beroperasi." Nyonya selalu berjuang untuk 
menaiki tangga karena perawakannya yang besar. Sekarang, yang harus dia lakukan 
hanyalah masuk ke dalam kotak misterius dan kotak itu akan membawa ceritanya ke atas 
dengan kecepatan yang mencengangkan. (Mungkin hal-hal ini biasa terjadi di zaman kuno 
...) Sebagai wanita dengan selera glamor, Kasino telah mencentang semua kotaknya. Dia 
dengan cerdik memahami tema tempat itu ("Sebuah mimpi singkat") dan telah 
menemukan keindahan dalam ketidakkekalannya. 

Otorisasi penthouse diberikan. Naik ke lantai empat belas. 

Dengan dengungan mekanis, kotak itu mulai naik secara bertahap. Imajinasi Nyonya 
membengkak, membayangkan penthouse yang belum dia kunjungi. (Lantai atas kuil ... Aku 
ingin tahu bagaimana pemandangannya.) Ketika kotak itu berhenti, pintunya terbuka 
dengan kelambatan yang menyebalkan, menampakkan dinding jendela dari lantai ke 
langit-langit, menyajikan pemandangan yang menakjubkan desa. 

"Sudah terlalu lama, Nyonya." Raja Iblis berbalik dari tempatnya berdiri di dekat dinding 
jendela, membuatnya tercengang. Dia sangat cocok untuk kemegahan yang diwujudkan 
penthouse. Tentu saja, Raja Iblis sepertinya selalu membawa gravitasi dan keanggunan 
bersamanya, selama dia tutup mulut. Sekarang, dikombinasikan dengan kecanggihan 
ruangan yang luar biasa, dia memancarkan daya pikat yang tak terlukiskan. "Kamu bahkan 
lebih cantik daripada saat terakhir kali aku melihatmu ..." 

Tembakan kegembiraan yang menggetarkan dari kepala Nyonya ke jari-jari kakinya. Dia 
merasa dirinya menjadi lebih hangat. Terlepas dari upaya terbaiknya, napasnya terengah-
engah. "Pujian Anda memberi saya kegembiraan yang tiada duanya, Tuan Raja Iblis." 

Raja Iblis memasang senyum sopan. "Banyak musuh yang menghalangi Kecantikan ... Tapi 
mereka jelas telah lari ke bukit dalam menghadapi kerja keras dan pengembangan diri 
Anda." Dia dengan anggun memimpin Nyonya ke sofa mewah. Di bawah fasad sikap 
percaya diri dan halusnya, Raja Iblis berkeringat. (Siapa yang Anda ?! Bahkan tidak ada 
kemiripan!) Nyonya telah kehilangan banyak berat badan, dan bahkan tulang-tulangnya 
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tampak menipis. Tanpa sepengetahuan Raja Iblis, kutukan Iblis Kuno yang telah melanda 
keluarga Nyonya selama beberapa generasi telah direduksi ke ambang kehancuran. Itu 
adalah kutukan yang sangat dendam, tapi pada akhirnya tidak memiliki kesempatan di 
hadapan dunia Akira Ono. Komentar Raja Iblis hanyalah pernyataan fakta daripada 
sanjungan. 

"Aku pernah mendengar pencapaianmu di Utara ..." 

"Saya hanya membuang tumpukan logam yang tidak praktis." Raja Iblis dengan sopan 
tersenyum seolah menutupi keterkejutannya tentang penampilannya, tetapi Nyonya 
hampir sama terkejutnya dengan dia. Malaikat Mock yang dipanggil oleh Tzardom adalah 
jenis ancaman yang dapat mengubah gelombang seluruh pertempuran, jauh dari tumpukan 
logam belaka. 

Nyonya dengan bijaksana mengarahkan percakapan menjauh dari pengalamannya dalam 
petualangannya, dengan mengatakan, "Yu memberiku sesuatu yang disebut 'toner' 
beberapa hari yang lalu. Ini bekerja sangat luar biasa sehingga kami memperebutkan 
sebotol itu pada awalnya ... Betapa memalukan. " 

Raja Iblis tertawa kecil dengan sopan. "Saya akan pastikan untuk menyiapkan lebih banyak 
jenis kosmetik di masa depan. Pelembab, losion, tabir surya, pembersih, alas bedak, lipstik, 
cat kuku, parfum ... Oh, masker UV juga bisa menjadi penawaran yang populer. Saya ingin 
melihat wanita seperti Anda, Nyonya, tetap kuat dan sangat cantik. " 

Setiap kali Raja Iblis berbicara, jantung Nyonya berdebar lebih cepat. Dia tidak benar-benar 
memahami item apa yang baru saja didaftarkan oleh Raja Iblis, tetapi dia tahu dari 
pengalaman bahwa, tanpa keraguan, itu semua adalah hal-hal yang dapat memiliki efek 
yang tak terbayangkan. "B-Bagaimana ... mengasyikkan," katanya, sangat menyadari fakta 
bahwa Raja Iblis tidak pernah melebih-lebihkan, mengubah apa pun yang dia katakan, 
tidak peduli seberapa sulit dipercaya, menjadi kenyataan. Mengetahui bahwa dia akan 
menjadi lebih kuat dan lebih cantik dengan bantuan ciptaannya, Nyonya tampak sangat 
senang. "Ngomong-ngomong, adikku memenangkan Voucher Resor di lelang, seperti yang 
kamu rencanakan." 

"Oh ...?" Raja Iblis untuk sesaat bertanya-tanya apa yang sedang dia bicarakan, kemudian 
berhasil mengingat kenangan jauh tentang dia menyerahkan satu kepada McBonald, 
sebagai semacam bonus. 

"Dia bisa sangat keras kepala, jadi tidak ada bujukan dariku yang meyakinkan dia untuk 
datang. Adik perempuanku yang konyol, tidak tahu bahwa dia bermain tepat di tanganmu. " 
Raja Iblis tertawa kecil dan mengalihkan pandangannya ke bawah, menyesap tehnya. 
Nyonya melihat seorang pria dengan kebijaksanaan dan keyakinan tak terbatas, diselimuti 
kesungguhan. Bahkan tanpa mempertimbangkan kekuatan supernatural, Raja Iblis sangat 
memikat Nyonya, dan banyak wanita lain yang mengunjungi resor. Faktanya, cukup banyak 
dari mereka diam-diam ingin menghabiskan satu malam mereka di resor di tempat tidur 
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Raja Iblis, menciptakan semacam buzz yang hanya bisa ditemukan selama perjalanan 
sekolah semalam. Beberapa wanita menyatakan preferensi mereka untuk Tahara, 

"Mungkin suatu saat aku akan membawa beberapa gadis yang lebih muda. Saya pikir 
mereka akan benar-benar terpesona oleh Anda dan penasihat Anda, Tuan Raja Iblis. " 

"Anda menyanjung saya, Nyonya." 

"Dan apa pendapat kakakku tentang resor ini, belum lagi bangunan ini ...?" Dia mengalihkan 
pandangannya, seolah ingin melihat masa lalunya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak dia 
dan saudara perempuannya berpisah dengan cara yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun 
mereka selalu membuka telinga untuk rumor satu sama lain, mereka jarang bertemu tatap 
muka sejak itu. "Fraksinya mungkin sedikit jumlahnya, tapi mereka menebusnya dengan 
pengaruh ... Aku berani mengatakan kelompoknya adalah kelompok yang paling ditakuti 
dan dihormati di seluruh Holylight." 

"Para Penikmat, saya yakin mereka dipanggil." 

"Pada dasarnya para bangsawan itu sia-sia. Bukannya aku punya ruang untuk bicara. " 

"Anda telah berdamai dengan bangsawan militeristik?" 

"Aku melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan perbedaan kita menghalangi jalanmu, 
Tuan Raja Iblis. " Inilah alasan utama Nyonya mengesampingkan harga dirinya dan 
meminta maaf di depan umum, bahkan mengirim bala bantuan dengan biaya besar untuk 
dirinya sendiri. Pada akhirnya, ini adalah bukti kemahiran politiknya. Entah bagaimana, 
meskipun Raja Iblis tidak terlibat, sejarah dibuat olehnya hari itu. 

"Tidak ada urusan Anda, Nyonya, yang akan menghalangi jalanku. Aku hanya berpikir 
bahwa satu-satunya yang akan mendapat keuntungan dari pertikaian adalah musuh asing 
kita, "Raja Iblis menjelaskan, mengingat hari-harinya di Jepang. Parlemen dipenuhi dengan 
ejekan dan kebijakan yang tidak jelas. Raja Iblis memiliki rasa hormat yang baru ditemukan 
untuk keuletan Nyonya. 

"Saya memang mengirim perbekalan, tapi itu jauh dari perbaikan yang nyata. Cuaca sangat 
tidak stabil di tempat tinggal bangsawan militer, mencegah mereka menanam tanaman 
dalam jumlah besar. " Ada batasan bahkan untuk sumber daya Nyonya. Selama wilayah 
mereka tetap tandus, mereka akan selalu terjebak dalam kemiskinan, bergantung pada 
bantuan luar. Kesulitan ini dapat dibandingkan dengan krisis kemiskinan berbasis sumber 
daya di Afrika modern. Satu-satunya solusi permanen adalah menstimulasi ekonomi lokal 
dari bawah ke atas melalui masuknya industri. 

Saat Nyonya merenungkan teka-teki itu, Raja Iblis hanya menyatakan, "Sederhana, sungguh 
... Mereka hanya perlu dibayar sebagai tentara penuh waktu seperti mereka." Raja Iblis 
menyalakan rokok. Menurut logikanya, lebih mudah mempekerjakan mereka sebagai 
tentara profesional daripada mencoba melakukan apa pun dengan tanah tandus mereka 
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yang dingin. (Siapa mereka, tondenhei ?) Raja Iblis memikirkan pasukan yang bertugas 
mempertahankan dan merintis prefektur paling utara Hokkaido pada akhir 19 th.abad 
Jepang. Konsep mendorong militer ke sebidang tanah miskin dan memaksa mereka untuk 
hidup darinya dan mempertahankan negara di atas itu benar-benar kuno. (Militer memiliki 
satu pekerjaan. Untuk memusnahkan musuh. Mereka seharusnya tidak membuang energi 
mereka untuk hal lain ...) Bagaimana mungkin orang bisa mengharapkan segalanya dan 
dapur kecil dari para prajurit itu? Setidaknya, Raja Iblis melihat militer sebagai organisasi 
yang pantas mendapatkan bayaran uang, bukan gurun untuk bertahan hidup. Bahkan di 
Jepang feodal, Oda Nobunaga telah menyewa tentara dengan koin, menggunakannya untuk 
menghabisi musuh-musuhnya dengan menyerang tanpa lelah bahkan selama musim 
tanam. Dengan cara yang sama, musim pertempuran on-and-off saat ini di Bangsa Utara 
akan berubah secara drastis dengan diperkenalkannya militer penuh waktu. 

"Tuan Raja Iblis, kau akan ... mempekerjakan mereka semua sendiri?" 

"Singkat cerita, ya." 

"Kamu akan membutuhkan koin dalam jumlah yang sangat besar untuk menyewa seluruh 
faksi militer. Anda mungkin mampu membelinya untuk sementara waktu, tetapi--- " 

"Ini tidak akan bertahan lama. Tidak dengan pendapatan desa Rabi seperti sekarang. Tetapi 
jika kita ingin menguasai beberapa tambang yang menguntungkan, itu akan menjadi cerita 
yang berbeda. Rupanya, seorang bangsawan merasa cukup berani untuk mengirim pencuri 
kucing kecil ke desa. " 

Mata Nyonya melebar saat dia dengan benar berasumsi siapa yang dibicarakan oleh Raja 
Iblis. Sementara itu, Raja Iblis memikirkan peta yang Tahara tunjukkan padanya, dengan 
lingkaran merah besar di sekitar wilayah di barat. (Mereka ingin mengacaukan kita, jadi 
aku akan mengambil beberapa tambang mereka sebagai gantinya,) Raja Iblis memutuskan, 
siap untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka memulai perkelahian 
dengannya . Tentu saja, ini akan menjadi konflik sipil berskala besar. 

"Saya mengerti ..." kata Nyonya. "Pria keji itu akhirnya akan mendapatkan apa yang pantas 
dia dapatkan." 

"Dengan berani, mereka tampaknya bersiap untuk perang. Saya tidak punya pilihan selain 
membela penduduk desa saya, "kata Raja Iblis, seolah-olah itu adalah fakta. Tentu saja, dia 
selalu mencapai apa pun yang dia pikirkan. Setelah membeli desa di sebelah timur Rabbi, 
dia sepertinya tidak memiliki keraguan dalam pikirannya ketika harus memperluas 
wilayahnya. Dengan asumsi bahwa Tahara akan mengurus pekerjaan berat, Raja Iblis 
berseri-seri dengan percaya diri. "Jika saya dapat meminta bantuan Anda, Nyonya. Yang 
sederhana, sungguh. Saya ingin Anda menyebarkan desas-desus di kalangan masyarakat 
kelas atas bahwa saya sangat marah kepada siapa pun yang berani mengirim pencuri itu. " 

"L-Lalu Dona akan waspada!" protes Nyonya, secara tidak sengaja menggunakan nama 
bangsawan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Raja Iblis mempertahankan senyumnya. "Persis. Saya ingin dia melakukan pengamanan 
terbesar yang bisa dia kerahkan. Semakin banyak teman yang bisa dia panggil, semakin 
baik. Menghemat waktu saya. " 

"Jika Anda berkata begitu ..." Nyonya menyadari bahwa Raja Iblis bertujuan untuk 
mengakhiri semuanya sekaligus dalam satu pukulan. Dia berharap banyak wilayah menjadi 
tanpa tuan hari itu. "Tapi aku ingin tahu apakah dia akan menyerang begitu dia mendengar 
rumor itu." 

"Untuk beberapa alasan, pria yang lebih rendah selalu terobsesi dengan memperkuat 
pertahanan mereka ketika mereka mengetahui serangan yang akan datang. Apa gunanya 
membela diri jika mereka tidak mencoba menjatuhkan penyerangnya? " Dona 
menyerangnya akan menjadi skenario kasus terbaik untuk Raja Iblis. Yu dan Tahara 
memiliki keahlian khusus untuk menghadapi kelompok yang lebih besar, dan tidak ada 
yang bisa menyusup ke desa tanpa terdeteksi oleh mata Kondo. "Cukup dengan 
pembicaraan yang tidak menyenangkan. Bolehkah saya menawarkan segelas ini? Hadiah 
dari kenalan saya. " Raja Iblis menghasilkan, tentu saja, botol Roh Api. 

Ini bukanlah minuman yang bahkan Nyonya bisa dengan mudah mendapatkannya. 
"Apakah itu ... Roh Api? Dimana kamu...?!" 

Raja Iblis terkekeh. "Saya memiliki kesempatan untuk mengenal kurcaci dan beberapa 
Anima." 

"Kamu benar-benar ... sesuatu yang lain ..." Dia tersenyum, mengambil gelas darinya. 

Mereka bersulang, keduanya dengan senyuman yang menyenangkan, dan mulai mengobrol 
tentang ini dan itu: membahas desa di timur, pertemuan antara Nyonya dan Putih, gosip 
terkini di antara para bangsawan, beberapa karya seni, reputasi Rabi. .. Setiap topik berisi 
informasi yang bernilai setumpuk emas. 

Setelah menghabiskan gelasnya dari Roh Api, Raja Iblis menyimpulkan, "Aku berencana 
untuk pergi ke utara lagi segera. Jika saya merindukan saudara perempuan Anda, berikan 
salam saya yang terbaik. " 

"Tentu saja ... Alangkah baiknya memiliki persaingan antar saudara setelah sekian lama." 
Pikiran yang rupanya membawa seringai di wajah Nyonya. 

Raja Iblis mengangkat gelasnya ke situ. 

Setelah pekerjaannya selesai dengan baik, dia menikmati sebatang rokok di Hutan 
Pemulihan. Karena dirancang untuk menyembuhkan setiap dan semua penyakit, dia mulai 
merasa tenang hanya dengan berada di sana. (Lebih baik aku mengurus tugasku di utara 
lebih cepat daripada nanti ...) Dalam mencari pertahanan yang lebih kuat melawan sihir, dia 
harus menghadapi penjara bawah tanah yang lebih menantang daripada yang terakhir. 
Ketika dia berpikir untuk pergi, Aku melintas di benaknya, menatapnya seperti anak anjing 
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yang sedih. Raja Iblis mengerutkan kening. (Apa yang salah dengan saya ...? Mengapa saya 
bertingkah seperti saya ayahnya?) Tidak ada durasi kontemplasi yang memberinya 
jawaban. 

"Kamu benar-benar seorang penyendiri, bukan? Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? " 
Luna memanggil dari belakangnya. 

"Apa itu? Aku tidak bisa mendengarmu karena rumah kacamu hancur. " Raja Iblis 
menghembuskan kepulan asap dengan putus asa, bersandar ke pohon. Para pekerja pasti 
sedang asyik menikmati minuman dan kegembiraan di dekatnya, karena aliran tawa dan 
musik bisa terdengar. 

"Malam yang indah ..." Luna bersandar di bagasi yang sama dengannya, menatap ke langit. 
"Hutan ini tidak terlalu buruk." Tablo Raja Iblis dan Holy Maiden berdiri saling 
membelakangi dengan pohon di antara mereka pasti aneh. 

"Sebentar lagi akan ada lebih banyak fasilitas di sekitar desa." 

"Aku senang mendengarnya ... Tapi sebaiknya kamu tidak membangun sesuatu yang 
sembarangan." 

"Tidak pilih-pilih, ya? Untuk memperjelas, kehidupan malam yang semarak mencakup klub, 
kabaret, teater olok-olok, klub tuan rumah, dan rumah bordil, baik pria maupun wanita. " 

"Rumah bordil ...?! Ke-Mengapa kita membutuhkan itu ?! " 

"Keinginan tertentu tidak bisa dikendalikan oleh hukum. Orang akan selalu menemukan 
jalan. Pembatasan atas keinginan dasar hanya akan menciptakan masyarakat bawah tanah 
dan melapisi kantong penjahat yang ingin memanfaatkannya. Dengan pemikiran tersebut, 
pemerintah harus mendukung industri, memastikan bahwa bisnis aman dan menghormati 
pekerjanya. " Halangan lain untuk membatasi bisnis ini adalah meningkatnya kejahatan 
seks. Raja Iblis sedang melatih sedikit pandangan ke depan untuk mempersiapkan Luna 
menghadapi realitas penguasa Rabbi, yang tidak akan memiliki ruang untuk rasa moralitas 
yang terlalu disederhanakan. 

"Kamu benar-benar terdengar seperti kamu tahu apa yang kamu bicarakan, kadang-kadang 
... Biasanya kamu hanya minum." 

"Alkohol selalu berkembang bersama umat manusia. Seingat saya, pada 4000 SM--- " 

"Ugh! Cukup dengan kuliah akademi Anda! Jika Anda tidak menyadarinya, kami sendirian. 
Tidak bisakah kamu menemukan topik percakapan yang lebih romantis? " 

"Di mana asmara di hutan gelap ...?" sang Raja Iblis menggerutu, mengembuskan asap. 
Selain itu, meski Luna tidak menyadarinya, mereka bukanlah satu-satunya yang ada di 
hutan. 
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"Kupikir aku akan ... terima kasih." 

"Untuk apa?" 

"Untuk apa yang kamu lakukan di utara, dan untuk desa ..." 

"Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya melakukannya atas kemauan saya 
sendiri. Nyatanya, saya harus berterima kasih. " 

Luna berbalik karena terkejut menghadapi siluet gelap Raja Iblis. 

"Tanpa kamu, atau desa ini, aku tidak akan bisa membangun fondasi yang kokoh," kata Raja 
Iblis dengan tulus. Tidak sulit baginya untuk membayangkan bahwa, sebagai seseorang 
dengan latar belakang yang tidak bisa dijelaskan, dia bisa menjadi buronan. Dia mungkin 
tidak akan berakhir di posisi ini jika bukan karena gelar Luna yang mendukungnya di 
setiap kesempatan. 

"B-Benarkah ...? Itu yang ada di pikiranmu? " 

"Orang dewasa yang dewasa memikirkan hal-hal ini. Anda akan mengerti suatu hari nanti. " 

"'Dewasa' ... Sekarang jangan membuatku tertawa," ejek Luna dengan riang, menyodok 
punggung Raja Iblis dengan jarinya ... Seolah-olah menciptakan kembali kenangan lama. 
"Saya harus mengatakan ... Anda cukup keren di sana." 

"Yang saya lakukan hanyalah mengeluarkan sebongkah logam," jawab Raja Iblis tanpa 
basa-basi. 

Di lain waktu, Luna mungkin akan membalas dengan jawaban yang kurang ajar. Tapi tidak 
kali ini. "Kamu tahu, aku pikir aku jatuh cinta padamu ..." 

"Apa?" Ini mengguncang Raja Iblis cukup untuk membuatnya berbalik, tetapi Luna dengan 
cepat berjalan pergi melalui pepohonan. 

"Kamu telah menembak hati putri tercantik di dunia," serunya, "jadi sebaiknya kamu tidak 
mengecewakanku!" 

"Hei, tunggu sebentar ..." sang Raja Iblis bergumam, saat Luna meninggalkan hutan. 
Kemudian, terlihat agak canggung, dia memanggil seseorang yang masih berdiri di hutan, 
"Kapan kamu akan menunjukkan dirimu?" 

"M-Maafkan aku ... Aku tidak bermaksud -- Aku tidak mengharapkan sesuatu untuk ..." 
Elang muncul dari balik pohon, bergumam meminta maaf. Raja Iblis menghela nafas. Dia 
jelas tidak mengira percakapan mereka akan seperti ini. Pipinya memerah seolah-olah dia 
baru saja membuat pernyataan cinta sendiri. "A-Apa yang akan kamu ... Bagaimana kamu 
akan menanggapinya?" 
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"Itukah yang ingin kamu tanyakan padaku? Pasti ada alasan lain mengapa Anda datang 
menemui saya. " 

"Um, ya ... Tapi keterkejutan dari, um, apa yang baru saja terjadi, pasti telah membuatku 
pingsan ..." 

"Itu acar sekali ..." Raja Iblis menyalakan rokok baru. Dia jelas tidak berharap untuk 
mengambil bagian dalam adegan langsung dari film romansa remaja, tetapi memiliki 
tebakan yang baik mengapa Eagle ingin melihatnya. "Biar kutebak. Anda ingin bertanya 
apakah Anda bisa tetap tinggal di desa. " 

"I-Itu benar ..." 

"Biarkan saya memberikannya langsung kepada Anda. Tidak ada masalah sama sekali 
bagimu untuk berada di sini. " 

"Bagaimana Anda bisa begitu yakin ...?" Kata elang, menatap kakinya. Dia mungkin 
menyesal tidak mencari nasihat dari orang lain. 

"Jika kamu pergi, Luna akan secara paksa membawamu kembali ke sini. Tidak ada gunanya. 
" 

"T-Tapi ..." 

"Terserah kamu mau bersyukur atau kesal punya teman seperti dia. Yang telah dibilang..." 

"Iya...?" 

"Tidak mudah menemukan teman sejati. Juga tidak mudah kehilangan satu. " Teman datang 
dan pergi seiring bertambahnya usia dan perubahan lingkungan, tetapi ada persahabatan 
yang tetap ada melalui itu semua. Raja Iblis tampaknya berpikir bahwa Eagle dan Luna 
adalah salah satunya. "Kamu sudah lama tidak melihatnya, kan? Cobalah tersenyum untuk 
perubahan. Benar-benar menjengkelkan melihat wajah cemberutmu 24/7. " Raja Iblis 
meraih pipi Eagle dan mencubitnya menjadi senyuman yang dipaksakan. Reaksinya 
mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa Eagle menyaksikan interaksi yang 
memalukan antara dia dan Luna. 

"K-Kamu tidak bisa memaksaku untuk tersenyum ..." kata Eagle melalui wajahnya yang 
terjepit. 

"Tidak ada yang benar -- benar menyukai gadis dalam kesusahan. Lagipula, bukankah 
kamu elang? Mengapa Anda memilih Eagle? " 

Eagle menggeliat menjauh dari genggaman Raja Iblis, dan mengatur napas dengan tangan 
di dadanya. "Legenda mengatakan, elang-hibrida pernah terbang tinggi dengan Ember 
Angel ..." 
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"Legenda, ya? Dan?" 

"Itu mengundang kemarahan iblis ... Sampai mereka diburu sampai punah." 

"Begitu, jadi kamu memilih untuk pergi dengan spesies yang berbeda." 

"Saya pernah mendengar bahwa Elang-hibrida juga didorong ke ambang kepunahan, 
karena mereka serupa. Anima lainnya menganggap mereka ras terkutuk yang menarik iblis 
... " 

Raja Iblis menghela nafas panjang, sekarang Eagle telah mengkonfirmasi latar belakang 
tragisnya yang membuatnya sempurna sebagai gadis dalam kesusahan. "Baiklah, aku 
mengerti sekarang ... Aku tidak akan memaksamu untuk tersenyum, tapi jika kamu tetap di 
desa ini, kamu akhirnya akan ingat bagaimana untuk tersenyum lagi." Raja Iblis terkekeh 
saat kata-katanya sendiri mengingatkannya pada Zero. Pikiran ini membuat tatapannya 
lebih baik, entah bagaimana. "Apakah ras Anda dikutuk atau tidak, Anda memiliki teman 
yang baik. Saya akan mengikuti teladan Luna dan tidak akan menerima jawaban tidak. 
Bahkan dari dewa yang mungkin menguasai dunia ini. " Dengan itu, Raja Iblis pergi. 

Eagle dibiarkan mengawasinya, tidak bisa berkata-kata. Sekali lagi, Raja Iblis tampak penuh 
dengan kekuatan dan kepercayaan diri, siap untuk memaksa semua hukum dan 
ketidakadilan dunia untuk tunduk pada keinginannya. (Anda jatuh cinta dengan pria yang 
luar biasa, Luna ... Anda memiliki pekerjaan yang cocok untuk Anda ...) Eagle hampir 
merasa pusing menempatkan dirinya pada posisi Luna, yang telah mendaki jajaran 
masyarakat dari yatim piatu ke Holy Maiden , dan sekarang telah menyatakan cintanya 
pada entitas langsung dari mitologi. Jika dia ingin berdiri di samping Luna dengan pijakan 
yang sama, pikir Eagle, dia harus belajar menjadi berani, bahkan di hadapan dewa. Untuk 
saat ini, dia hanya menatap langit malam, terintimidasi oleh seluruh prospek. 
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Volume 6 Chapter 10 

Malaikat Jatuh Lucifer 
Raja Iblis sedang dalam perjalanan ke Rumah Sakit Lapangan, ingin mengatur segalanya 
sebelum menuju utara. Dia tidak seperti biasanya terburu-buru saat dia berjalan melalui 
distrik rehabilitasi kosong yang biasanya dibanjiri pasien. 

"Mister Secretary," Yu menyapanya sambil tersenyum. 

Raja Iblis mengakuinya dan memasuki ruang ujian sebelum diam-diam mematikan Assault 
Queller. Itu akan menghalangi prosedur yang akan dia jalani. Dengan tergesa-gesa, Raja 
Iblis menggantung mantel dan jasnya di gantungan baju dan melepas dasinya. Saat dia 
membuka kancing kemejanya sebagian, dia mendengar Yu menghembuskan napas. "Mari 
kita mulai, Yu." 

"Y-Ya, Pak ...! Tapi apakah kamu ... yakin? " 

"Iya. Lakukan." 

Dengan takut-takut, namun dengan antisipasi yang aneh, dia mengaktifkan Sensor. Raja 
Iblis telah memerintahkannya untuk menimpa usianya menjadi 18. Ini akan memulai 
penampilan sekali seumur hidup Raja Iblis yang agung. 

"Permisi, Tuan ..." Tangan Yu beroperasi dengan kecepatan yang membutakan, menambah 
usia Raja Iblis. Terlepas dari efek supernatural dari prosedur tersebut, itu dilakukan 
dengan sangat mudah. Sekarang seorang pemuda yang menyerupai pedang hitam berdiri 
di tempat Raja Iblis berada. Udara tegang di sekitarnya menunjukkan bahwa siapa pun 
yang berani menyentuh dia akan meletus dalam api gelap. Ini adalah tentang usia ketika 
orang-orang di sekitar Hakuto Kunai mulai curiga bahwa dia akan mengambil peran 
penting dalam pemerintahan suatu hari nanti. Mereka benar, saat Kunai memulai karirnya 
sebagai pejabat elit pemerintah dan terus menanjak. Setelah mendaki setinggi tangga, dan 
setelah proyeknya disetujui, Kunai telah menemukan dirinya sebagai salah satu penguasa 
Kekaisaran, menandai awal pemerintahan mereka yang mulia dan kehancuran akhir. 

"Hm. Ini membawa kembali kenangan, "kata Raja Iblis tanpa banyak sentimen. 

Yu, di sisi lain, menahan mulut dan hidungnya dengan punggung tangan, menjerit aneh. 
Sepertinya dia akan mimisan karena kegembiraan melihat Raja Iblis yang lebih muda. "M-
Pak Sekretaris? Apakah Anda yakin saya seharusnya tidak menyensor Anda lagi? Mungkin 
sampai usia 8 ... " 

"Omong kosong. Maka rencanaku tidak akan bertahan. " Raja Iblis melakukan Kreasi Item 
berturut-turut untuk menghasilkan sepasang objek baru yang disebut Sayap Malaikat Jatuh 
dan Pakaian Malaikat Jatuh. Ada banyak video game yang menggunakan senjata dan baju 
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besi berdasarkan malaikat dan iblis, dan potongan-potongan dari permainan ini adalah 
contoh lain, bersama dengan Cincin Malaikat dan Tanduk Setan. "Aku akan mengganti 
pakaianku, Yu." 

"Y-Ya, Pak! Saya senang membantu. " 

"A-aku memintamu untuk keluar sebentar ..." 

"Saya tidak akan berani! Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Anda, Pak ?! Silahkan?!" 

"Saya telah mengaktifkan kembali Queller. Jangan khawatir. " 

Raja Iblis berhasil meyakinkan Yu untuk keluar dari ruangan dan mulai mengganti 
pakaiannya. Secara alami, item yang baru saja dia buat adalah item fashion tanpa bonus 
stat praktis. Jika seorang pemain yang mengenakan ini akan menyerang ke dalam 
pertempuran, mereka akan diuapkan di tempat. (Sekarang ini memberikan getaran tahun 
90-an yang kuat ...) pikirnya, mengenang sambil melihat rambutnya yang sekarang runcing 
terpantul di cermin. Tahun 90-an adalah puncak dari band punk, dan jalanan dipenuhi 
dengan pria dan wanita muda yang berpakaian seperti dia sekarang. Pakaiannya robek di 
sana-sini, dengan lengan dan kaki terbungkus rantai, entah kenapa. Secara keseluruhan, itu 
adalah pakaian punk serba hitam stereotip. (Pakaiannya adalah satu hal, tapi sayap ini ... 
Aku merasa ini Halloween. ) Raja Iblis pasrah pada takdirnya dan menempelkan Sayap 
Malaikat Jatuh di punggungnya. Bagaimanapun, itu adalah salah satu poin kuatnya, bahwa 
dia bersedia melakukan apa saja begitu dia memutuskan untuk melakukannya. (Sudah 
lama, tapi benda ini pasti berlebihan ...) Sayapnya terdiri dari enam bulu besar di kedua 
sisinya, masing-masing berkilauan. Tetap saja, itu adalah item sampah dengan Defense of 2. 
Namun demikian, propertinya tidak diragukan lagi nyata, seperti yang dirancang. 

Penampilan pemotongan, pakaian, dan aura gelap yang memancar dari sayapnya sekarang 
benar-benar memperkuat penampilannya sebagai Malaikat Jatuh sendiri, sama seperti dia 
muncul di lagu-lagu kuno. 
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"M-Mister Secretary ... Bolehkah saya masuk sekarang?" Yu buru-buru mengetuk dan 
terlalu bersemangat masuk ke kamar. Begitu dia melakukannya, dia menjerit lagi. 
"Berharga...! Penampilan ini memiliki gudang rempah-rempahnya sendiri, bukan, Tuan ...?! 
" 

(Siapa aku, Dr Pepper ?!) Raja Iblis menahan keinginan untuk berteriak, dan kemudian 
merasa lega karena dia tidak tertawa terbahak-bahak. Jika dia melakukannya, dia ragu 
bahwa dia akan mampu melakukan tindakannya. 

"Tuan Sekretaris ... Bisakah Anda ... memeluk saya, sebentar?" 

"Apa...?" 

"Maukah Anda memberi saya hadiah ini, Tuan, sebelum Anda mengambil cuti?" 

"Y-Yah ... Itu ..." Raja Iblis terdiam, tampak canggung. Dia telah menepati janjinya untuk 
membawanya ke mata air panas di bawah permadani, dan sekarang dia memanfaatkan 
kekuatannya lagi. Tampaknya terlalu kejam untuk tidak membalasnya dengan cara 
tertentu. "Tapi apakah rantai itu tidak akan menyakitimu jika---" 

"Mereka tidak akan mengganggu saya sedikit pun, Pak! Faktanya, itu akan menjadi bonus! " 

"T-Tunggu sebentar ... Bonus ?!" 

Yu terjun ke pelukannya dan membenamkan wajahnya di dadanya. Mengalah, Raja Iblis 
dengan ringan memeluknya, yang mendorong sayap kaliber tinggi yang tidak perlu untuk 
mengikutinya, memeluk Yu dengan set bulu hitam pekat. (Menurutmu apa yang sedang 
kamu lakukan, sayap ?!) Raja Iblis resah, tapi sudah terlambat untuk melakukan sesuatu 
tentang itu. Pemandangan Yu dalam jas lab putihnya yang kontras dengan Malaikat Jatuh 
yang bonafid dipenuhi dengan mistik. Masih ditekan ke dada Raja Iblis, wajah Yu berubah 
merah saat napasnya terengah-engah. Raja Iblis melingkarkan lengannya di pinggangnya, 
dan dia merasa seolah-olah seratus petir menyambar, menyetrumnya dari kepala sampai 
kaki. 

"Y-Yu ...? Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Y-Ya, Tuan ... Saya sangat baik, baik ...!" Reaksi anehnya mengingatkan Demon Lord of 
Kondo, yang telah bertingkah seperti karakter dari game X-rated yang murahan. Tidak ada 
rasa sakit dalam ekspresi Yu. Faktanya, dia tampak gembira, seolah-olah dia telah 
diberikan semua kebahagiaan dunia untuk dirinya sendiri. 

"T-Sekarang ... Aku harus kembali bekerja," kata Raja Iblis akhirnya. 

"Y-Ya, Pak Sekretaris ..." Yu terkulai saat Raja Iblis menghilang melalui Perjalanan Cepat, 
jatuh dengan posisi merangkak. Dia terengah-engah seperti pelari yang baru saja 
menyelesaikan maraton. "Jiwa dunia ... Terletak di dalam Sekretaris!" Yu menggumamkan 
klaim paradoks ini dan tertawa keras. 
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Dia hampir melompat-lompat dengan gembira selama sisa hari itu, tersenyum pada setiap 
pasien yang dilihatnya saat dia menyirami bunga, bertindak seperti dewi sejati. Namun 
seseorang tidak tertawa, dan itu adalah Cake, yang telah mengintip interaksi mereka. (Dia 
akhirnya menunjukkan warna aslinya ... Dan itu adalah warna aslinya?!) Cake sudah 
melihat berbagai bentuk Demon Lord: bentuk normalnya, bagaimana dia terlihat ketika 
HPnya setengah habis, dan sekarang dalam bentuk Malaikat Jatuh, persis seperti yang 
digambarkan dalam mitos. (Itu monster yang sah di sana! Itu ... Itu Penguasa Malam!) 

Sementara kesalahpahaman Cake semakin kuat, Kastil Suci berada dalam jenis kekacauan 
yang berbeda. 

------Benteng Suci, Holylight. 

White dan Gran sedang dalam konferensi di kantor di dalam Kastil Suci, tumpukan 
dokumen di antara mereka. Putih adalah satu-satunya dari tiga Holy Maiden yang bahkan 
sangat mampu dalam hal politik. Akibatnya, dia tidak ingat kapan terakhir kali dia libur. 

Dona keji itu! Gran menggeram. "Beraninya memberitahuku bahwa dia akan menaikkan 
harga Spell Stone." 

"Lagi? Itu tidak baik..." 

"Bangsawan kaya tidak akan terluka, tentu saja ... Ini hanya memperburuk tingkat 
kemiskinan rakyat biasa ..." 

Holylight dalam kondisi saat ini adalah perwujudan dari terjebak di antara batu dan tempat 
yang keras. Dona menguasai tambang yang tersebar di seluruh Holylight barat, 
menggunakan keuntungannya yang menggiurkan untuk mempertahankan banyak 
bangsawan dan tentara bayaran dalam daftar gaji. Di utara dan dekat perbatasan, para 
bangsawan militer (dengan Hart di pucuk pimpinan) bertindak mencurigakan, dan 
Butterfly bersaudara masing-masing memerintah sebagai permaisuri masyarakat kelas 
atas dan dunia seni di Central. Sekarang, entah dari mana, White baru saja menerima berita 
mengejutkan bahwa para bangsawan militer dan masyarakat kelas atas telah bergabung. 
Tanpa pengetahuan tentang bagaimana ini telah dikelola, White secara alami gelisah. 
(Negara ini sedang berubah ... Lebih drastis dari sebelumnya ...) 

Di sebelah timur, gurun tandus adalah rumah bagi banyak bandit yang mengungsi dari 
pemerintah pusat. Di bawah mereka, di kota, banyak penduduk yang lebih miskin membeli 
Setanisme, sementara Bangsa Utara sedang menunggu celah untuk dimanfaatkan. 

Sebagai seorang Perawan Suci, tugas White sebagian besar melibatkan melakukan ritual 
dan mewakili bangsa sebagai seorang diplomat. Dalam otoritasnya, paling banyak, dia akan 
dipanggil untuk menilai pertengkaran antara dua bangsawan. Dia tidak memiliki kekuatan 
untuk melakukan reformasi apa pun dengan cara apa pun. 
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Gran dengan muram berkata, "Banyak bangsawan memiliki tanah sendiri dan melakukan 
apa yang mereka suka. Gereja Suci telah menjadi sekam dari kemuliaan sebelumnya ... " 

"Kami menerima semakin sedikit donasi akhir-akhir ini ..." 

"Hmph! Waktu telah berubah. Siapa yang tahu apa yang akan mereka minta dari kami jika 
kami menerima uang mereka. " 

White mengangkat Cincin Malaikat dari kepalanya dan memegangnya di pelukannya. Dia 
menginginkan sesuatu untuk bersandar, karena dia merasa seperti terjebak tanpa jalan 
keluar. 

Sementara itu, Gran melihat secercah harapan di cincin itu. "Seandainya saja pria yang 
memberimu cincin itu akan meminjamkan kekuatannya ..." Suaranya sedih, telah hidup 
bertahun-tahun dalam pelayanan hanya untuk melihat Holylight berakhir dalam kondisi 
saat ini. 

Udara duka di kantor itu terganggu oleh hentakan yang terburu-buru. Sebuah kaki 
menendang pintu hingga terbuka, dan Ratu berbaris masuk. "Oh, kelelawar tua juga ada di 
sini? Sempurna. Beri saya izin untuk melintasi perbatasan. " 

"Kamu pikir kamu dimana ?! Untuk sekali dalam hidupmu, bukankah kau akan bertingkah 
seperti Holy Maiden ?! " Gran mengamuk. 

"Saya tidak peduli. Beri aku izin. " 

"Tunggu, Ratu," White menyela. "Apa maksudmu, 'cross the border' ?!" 

Kastil Suci terpesona dengan beberapa pertahanan, tetapi yang paling kuat darinya secara 
drastis berkurang kekuatannya ketika tidak ada Gadis Suci yang berada di dalam 
dindingnya. Itulah mengapa White kebanyakan tinggal di dalam kastil sementara Ratu atau 
Luna pergi keluar untuk menghadapi ancaman asing. 

"Neraka..." 

"Neraka?!" White dan Gran mengulang berbarengan. Mereka tidak punya waktu untuk 
menghadapi ancaman sepele seperti Tartarus selama masa-masa genting ini, belum lagi itu 
adalah masalah Bangsa Utara sekarang, bukan Holylight. 

"Sir Zero selalu muncul saat ada Tartarus." 

"I-Itu alasanmu untuk---" 

"Tunggu," Gran menghentikan White. "Apakah 'Zero' adalah Dragonborn yang 
dirumorkan?" Yang sangat mengejutkan White, Gran tampaknya tertarik dengan apa yang 
dikatakan Ratu. Apapun tujuan Zero, tidak dapat disangkal bahwa dia telah mengalahkan 
iblis tingkat tinggi. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tidak apa-apa. Aku mungkin mendapat satu atau dua petunjuk jika aku pergi menyelidiki 
Tartarus. " 

"Dari rumor yang kudengar di sekitar kota ..." Gran menatap Queen. "Kamu dan 
Dragonborn ... memiliki naksir satu sama lain, bukan begitu?" 

"A --- Aku ... A-A-A-A-Siapa yang menyebarkan rumor seperti itu, huh ...?!" 

"Nah, sekarang ... Itu reaksinya ..." Gran terkejut melihat betapa merahnya wajah Ratu. Dia 
tidak mempercayai rumor itu sebelumnya, mengetahui betapa mengamuknya Queen. Tapi 
sekarang, Gran punya sesuatu untuk dipertimbangkan. "Putih diberi Cincin Malaikat, dan 
kamu bersama dengan Silver Dragonborn ... Aku ingin tahu apa tanda ini ...?" Gran tidak 
bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Luna juga. Dia telah terselip di tanah 
terpencilnya dengan seorang pria yang terdengar samar yang pergi dengan gelar Raja Iblis. 
Dia tidak akan menganggap tiga pertemuan terpisah dan aneh sebagai kebetulan. 

"S-Seperti yang kubilang! Saya hanya perlu izin untuk pergi! " 

"Tunggu, Ratu! Anda pasti akan membuat keributan lagi! " 

"Hah?! Itu omong kosong, Kak. Kapan saya pernah membuat kekacauan? " 

"Tentunya kamu belum melupakan Tragedi Penjaga Gerbang ?!" 

"Apa apaan? Itu bukan salahku, idiot tanpa penis yang datang menyerbu adalah wanita 
brengsek besar. Aku akan membunuh orang bodoh sembrono yang datang melalui tempat 
itu. " 

Saat kedua kakak beradik itu bertengkar, Gran mencapai kesimpulan, mungkin dalam 
upaya putus asa untuk keluar dari sudut tempat mereka mundur. "Ratu ... aku akan 
mempertimbangkan untuk memberimu izin." 

"Kamu beneran, Old Bat ?! Jalan untuk pergi!" 

"Berhenti memanggilku kelelawar tua! Tapi aku tidak bisa memberimu izin sekarang , kau 
tahu? " 

"Persetan dirimu, Rusa Tua! Kamu tua, tidak berguna, omong kosong, ikan trout --- Aduh! " 

Gran memukul kepala Queen dengan tongkatnya yang panjang sekeras yang dia bisa. 
"Dengarkan baik-baik, Ratu. Kami tidak dapat membiarkan Anda keluar selama masa 
ketidakstabilan seperti itu. Saya akan mempertimbangkannya jika segala sesuatunya mulai 
beres. Dragonborn mungkin sangat membantu bangsa kita. " 

"Apa-apaan ini ?! Kapan semuanya akan beres ? Hah? Besok? Satu menit dari sekarang? " 
Ratu menggonggong. 
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Gran hanya balas menatap dengan putus asa. "Tenang, Nak ... Bagaimana kamu bisa 
berharap menjadi seorang pria saat kamu bertingkah begitu putus asa? Kalau terus begini, 
dia akan jatuh cinta pada White sebelum kamu mendapat kesempatan bersamanya. " 

"Apa yang kau rencanakan, Kak ?! Dasar gelandangan pencuri manusia! " 

"Bagaimana aku bisa terikat dengan ini ?!" 

Interupsi brutal telah menghentikan pertemuan mereka. White memutuskan untuk 
pensiun ke kamarnya di jantung kastil dan duduk di meja bundarnya. Dia menikmati 
ketenangan ruangan, karena tidak ada bagian kecil dari peredaman suara yang 
menyeluruh. Sebuah altar berdiri di belakang meja bundar, dibingkai oleh lukisan dinding 
yang menggambarkan tiga malaikat. Udara ilahi di ruangan itu sangat cocok untuknya. 

"Seandainya aku bisa melihatmu ..." bisik White. Setelah menyaksikan Ratu bertindak 
sepenuhnya karena dorongan hati, White diingatkan bahwa dia terjebak di kastil. Pria yang 
ingin dilihatnya berada di dalam batas Holylight, tetapi masih di luar jangkauannya. Tanpa 
sadar, White mengambil sekuntum bunga dari vas dan mulai memetik kelopaknya. "Aku 
akan segera menemuinya, tidak, aku tidak akan, aku akan segera menemuinya, tidak, aku 
tidak akan ... Aku akan segera menemuinya, tidak, aku ..." Itu adalah kelopak terakhir. 
Memegang tangkai bunga, Putih mulai gemetar. "Kenapa tidak?!" Dia berteriak, 
menundukkan kepalanya di atas meja. Dia, seperti halnya Ratu, dicintai. 

"Nah, itu klasik ..." 

White berbalik ke arah suara itu untuk menemukan seseorang sedang duduk di altar. 
Dengan menyilangkan kaki dengan berani, sepertinya dia langsung menghina para 
malaikat di lukisan itu. 

(Tidak mungkin ...) Putih menatap tak percaya pada siluet berbeda yang memancarkan 
aura gelap seperti malam itu sendiri. Tidak salah lagi: dia bertatap muka dengan Malaikat 
Jatuh Lucifer, yang dinyanyikan dalam legenda. 
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Volume 6 Chapter 11 

Concerto in Black 
"Tidak ... Malaikat Jatuh ... Lucifer ?!" White terhuyung-huyung dari kursinya, matanya 
membelalak keheranan. Dia melihat sayap hitam yang spektakuler, merasakan gelombang 
energi gelap yang memancar darinya yang sepertinya mengkonfirmasi realitas Lucifer. 

"Sudah lama, Holy Maiden White ..." 

White mengenali suara yang dalam dan beresonansi. Ketika itu menyebutkan namanya, 
seluruh tubuhnya gemetar. Di hadapan entitas mitos, dia tidak bisa lagi berdiri, dan roboh 
ke tanah. Lucifer duduk di altar tanpa rasa takut, dengan bangga menyilangkan kakinya 
untuk menentang. White benar-benar percaya bahwa makhluk ini tidak akan takut pada 
tuhan manapun. 

"A-Apakah itu wujud aslimu ...?" tanyanya, tidak bisa menahan suaranya agar tidak 
bergetar. Tubuhnya juga masih gemetar, setiap inci kulitnya telah merinding. Siapa yang 
bisa menyalahkannya? Lucifer yang sebenarnya telah terwujud di hadapannya. Mitos yang 
dia pelajari sejak usia muda tiba-tiba menjadi hidup. Itu adalah pernyataan yang 
meremehkan untuk mengatakan bahwa dunianya baru saja terbalik. 

"Bentuk fisik apa pun hanya sementara bagiku ..." jawab Lucifer. 

Baik atau buruk, White memahami ini. Tentunya, dewa dari dimensi lain, seperti malaikat, 
akan ada dengan cara yang berbeda dari manusia. Faktanya, legenda menceritakan tentang 
malaikat yang mengenakan baju besi saat bertarung dalam pertempuran, memancarkan 
aura keberanian yang belum pernah mereka bawa sebelumnya. Dan itu adalah malaikat 
biasa tanpa nama. White yakin bahwa hal-hal seperti penampilan fisik tidak berarti apa-
apa bagi Penguasa Malam, orang yang memberontak melawan Cahaya Agung. Tentu saja, 
bagian terburuknya adalah Akira Ono tidak berbohong; dia menganggap bentuk apapun di 
dunia ini bersifat sementara. 

(Master Lucifer ... Kamu sangat cantik ... Dan ...) Udara di ruangan itu tampak cukup tajam 
untuk mematahkan kulit. Penampilan Lucifer yang mengancam memancarkan keindahan 
dan menanamkan rasa takut. Meski begitu, White melihat udara tidak stabil tentang dirinya 
yang tidak bisa dia abaikan. Ini mungkin dikaitkan dengan sifat keibuannya yang 
dipasangkan dengan legenda pengasingan Lucifer dari surga; dia selalu membayangkan 
sedikit kesepian dalam cerita itu. (Dia benar-benar seperti yang saya bayangkan ...) 

Bagi seseorang seperti White yang telah menjalani hidupnya dengan sempurna, Lucifer 
adalah dewa yang menyedihkan yang, meskipun memiliki kekuatan yang sangat besar, 
telah membuat kesalahan besar dalam perjalanannya. Dia selalu membayangkan dia 
memiliki kecerobohan kekanak-kanakan, karena dia tidak pernah mengalah dalam 
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filosofinya sendiri bahkan setelah pengasingannya. Fakta bahwa Malaikat Jatuh memilih 
untuk menampakkan dirinya dalam bentuk yang seumuran dengannya hanya menambah 
kesannya terhadapnya. 

Malaikat Jatuh berbaju hitam, Raja Iblis, turun dari altar dan mendekatinya. Dengan setiap 
langkahnya, saat dia mendekat, White bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia 
menatap ke dalam malam itu sendiri, dengan mata hitam pekat yang sepertinya menembus 
apapun. 

"Akan saya tunjukkan hal yang nyata," katanya. "Memegang." 

"O-Oke ..." White melingkarkan lengannya di pinggang Raja Iblis. Selanjutnya, dia 
membenamkan wajahnya di dadanya, menekan sebanyak mungkin tubuhnya ke tubuhnya. 
Ini lebih merupakan pelukan kekasih dari apa pun. 
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Raja Iblis hanya bermaksud agar dia memegang beberapa bagian tubuhnya, tapi White 
telah mengambil tindakan drastis, mengingat terakhir kali Raja Iblis melakukan keajaiban. 

Tentu saja, dia punya alasan yang tepat. "I-Ini adalah posisi yang benar, bukan ...? Kita 
harus seperti ini untuk melakukan keajaiban ...? " 

"Y-Ya ... Tentu." Raja Iblis mengalihkan pandangannya dari tatapan memohon White. 
Dengan dua bantal lembut menekannya, Raja Iblis mulai merasa sedikit pusing. Putih 
berpakaian seperti malaikat tulen, Cincin Malaikatnya hanya menambah daya pikatnya. 

Sayap Malaikat Jatuh kaliber tinggi tanpa tujuan menyebar dan terlipat di sekitar tubuh 
White. Merasakan pelukan sayap yang mengatur malam, dan dengan sensasi bahwa dia 
menjalani adegan seperti legenda, wajahnya berubah menjadi merah berseri-seri. 

Gerakan sayapnya yang benar-benar tidak disengaja membuat Raja Iblis ingin berteriak: 
(Apa yang kau lakukan, kau sayap mesum ?! Ini hanya menekan payudaranya ke dalam 
diriku lebih banyak!) Terlepas dari udara khidmat yang dia coba gambarkan, interaksi di 
antara mereka berubah menjadi komedi slapstick. Raja Iblis telah merencanakan untuk 
melakukan pertunjukan seumur hidup memainkan Malaikat Jatuh yang sangat ramah 
tamah yang menurut White dia, tapi sekarang dia merasa seperti dia telah berjalan ke 
honeypot, dan warna wajahnya terkuras seperti yang diingat saat mandi mereka. bersama. 
(Kamu pasti bercanda ... Sebaiknya aku pergi dari sini, cepat!) Khawatir bahwa, jika ada 
yang masuk, dia akan dibakar hidup-hidup karena melecehkan Holy Maiden secara seksual, 
Raja Iblis dengan cepat Bepergian dengan Cepat. 

Sayap, bawa aku pergi ... 

Itu adalah kalimat yang diucapkan Raja Iblis di tempat untuk membuat Perjalanan Cepat 
tampak lebih seperti sihir. Tapi sekarang, White mengambil mantera secara harfiah, 
menyimpulkan bahwa keajaiban sebelumnya pasti juga dimungkinkan oleh sayap gelap ini. 

(Saya bisa mengalami keajaiban dengan Master Lucifer lagi ...!) 

Mereka menghilang dalam sekejap dan muncul di atap Kasino. Tanda-tanda neon yang 
bersinar di setiap warna pelangi terpantul di mata White. Dia juga bisa melihat di bawah 
mereka lebih banyak aktivitas daripada yang pernah dia pikirkan di desa terpencil ini. 
Toko-toko kecil yang tak terhitung jumlahnya berjejer di jalan-jalan, dan toko-toko yang 
dibangun dengan baik memenuhi Distrik Bisnis. Mengingat jumlah bangunan yang sedang 
dibangun, desa itu berubah menjadi kota yang tenang. 

"Apakah kita berada di ... desa Rabbi ...?" 

"Kita." 

"Bagaimana air mancur besar itu...? Tunggu, tidak mungkin ada hutan di sini ... "White 
kosong, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan dan kebingungan. Dia tidak bisa 
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mempercayai matanya. Dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar pinggang Raja 
Iblis, menarik mereka semakin dekat. 

"Bagaimanapun, kamu bisa melepaskannya sekarang," kata Raja Iblis. 

"Tidak terima kasih..." 

"Apa?!" 

"Ap --- Um, nnn-lupakan apa yang aku katakan. Aku baru saja berbicara pada diriku sendiri 
... "White dengan sopan menjauhkan dirinya, mendorong dia untuk menghela nafas lega. 
Dia ragu bahwa ada pria di dunia ini yang bisa bertahan lama dipeluk oleh wanita malaikat 
ini. 

Setelah akhirnya mengatur napas, Raja Iblis mulai memberi tahu White dengan banyak 
kata bagaimana dia membuat desa timur menawarkan tanah mereka kepada Luna, dan 
proyeksinya bahwa bangsawan timur akan terus bergabung dengan barisannya setelah 
melihat kemakmuran desa. (Segalanya tidak akan indah jika dia mencurigai kita. Aku harus 
menjelaskan semuanya dengan baik dan bersih.) Singkatnya, Raja Iblis menjelaskan bahwa 
tuan yang mempersembahkan tanah mereka kepada para Holy Maiden tidak akan 
merugikannya. 

"Menawarkan tanah mereka ..." White mengulangi. 

"Tidak ada gunanya menjaga tuan atau wanita yang hanya melihat rakyatnya sebagai 
pendapatan pajak. Penguasa beracun ini harus diganti dengan yang lebih layak untuk 
memerintah. " Raja Iblis membungkusnya dengan pernyataan yang meyakinkan, 
mengamati reaksi White. Dia tampak tenang dan menerima. Faktanya, dari perspektif 
bisnis yang ketat, Putih dan Gereja hanya akan mendapat manfaat dari kesepakatan ini. 

"Aku ragu ada orang yang akan mengeluh tentang tanah di timur ..." kata White. Itu akan 
menjadi cerita yang berbeda jika Raja Iblis telah menetap di wilayah yang berbeda, tetapi 
Holylight timur adalah gurun yang gersang. Bangsawan yang menguasai wilayah ini disebut 
bangsawan semu atau wannabe, diabaikan oleh Central dan barat. Selain itu, Holylight 
berkhotbah bahwa kerja keras dan membuka jalan sendiri adalah doktrin Malaikat 
Bijaksana. Para bangsawan bersikap dingin terhadap mereka yang tidak memiliki 
kekuatan, dan tidak menganggap mereka yang menetap di gurun terpencil sama dengan 
mereka. 

"Tapi tidak peduli berapa banyak tanah dari timur ditawarkan kepada kita ..." kata White, 
terdengar sedih. Mereka yang mengenal Holylight dengan baik tahu bahwa seseorang 
hampir tidak bisa memberikan tanah timur, apalagi menjualnya. Mereka dipandang sebagai 
bagasi semua dan tidak ada untung. Terlebih lagi, bandit dibiarkan tidak terkendali, dan itu 
adalah tempat berkembang biak bagi para pemuja setan. Tidak ada yang bisa menghasilkan 
keuntungan yang cukup untuk membenarkan pengambilan tanah di bagian ini. 
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"Jawaban saya terletak pada pemandangan ..." Raja Iblis dengan samar meminta White 
untuk melihat ke bawah dari atap lagi. Dia tidak melihat desa, atau bahkan kota, tetapi 
sesuatu yang sama sekali berbeda. Tahara telah merancang kota yang terorganisir dengan 
baik yang tidak seperti kota lain di dunia ini. Struktur Rabbi semuanya telah direncanakan 
sebelumnya, dengan tanah di bawahnya diratakan dengan sangat teliti, menghilangkan 
variasi ketinggian. Jalan-jalannya juga sangat besar, dan toko-toko menyediakan banyak 
ruang di antara satu sama lain. Segala sesuatu tentang kota bertentangan dengan norma 
saat ini yang menjejalkan sebanyak mungkin bangunan dalam ruang terbatas. Kelapangan 
tata letak ini memberikan ketenangan dan ketenangan yang tidak dapat ditemukan di 
tempat lain. Jalan dengan lalu lintas tinggi selalu diatur oleh persimpangan di mana pekerja 
dengan bendera berdiri untuk menghentikan gerbong dan memberi petunjuk arah kepada 
pejalan kaki. Setelah diperiksa lebih dekat, White memperhatikan arus konstan orang yang 
membawa berbagai bahan konstruksi. Sementara itu, para mage yang disewa, terus 
menerus mengeluarkan Reinforce dan Affix ke material ini. Hiruk pikuk itu hampir tampak 
seperti dunia lain. 

"Ini seperti festival ..." Gumam White. 

Raja Iblis tertawa, menikmati melihat sendiri perluasan desa. Itu adalah versi yang jauh 
lebih dinamis dari permainan kotak pasir yang menjadi hidup. 

"Festival ..." ulangnya. "Tentu saja. Saya mungkin juga ingin menjadikannya Kota Mega. " 

"Mega...?" 

Kota dengan populasi sepuluh juta orang. 

"Sepuluh juta?!" White berteriak keheranan. 

Raja Iblis hanya memilih nomor itu karena itu adalah tingkat tertinggi dalam game 
pengembangan kota yang biasa dia mainkan. Pada saat yang sama, Raja Iblis yang 
mengerahkan kekuatan penuh untuk memperluas dan memperbaiki wilayahnya akan 
sangat berharga bagi orang-orang di Holylight timur. Raja Iblis bertindak sepenuhnya demi 
kepentingan pribadi, mencoba membuka semua fitur adminnya, tetapi mereka yang akan 
menerima manfaat dari operasinya akan melihatnya sebagai anugrah ... Dan White 
melihatnya dalam cahaya yang sama . Dia baru saja menyaksikan penggulingan tanah yang 
semua orang anggap tandus tak tersentuh. Dia tidak tahu harus menyebutnya apa lagi 
selain keajaiban lain. 

"Apakah Anda akan membangun negara baru?" White bertanya. 

"Sebuah negara baru, ya ...?" Raja Iblis mempertahankan keheningan yang tampaknya 
bijaksana, tetapi benar-benar menolak gagasan di dalam. Dia tidak bisa membayangkan 
siapa yang ingin datang ke dunia fantasi hanya untuk bermain sebagai raja. (Tinggalkan itu 
untuk anak bermata melamun ...) Di atas segalanya, Raja Iblis masih berusaha untuk 
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membuka semua fitur-fiturnya. Akhirnya, Raja Iblis memecah keheningan dan menjawab, 
"Negara tidak diciptakan sesuka hati ..." 

"Itu adalah konsekuensi alami, maksud Anda?" White melompat untuk menyelesaikan 
respon milquetoast Raja Iblis. 

Raja Iblis mencoba menjawab, tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya. Jadi, sebagai 
dalang liciknya, dia memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. "Saya memiliki 
musuh yang harus dihadapi. Beberapa makhluk yang menguasai dunia ini. " Ini benar. 
Musuhnya belum menunjukkan diri mereka, tapi mereka telah memperjelas permusuhan 
dan kebencian mereka terhadap Raja Iblis. Tentu saja, White tidak bisa menerima ini dalam 
arti lain selain Raja Iblis yang bersiap untuk mengambil Cahaya Agung. Siapa lagi yang bisa 
menjadi musuh yang layak bagi Lucifer? 

"Kamu akan memberontak sekali lagi ..." White menyimpulkan. 

(Apa maksudmu "sekali lagi ?!") Raja Iblis diam-diam berteriak, tidak mengerti apa yang 
tersirat dari komentarnya. Ini bukan pertama kalinya seseorang mengatakan sesuatu 
seperti ini kepadanya, dan dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. "Siapa yang tahu 
berapa banyak pertempuran yang telah terjadi, tapi aku akan menjadi pemenang kali ini. 
Dan dalam kemenangan total, dalam hal ini. " 

"B-Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" 

"Saya tidak pernah membayangkan diri saya kalah. Selain..." 

"Selain...?" 

Raja Iblis memikirkan delapan penasihatnya dan Raja Iblis Kekaisaran yang berdiri di atas 
mereka. Sembilan dari mereka selalu mengalahkan gelombang demi gelombang pemain, 
merebut kemenangan demi kemenangan. Kenangan mengambil pemain mati-keras dari 
seluruh dunia mencegah Raja Iblis bahkan membayangkan kemungkinan kekalahannya. 
"Aku punya sekutu yang belum pernah kumiliki sebelumnya ..." akhirnya dia menjawab, 
menatap mata White. Mempertimbangkan bahwa dia dan penasihatnya selalu melawan 
pemain sendiri, dia pasti mendapat keuntungan sekarang karena dia bisa menyewa 
petualang, orang militer, dan bahkan tentara bayaran. 

Namun, ini adalah hal yang berbahaya untuk dikatakan di dunia neon yang berkilauan yang 
membuatnya tampak seperti dia dan White adalah satu-satunya orang di dunia. White 
berdiri di sana, membeku karena shock dan praktis lupa untuk bernapas. "Anda 
menganggap saya ... sekutu Anda?" dia bertanya. 

"Tentu saja. Aku mengandalkan mu." Raja Iblis siap untuk bekerja dengan para penguasa 
negara seperti White dan Luna, dan siap untuk memberi mereka kompensasi yang sesuai. 
Percakapan mereka saat ini, bagaimanapun, mempertahankan kesalahpahaman mereka. 
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Segera, White mendekati Raja Iblis, menatap jauh ke dalam mata gelapnya. "Aku tidak tahu 
kejadian sebenarnya di masa lalu ... Juga tidak seberapa dalam perseteruanmu berjalan. 
Tapi..." 

"Hm?" 

"Saya percaya pada keajaiban yang saya lihat di hadapan saya, dan Cincin yang Anda 
berikan kepada saya." 

(Keajaiban ...?) Raja Iblis merenungkan kata yang tidak dikenal itu, ketika White diam-diam 
mengulurkan tangannya dan menarik kepalanya lebih dekat. Sebelum dia menyadarinya, 
Raja Iblis menemukan wajahnya terkubur dalam kelembutan seperti awan. Pelukan yang 
sangat lembut membuat Raja Iblis diam. 

"Aku akan melindungimu dari apapun. Bahkan Cahaya ... " 

"B-Baik ..." Demon Lord dengan canggung mendengus sebelum buru-buru mengangkat 
kepalanya dari dada White. Terlalu menggoda untuk meletakkan kepalanya di bantal 
surgawi selamanya. Sama seperti yang dia lakukan, sayap Malaikat Jatuh kaliber tinggi yang 
tidak berguna terbentang lebar, menarik White mendekat dalam pelukan. Kali ini, sayapnya 
sepertinya telah mengaktifkan efek visual yang tidak berguna dengannya, membuat bulu 
hitam berkilauan jatuh di sekelilingnya. 

Di tengah pusaran bulu hitam, di tengah gemerlap lampu neon, pipi White memerah karena 
mabuk. Tangannya perlahan melingkari pinggang Raja Iblis. "Aku akan mengembalikanmu 
kepada malaikat bahwa kamu dulu ..." Mereka telah menciptakan tablo ilahi, pelukan 
malaikat gelap dan terang. Sesuatu di dalam Raja Iblis akhirnya menyerah pada kepolosan 
White yang tabah. Dia bertanya-tanya apakah ada pria yang pernah mengalahkan wanita 
yang teguh, terutama ketika berdiri sedikit lebih dekat ke awan daripada di belahan dunia 
lainnya. 

Raja Iblis memikirkan suatu hari dalam ingatannya yang jauh. Jam berdentang tengah 
malam di kepalanya, menggemakan asal mula yang kuat dari sesuatu ... konser yang tak ada 
habisnya. 

Malaikat kegelapan memainkan sebuah lagu, dan dunia menari karenanya. Konserto yang 
selalu dimainkan pasti akan menulis ulang seluruh dunia. Meskipun dia bukan dewa atau 
karakter legenda, tidak salah lagi dia adalah pencipta dunia. 

SP yang tersisa -- 1358p 
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Volume 6 Chapter 12 

Memorial: The New Hire 
------42-OMG Cabang Jepang, 2007. 

Seminggu setelah pemboman gedung kantor, Akira berdiri di ruang rapat di dalam kantor 
OMG 42. 42-OMG adalah perusahaan video game kelas dunia yang juga berfungsi sebagai 
perusahaan investasi besar, dengan saham di industri real estat, medis, dan transportasi. 
Agar sesuai dengan profil internasional mereka, ruang pertemuan tersebut ditempati oleh 
orang-orang dari berbagai latar belakang. Masing-masing berbagi ekspresi berani, dan gaya 
berpakaian mereka bervariasi dari kasual hingga Lolita. Salah satu anggota bahkan punya 
rambut gimbal. Tak seorang pun di Jepang akan menyangka bahwa ini adalah rapat 
perusahaan. 

"Baiklah, geng. Temui si pemula, "kata Aoki, dan seluruh ruang pertemuan mengalihkan 
pandangan mereka tanpa minat ke pria yang berdiri di samping Aoki. Departemen khusus 
ini memiliki staf yang terbaik dari yang terbaik, yang membuat mereka sangat egois dan 
sombong. "Ini Ono. Dia akan bergabung dengan proyek baru sebagai konsultan. " Akira 
membungkuk dengan sopan, meski udara ruang pertemuan itu membeku. Tertulis di 
seluruh wajah anggota yang ada bahwa mereka mengharapkan Akira berhenti sebelum 
mereka dapat mengingat namanya. Sebenarnya, departemen Aoki adalah garis depan 
perusahaan dan salah satu perputaran tercepat. Banyak karyawan mengundurkan diri, 
tidak mampu menanggung beban kerja atau ambang batas bakat yang sangat tinggi di 
departemen. "Ono adalah 'pemimpin tim kehormatan,' jadi dia akan bertanggung jawab 
atas kalian. 

"Yo, kamu memberitahuku bahwa chico ini adalah bastardo-mu , bos?" disebut pria 
berpenampilan Latin-Afrika. Semua anggota departemen fasih dalam sebagian besar 
bahasa utama, termasuk bahasa Jepang, dari bekerja dengan orang-orang dari seluruh 
dunia. Ruangan itu terkekeh mendengar ucapan itu. 

"Atau apakah dia milik Mikimoto?" Seorang wanita kulit putih dengan rambut pirang 
tergerai menimpali. "Saya suka perusahaan ini, tapi saya tidak keren dengan nepotisme." 
Semua anggota yang ada tampaknya sangat ingin percaya bahwa ini semua adalah lelucon. 

"Itu akan lucu jika dia sedekat mungkin dengan aku. Ayo, perkenalkan dirimu, ya? " 

Akira maju selangkah dan tersenyum. Sekarang dia mendapatkan perhatian penuh dari 
ruangan itu. "Saya sudah menginstal game saya ke komputer di depan Anda. Saya telah 
mengubahnya tanpa henti selama 72 jam terakhir atau lebih, tetapi masih jauh dari 
polesan. Saya ingin menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk membangun kembali 
dunia dari awal. " Ini lebih merupakan memo kerja daripada pengantar. 
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Kerutan menyebar ke seluruh ruangan. Kebanyakan dari mereka memandang orang Jepang 
sebagai pecandu kerja yang tidak memiliki humor dan robot. Langsung bekerja tanpa 
terlalu banyak 'senang bertemu dengan Anda' hanya menegaskan pandangan mereka. 

"Hei, Akira, kan? Apa--- " 

"Game ini adalah perkenalan saya," jawab Akira dengan tegas. Sisa ruangan secara 
dramatis mengangkat bahu, dan beberapa anggota Jepang terkekeh. "Kalian akan saling 
membunuh selama minggu depan." Semua ekspresi gembira telah memudar dari wajah 
mereka. 

"Apa ...?!" 

Oof ... 

"Ono. Apakah itu namamu? Apa gerangan yang kamu sedang bicarakan?!" 

Saat ruang rapat menjadi semakin riuh, Akira keluar tanpa berkata apa-apa. Dia sepertinya 
percaya bahwa memainkan permainannya adalah cara tercepat bagi mereka untuk 
mengenalnya. Tentu saja, seluruh ruangan tidak terlalu senang dengan sikapnya. 

"Fiuh ... Lebih baik aku menerapkan ide yang kuberikan sebelumnya ..." Akira memutar 
persnelingnya di ruang merokok kantor, mengerjakan sebatang rokok. Rupanya, dia sama 
sekali tidak tertarik dengan keributan di ruang rapat. 

Aoki bergabung dengannya, mencubit alisnya. "Kamu punya beberapa karakter, Nak. 
Beberapa dari mereka cukup kesal sehingga ingin keluar dari proyek. " 

"Biarkan mereka. Saya akan melakukannya sendiri di tempat pertama. " 

Aoki tidak membantahnya, karena dia percaya bahwa Akira akan menyelesaikan 
permainannya sendiri, tidak peduli berapa tahun yang dibutuhkan. Jadi, dia memutuskan 
untuk mengubah topik pembicaraan. "Pernah dengar VR ...?" 

"V ... R? Apa itu?" Akira bertanya. Aoki secara teatrikal menyalakan cerutu, dan 
menikmatinya selama beberapa waktu. 

"Hei, hentikan ketegangannya, ya? Katakan saja padaku, "Akira bertanya lagi. 

"Kamu akan menunggu bertahun-tahun dengan sikapmu seperti itu ... Hei, Nak. Apa kata 
ajaib saat Anda meminta bantuan? " 

"Sialan, baiklah! Oh, tolong, Direktur Aoki! Tidakkah kau akan memberikan 
kebijaksanaanmu yang tak terbatas pada aku yang lama dan berotak bodoh ?! " 

"Apakah itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Kurasa orang tuamu tidak pernah 
menggunakan sabuk itu ... "Tetap saja, Aoki mulai menjelaskan teknologi VR. Itu memiliki 
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sejarah yang sangat panjang, dengan iterasi pertama pada tahun 1960-an. Setelah berbagai 
inovasi teknis, Street View telah mencapai industri di luar permainan video pada tahun 
2007. Street View, misalnya, telah diterapkan di Google Maps. Intinya, itu adalah ruang 
imajiner. Dunia lain yang bisa dialami melalui teknologi ini. 

Akira mencondongkan tubuh ke depan saat Aoki melanjutkan. "Apa yang kamu katakan ...? 
Kita bisa membuat dunia lain dan masuk ke dalamnya? " 

"Itu seluk beluk dan berpasir." 

Ini bertahun-tahun sebelum teknologi VR menjadi arus utama dan digunakan dalam 
berbagai video game. 42-OMG, bagaimanapun, telah mulai mengembangkan iterasinya 
sendiri menggunakan teknologi mutakhir mereka, melakukan berbagai tes padanya. 

"Kami telah membangun kota Eropa abad pertengahan atas perintah presiden. Mau 
menyelaminya? " 

"Iya! Sekarang juga! Seperti Lupin Ketiga! " 

"H-Hei, tunggu! Saya tidak menyia-nyiakan cerutu ini. Tunggu sampai aku selesai. " 

"Pantatmu yang tampak seperti bandit sedang murahan tentang cerutu ?!" 

"Siapa yang kamu panggil bandit ?!" 

Pasangan itu bertengkar saat keluar dari ruang merokok. 

Keesokan paginya, Akira akhirnya keluar dari kantor dan masuk ke kota yang diterangi 
matahari terbit. Menilai dari kepuasan totalnya, dia sepertinya telah menghabiskan 
sepanjang malam dalam virtual reality. 

"Dunia lain... Sungguh menakjubkan! Ha! Saya tidak bisa berhenti tersenyum! " 

"Akira yang bahagia? Itu penemuan langka! " 

"Hah?" Akira berbalik untuk melihat XX, yang meletakkan tangan mereka di bahu Akira. 

"Hari ini adalah hari pertamamu, kan? Belikan aku minuman atau sesuatu. " 

"Kamu orang bodoh. Seharusnya sebaliknya. " 

"Anda harus menumbangkan harapan, man ... aku pendek pada moola bulan ini, tahu apa 
yang saya katakan?" 

"Hidupmu moola. Kapan kamu akan mendapatkan pekerjaan? " 
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XX mempertahankan senyum biasanya. Bahkan, mereka mengangkat lengan mereka dari 
bahu Akira dan mengaitkannya di bahunya. "Baiklah, Akira. Aku mengerti maksudmu. Anda 
ingin saya membayar Anda kembali dengan tubuh saya, apakah itu, dasar hewan kotor ?! " 

"Pergilah periksa dirimu ke rumah sakit. Satu dengan dinding empuk. " 

"Kamu akan memaksaku turun dan mencoba membiakkanku, bukan ?! Yah, aku tidak akan 
pernah punya anakmu! " 

"Aku akan naik taksi." Akira memanggil taksi, mengabaikan XX. 

"Hei, kamu bisa membeli taksi tapi kamu tidak bisa memberiku makan ?!" 

"Diam, sudah ... Masuk. Ayo kita dapatkan beberapa bahasa China." 

"Tentu saja! Aku mencintaimu Akira! Menikahlah denganku!" 

"Kotor ... Mangkuk daging sapi." 

"Apa-apaan ini, bung? Kami akan bercerai. Beri aku setengah dari uangmu. " 

"Kamu kecil ... Jika aku Buddha, aku masih akan menendang pantatmu." 

Maka, masa depan Akira dimulai, penuh dengan harapan. Sebuah daun tunggal yang 
melayang tertiup angin akhirnya mendarat dengan kokoh di tanah. Jika ada sejarawan yang 
menggambarkan hari ini, mereka akan menyebutnya sebagai titik balik. Hari ini adalah saat 
warisan mulia Akira Ono, dan kejatuhannya berikutnya dari anugerah, dimulai. 
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Volume 6 Chapter 13 - Afterword 

Nota bene 
Terima kasih telah membaca Volume 6. Kurone Kanzaki, penulisnya, di sini. 

Saya menulis ini di awal Agustus, tapi anak laki-laki, apakah ini panas. Pertama, semua 
hujan, lalu rekor panas, dan tentu saja COVID terjadi sepanjang tahun ... Saya yakin banyak 
dari Anda merasa sangat lelah tahun ini, secara mental dan fisik. Saya harap buku ini 
menghilangkan sedikit pun kesuraman dalam hidup Anda. 

Mau tak mau aku berharap Dokter Yu itu nyata, terutama di saat-saat seperti ini ... Tapi di 
sisi lain, meski dia mungkin bisa membuat vaksin, kupikir satu juta orang setahun akan 
mati karena keadaan yang mencurigakan. 

Saya perhatikan bahwa volume saya sering diterbitkan di musim panas. Saya pernah 
mendengar bahwa sebagian besar seri mengalami penurunan penjualan setelah anime 
berakhir, tetapi berkat pembaca seperti Anda, novel dan manga menjadi kuat. Sekali lagi 
terima kasih untuk semua orang yang telah menikmati DLR. 

Sekarang di Volume 6, Raja Iblis kembali ke desa Rabbi. Saya ingin mengeksplorasi reuni 
dalam volume ini di atas segalanya. Tidak peduli bagaimana ceritanya berkembang, 
memeriksa kembali karakter lama akan selalu menjadi bagian dari deskripsi pekerjaan 
Raja Iblis. Reuni bisa ceria, romantis, sehat ... Saya berencana meluangkan waktu untuk 
menulis bagaimana semua karakter ini menjadi satu keluarga besar. 

Tentu saja, mereka hanyalah sekelompok pembuat onar bagi mereka yang tinggal di benua 
mereka. Dengan tambahan Kondo, saya berharap pesta Raja Iblis tumbuh lebih 
menyenangkan dan mengasyikkan. 

Saya harap Anda akan terus mengikuti petualangan aneh Raja Iblis. 

Sampai jumpa di Volume 7! 

-Kurone Kanzaki 
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